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ОФІЦІЙНО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІЧНОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ
ПРОГРАМОЮ ПІД ЕГІДОЮ КОМІСІЇ
УКРАЇНА‐НАТО НА 2018 РІК,
ЗАТВЕРДЖЕНОЮ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
У Річній національній програмі під
егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік,
затвердженій Указом Президента України від 28 березня 2018 року (Програма),
а також у Додатку 1 до неї передбачено,
що головною метою реформування прокуратури є покращення організації та
діяльності прокуратури України з метою
імплементації європейських стандартів,
підвищення ефективності демократичного цивільного контролю над діяльністю органів прокуратури, забезпечення відкритості та прозорості в їх діяльності.
Серед середньострокових цілей Програми наводяться збалансування системи прокуратури, оптимізація складу її компонентів відповідно до покладених
завдань; удосконалення кадрової політики, системи підготовки кваліфікованих
фахівців; запобігання зовнішньому втручанню у діяльність органів прокуратури.
Пріоритетними завданнями на поточний рік для органів прокуратури визначено удосконалення законодавства України в частині забезпечення виконання
функцій прокуратури з урахуванням реформування системи правосуддя; запровадження електронного документообігу в органах прокуратури.
Насамперед необхідно вказати, що Генеральна прокуратура України здійснює системні заходи щодо поліпшення кадрової політики та підготовки кваліфікованих фахівців у органах прокуратури.
Так, у зв’язку із набранням чинності положеннями Закону України «Про
прокуратуру» щодо діяльності органів прокурорського самоврядування та
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (Комісія) запроваджено
принципово новий порядок призначення, переведення, у тому числі на адміністративні посади, та звільнення прокурорів із посад.
Добір на вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів у місцевих прокуратурах та на посади прокурорів у прокуратурах вищого рівня здійснюється
виключно Комісією на конкурсних засадах за результатами кваліфікаційного
іспиту, співбесіди та успішного проходження спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України.
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Так, у 2018 році після спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством, розпочато спеціальну підготовку в Національній академії
прокуратури України осіб, які пройшли відбір на посаду прокурора місцевої
прокуратури на нових конкурсних засадах.
Окрім того, 14 червня цього року Комісія прийняла рішення про оголошення наступного добору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури у
кількості 350 осіб. За результатами розгляду поданих заяв рішенням Комісії від
6 вересня 2018 року допущено до складання кваліфікаційного іспиту 526 осіб.
Також Комісія провела декілька етапів конкурсного добору на зайняття
вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах. Минулого та цього років оголошено
конкурси на зайняття 31 посади у Генеральній прокуратурі України та 191 – у регіональних прокуратурах. На сьогодні Комісія внесла подання про призначення
25 кандидатів на посади в Генеральній прокуратурі України та 92 кандидатів – у
регіональних прокуратурах.
З часу набрання чинності відповідними положеннями Закону України «Про
прокуратуру» Генеральним прокурором за рекомендаціями Ради прокурорів
України призначено 5 прокурорів областей, 24 заступники прокурорів областей та 41 керівник місцевої прокуратури, а також звільнено 3 прокурорів областей, 9 заступників прокурорів областей та 27 керівників місцевих прокуратур.
Водночас триває робота з удосконалення законодавства в частині забезпечення виконання функцій прокуратури з урахуванням реформування системи
правосуддя. Робоча група із розроблення системних змін до Кримінального
процесуального кодексу України, узявши за основу підготовлений Генеральною прокуратурою України спільно з Міністерством внутрішніх справ України
та профільним Комітетом Верховної Ради України документ, створила законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».
Наразі цей проект Закону України готується до розгляду парламентом у другому читанні.
Слід зазначити, що у Генеральній прокуратурі України триває дослідна експлуатація «Системи електронного документообігу органів прокуратури України». Із липня 2018 року в указаній системі забезпечується реєстрація як внутрішніх документів, так і вхідної та вихідної кореспонденцій.
Про хід та результати виконання заходів, передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік, затвердженою
Указом Президента України, Генеральна прокуратура України і надалі інформуватиме громадськість.
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ДМИТРО СТОРОЖУК
ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
20 РОКІВ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
ДОСЯГНЕННЯ ТА ШЛЯХ ВПЕРЕД
Перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук взяв участь у конференції
«20 років протидії торгівлі людьми:
досягнення та шлях вперед», присвяченій ювілею існування Програми протидії торгівлі людьми, яку в
Україні впроваджує Міжнародна
організація з міграції.
У своєму виступі Дмитро Сторожук повідомив присутнім, що
Генеральна прокуратура України
уважно стежить за дотриманням
вимог закону під час реєстрації,
розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень за
фактами торгівлі людьми, оскільки
це – один із найбільш небезпечних
видів міжнародного злочинного
бізнесу, що грубо порушує права
людини.
За словами промовця, з метою
консолідації зусиль у протидії цим
злочинам у лютому минулого року під головуванням Генерального прокурора
була проведена міжвідомча нарада з керівниками правоохоронних органів та
інших суб’єктів протидії торгівлі людьми.
Для виконання постанови, прийнятої за результатами наради, було вжито
низку заходів:
– створено міжвідомчі робочі групи на регіональних рівнях;
– на заступників керівників прокуратур регіонального рівня покладено
обов’язок забезпечення постійного контролю за станом досудового розслідування у кримінальних провадженнях указаної категорії;
– забезпечено збільшення чисельності осіб, засуджених до покарання у
виді реального позбавлення волі за ці злочини;
9
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– збільшено обсяг навчань прокурорів, які закріплені за напрямом протидії
торгівлі людьми. Зокрема, позитивні результати засвідчило онлайн-навчання
прокурорів без відриву від виконання службових обов’язків на розробленій
представництвом Міжнародної організації з міграції в України платформі;
– Національною академією прокуратури України спільно з Генеральною
прокуратурою України розроблено методичні рекомендації щодо особливостей прокурорського нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях зазначеної категорії;
– проведено аналіз стану додержання вимог законодавства під час призначення судами покарань за злочини, передбачені ст. 149 КК України;
– проведено інші численні заходи, і на всі недоліки та порушення Генеральна прокуратура України звернула увагу керівників підпорядкованих регіональних прокуратур.
Унаслідок проведення цих заходів стан реєстрації та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у минулому і поточному роках суттєво
покращився. Майже втричі зріс показник стану викриття торгівлі людьми, виявлення осіб, які вчинили такі злочини, та потерпілих від них осіб. Збільшилася
і кількість обвинувальних актів, направлених до суду у кримінальних правопорушеннях указаної категорії.
Також необхідно наголосити, що органи поліції, розслідуючи провадження
за фактами вчинення торгівлі людьми, повинні уникати повторної віктимізації
потерпілих. Першочергова робота всіх суб’єктів цієї правоохоронної діяльності має орієнтуватися на визначення потреб потерпілих від злочинів та надання
їм необхідної допомоги.
Крім того, Генеральна прокуратура України постійно акцентує увагу регіональних прокуратур і на рівень судової репресії у таких провадженнях. Як пока10
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зовий приклад можна навести принципову позицію процесуального керівника,
який представляв прокуратуру Київської області, у кримінальному провадженні за фактом продажу матір’ю своєї новонародженої дитини. За результатами
судового розгляду цієї справи Броварським міськрайонним судом Київської
області її засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не погодившись із таким вироком суду, прокурор оскаржив його до Апеляційного
суду Київської області. Суд вищої інстанції врахував доводи прокурора, вирок
суду першої інстанції в частині призначеного покарання скасував та ухвалив
новий, яким обвинувачену засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Заходи, які вжила Генеральна прокуратура України та інші правоохоронні
органи, отримали визнання з боку міжнародних партнерів.

Дмитро Сторожук

Докладені Україною зусилля високо оцінені
Держдепартаментом США, який вже вдруге включив
Україну до списку держав другого рівня
у своєму щорічному звіті з протидії торгівлі людьми,
підвищивши її статус на один щабель порівняно
з минулими роками.

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОНЦЯМИ
ЛИТВИ З МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
ЛИТОВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
16–17 жовтня 2018 року делегація українських прокурорів на чолі з першим
заступником Генерального прокурора Дмитром Сторожуком відвідала місто
Вільнюс з метою вивчення практики впровадження та застосування системи
електронного кримінального провадження.
Під час візиту Дмитро Сторожук зустрівся із заступником Генерального
прокурора Литовської Республіки Маргарітою Шнютіте-Даугелієнє та заступником Міністра внутрішніх справ Литовської Республіки Дарюсом Урбонасом,
які розповіли про розвиток системи електронного кримінального провадження в Литві у зв’язку з реформами в країні та її практичне використання сьогодні.
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Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України Юрія Луценка, виданого у березні цього року, триває робота з розроблення концепції
такої електронної системи в Україні.
Сподіваюся, що скоро і ми зможемо запровадити
систему електронного кримінального провадження,
яка стане інформаційною базою даних із кримінальних
розслідувань для всіх правоохоронних органів.
Ця система дасть можливість удосконалити Єдиний
реєстр досудових розслідувань, адже об’єднає
Дмитро Сторожук всі відомості в єдину базу даних, що полегшить пошук
і доступ до необхідної інформації
для правоохоронців. Саме таким чином працює
стандартна система електронного кримінального
провадження, якою користуються у країнах
Європейського Союзу.

Також перший заступник Генерального прокурора подякував Консультативній місії Європейського Союзу (КМЄС) за надану можливість обмінятися досвідом із цього питання, оскільки саме КМЄС організувала робочу поїздку для
українських прокурорів до міста Вільнюса.
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АНЖЕЛА СТРИЖЕВСЬКА
ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО‐ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
КРИМІНАЛЬНО‐ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Організаторами
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Кримінально-правове регулювання
та забезпечення його ефективності»
були Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної
академії правових наук України та
громадське об’єднання «Всеукраїнська асоціація кримінального права».
Понад 130 учасників конференції, яка проводиться восьмий рік поспіль, зібралися, щоб обговорити актуальні проблеми наук кримінально-правового
циклу. Серед них – провідні вчені вітчизняних навчальних і науково-дослідних
закладів, зокрема Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, Національної академії правових наук України, Національної академії
прокуратури України, Національного університету «Одеська юридична академія», Львівського державного університету внутрішніх справ, Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та ін., а також
науковці з Білорусі, Киргизії, Молдови, Польщі та Узбекистану, фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінального процесу, кримінального
процесуального права, керівники державних органів, представники судових і
правоохоронних органів.
Голова організаційного комітету – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій наголосив, що конференція
тематично продовжує низку заходів, які відбулися нещодавно, з-поміж яких
ІІ Харківський міжнародний юридичний форум, який зібрав представників понад 20 країн світу.
Він також звернув увагу присутніх на те, що в червні цього року в першому читанні був прийнятий законопроект щодо змін до Кримінального кодексу
України, в якому передбачено відповідальність за кримінальний проступок.
13
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Василь Тацій

Цей проект закону, по-перше, започатковує багато наукових
досліджень в галузі кримінального й адміністративного права,
по-друге, порушує питання: «Що робити далі з Кримінальним
кодексом України?». У тому стані, в якому Кодекс існує зараз,
він не витримує жодної критики. Перший Кримінальний
кодекс незалежної України, над розробкою якого працювали
представники усіх наукових шкіл держави, був визнаний
в Гаазі найкращим в Європі. Але з моменту його прийняття
було внесено понад 800 змін. Унаслідок цього повністю
зруйновано систему покарань, слідство перенавантажене,
зросла недовіра громадян до органів влади і правопорядку.

Підсумовуючи, Василь Тацій зазначив, що «... настав час, коли науковці й
представники органів державної влади мають об’єднатися заради інтересів
держави, залишивши власні політичні амбіції».
Заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська у своєму виступі додала, що перегляду потребує не лише Кримінальний, а й Кримінальний
процесуальний кодекс, а їхні тексти мають бути узгоджені між собою. Вона
зупинилася й на інших питаннях забезпечення ефективності кримінальноправового регулювання.

Анжела Стрижевська
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Підвищення рівня ефективності кримінальноправового регулювання не вдасться досягти
посиленням відповідальності. Воно потребує
комплексної роботи. Насамперед до цього процесу
мають бути залучені ті, хто формує правосвідомість
громадян, виховує законослухняність. У засобах
масової інформації, з вуст політиків часто можна
почути фразу: «Потрібно відновлювати довіру
громадян до правозастосовних органів». Але не
можна відновити те, чого не було.
Довіру слід завойовувати!
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Заступник Генерального прокурора наголосила, що правозастосовні органи можуть користуватися лише тим інструментарієм, який дають законодавці.

Анжела Стрижевська

На жаль, слід зазначити низьку якість
і безсистемність законів, що приймаються
без урахування перспективи дії.
Тому підвищення культури законотворчості
також є важливим фактором забезпечення
ефективності кримінально-правового регулювання.

Як свідчення неефективності посилення відповідальності доповідач навела
такий факт: з моменту запровадження суворішої кримінальної відповідальності за корупційні злочини кількість хабарів не зменшилася, зате стало менше
засуджених і покараних у виді позбавлення волі за ці злочини.
Насамкінець Анжела Стрижевська додала, що Генеральна прокуратура
України підтримує ініціативу Василя Тація щодо створення за результатами
конференції робочої групи у складі представників усіх вітчизняних правничих
шкіл, яка надасть певні рекомендації із вдосконалення кримінально-правової
законодавчої бази України.
На пленарному засіданні виступили викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – професор кафедри кримінального
права № 1 Юрій Баулін та завідувач кафедри кримінального права № 2 Микола
Панов, а також ректор Національної академії Служби безпеки України Сергій
Кудінов, професор кафедри кримінального права юридичного факультету Університету в Білостоці (Польща) Катажина Лясковська, головний науковий співробітник Інституту кримінально-виконавчої служби Анатолій Музика та інші.
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ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПІДПИСАВ CТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ
ПРОКУРАТУРИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ
НА 2019 2021 РОКИ
10 жовтня 2018 року в приміщенні Прокуратури АРК відбулася презентація
та підписання Стратегії розвитку прокуратури Автономної Республіки Крим в
умовах тимчасової окупації на 2019–2021 роки.
У Стратегії закріплено особливості роботи прокуратури АР Крим щодо захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави на території окупованого півострова з використанням як національних, так і міжнародних правових механізмів та судових інституцій.

Стратегія розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на
2019–2021 роки покликана окреслити підходи роботи прокуратури автономії
в умовах спроби анексії та збройного конфлікту з боку Російської Федерації з
урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.
Документ був розроблений за допомогою представників наукових установ,
міжнародних партнерів і громадських організацій. Він поділений на розділи,
в яких зафіксовано рамкові підходи та окремі елементи правосуддя перехідного періоду: адаптація з метою ефективного виконання функцій в умовах окупації; забезпечення ефективного розслідування кримінальних правопорушень;
збирання належної доказової бази для розгляду в національних та міжнародних судових інстанціях; розвиток відносин з міжнародними судами та організа16
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ціями; меморалізація жертв
порушень прав людини й забезпечення відновлювального процесу; ефективна комунікація; сучасна та ефективна
система управління людськими ресурсами і розвиток професійного потенціалу; ефективна та захищена передача
й зберігання даних.
Виступаючи під час презентації Стратегії, Генеральний прокурор України Юрій
Луценко зазначив, що прокуратура АР Крим є інноваційною прокуратурою,
яка застосовує нові підходи до організації роботи та використовує норми міжнародного гуманітарного права.

Юрій Луценко

Прокуратура Автономної Республіки Крим фактично
формує правосуддя перехідного періоду. Вона діє
в особливих, я сказав би, екстериторіальних умовах,
відірвана від свого материнського організму – власне
Криму.

Генеральний прокурор наголосив, що прокуратура автономії добре виконує своє ключове завдання – ретельну фіксацію воєнних злочинів і злочинів
проти безпеки людства. Він також указав, що прокуратура АРК повинна готувати і готує резерв працівників прокуратури на період після повернення української влади до Криму.
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Гюндуз Мамедов

Наша робота спрямована на реалізацію положень
правосуддя у перехідний період, що передбачає, серед
іншого, повне розслідування злодіянь, які трапилися під
час конфлікту, притягнення до відповідальності винних
у масових правопорушеннях та відшкодування збитків
потерпілим.

Прокурор АРК Гюндюз Мамедов висловив подяку Генеральній прокуратурі України, Національній академії прокуратури України, міжнародним і громадським організаціям, які сприяли розробленню Стратегії.
Ректор Національної академії прокуратури України Михайло Лошицький
у своєму виступі наголосив, що, «хоч територія Криму є тимчасово анексованою, ніхто не позбавить Україну обов’язку захищати права та свободи людей
і загальні інтереси суспільства та держави».

Представник міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов зауважив, що сам собою факт представлення прокуратурою АР Крим громадськості
цієї Стратегії є дуже важливим, адже вона створена в інклюзивний спосіб.
За час, який пройшов з моменту збройного конфлікту,
окупації, анексії української території, відбулася дуже
суттєва еволюція свідомості і розуміння того, як рухатися
далі. Ми вийшли на рівень усвідомлення потреби
системного аналізу і системної роботи. Ми будуємо плани
та стратегії. Одним із наступних кроків має бути ретельна
Роман Романов
робота – привести українське законодавство у відповідність
до міжнародних стандартів, щоби прокуратура мала
правові інструменти для притягнення до відповідальності.
І для того, щоб наше законодавство максимально
відповідало принципам та нормам міжнародного
кримінального й міжнародного гуманітарного права.
18
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У розробленні Стратегії також брали участь Українська Гельсінська спілка з
прав людини. Її на конференції представляв Олександр Павличенко.

Олександр Павличенко

Ми сьогодні спостерігаємо, як інститути держави
і громадянського суспільства розмовляють однією
мовою, і ця мова зафіксована у важливому
документі – Стратегії. Це – дуже гарний приклад
ефективної співпраці.

На фото: Роман Романов (зліва) та Рефат Чубаров

Серед міжнародних організацій, які співпрацюють з прокуратурою Автономної Республіки Крим, слід назвати міжнародне юридичне партнерство
Global Rights Compliance, від імені якого на конференції виступив керуючий
партнер GRC Уейн Джордаш.

Уейн Джордаш

В Україні багато людей є жертвами російської агресії. І ми
маємо застосувати усі демократичні механізми включно
з міжнародними судами, щоб захистити їхні інтереси.
Україні також потрібні національні інститути, що опікуються
цими проблемами. Прокуратура Криму повинна системно
фіксувати порушення прав і проводити розслідування. Для
цього й була розроблена представлена Стратегія.

19
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Для голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата
України Рефата Чубарова тема Криму є найболючішою.

Рефат Чубаров

Реалізація Стратегії потребує розроблення конкретних
планів, дорожньої карти, а також професійних кадрів
для втілення напрямів Стратегії в життя. Також нам
потрібно вже зараз задуматися над створенням резерву
працівників органів прокуратури, які мають одразу
приступити до виконання властивих прокуратурі функцій
в Криму після деокупації. Ми маємо повернути Крим –
відновити кордони та територіальну цілісність. У тому,
що ми на це спроможемося, ні у кого не має бути сумнівів.

Народний депутат зізнався, що на його пам’яті – це перший випадок, коли
регіональна прокуратура презентує Стратегію розвитку. Також він наголосив,
що представлений документ дуже важливий для фіксації та розслідування злочинів на тимчасово окупованій території.

Рефат Чубаров

Одного дня ми повернемося в Крим. І це буде не просто
фізичне повернення окремих людей, а переїзд цілих
закладів, організації і насамперед прокуратури
Автономної Республіки Крим.

Після затвердження зазначеної Стратегії Генеральним прокурором України
вона буде втілюватися у життя.
Юрій Луценко
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Хочу, щоб усі чули, що Україна любить своїх громадян,
але буде карати зрадників!

РОЗБУДОВА

Гюндуз Мамедов:
НАША РОБОТА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ВИЗНАЧЕНИХ У СТРАТЕГІЇ ПІДХОДІВ
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПРИТЯГНЕННЯ
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИНУВАТИХ
У ПОРУШЕННІ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ТА НОРМ
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
Прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов презентував
Стратегію розвитку прокуратури Автономної Республіки Крим в умовах тимчасової окупації на 2019–2021 роки. Він зупинився на основних пунктах цього
документа.
Із 20 лютого 2014 року між Україною і Росією триває міжнародний збройний конфлікт, і територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
є тимчасово окупованими – саме так трактувати події в Криму дають підстави
положення Женевських конвенцій 1949 року. Так само оцінено становище у
резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, а також звітах Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо
ситуації в Україні.

КРИМ –
ЦЕ УКРАЇНА
ЗАКОН І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ПРОКУРАТУРИ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УМОВАХ
ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ
НА 2019–2021 РОКИ
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Зважаючи на це, переслідування українців, кримських татар і загалом усього цивільного населення, які відбуваються на території півострова, в тому числі тортури, насильницькі зникнення, вбивства, незаконні обшуки та арешти,
є не тільки караними відповідно до кримінального законодавства України – це
військові злочини і злочини проти людяності. Отже, на них поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду (МКС), і особи, винні в їх вчиненні,
повинні відповідати не тільки перед українським судом, а й перед МКС або спеціально створеними трибуналами.
Тому дуже важливо фіксувати всі факти скоєння правопорушень в окупованому Криму, документувати їх правильним чином, збирати належну доказову
базу.

МІСІЯ

Захист прав і свобод людини,
загальних інтересів суспільства
та держави, сприяння у деокупації
Кримського півострова
Така робота є елементом правосуддя перехідного періоду, яке повинно застосовуватися в країнах, де відбуваються збройні конфлікти. Зокрема,
здійснення правосуддя перехідного періоду передбачає повне розслідування
порушень, які сталися в період конфлікту, притягнення винних у масових порушеннях до відповідальності і відшкодування жертвам заподіяної їм шкоди.
Діяльність прокуратури Автономії спрямована якраз на реалізацію цих
положень.
Водночас, зважаючи на відсутність території, труднощі у збиранні доказів, значні обсяги інформації у відкритих джерелах, яку необхідно перевіряти,
відсутність практики розслідування таких категорій правопорушень, до того
22
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ЦІННОСТІ
Ефективна
організація роботи

Комунікація
з кримчанами

Науковість

Відкритість
до взаємодії

Відповідальність

Доброчесність
Крим – це Україна

ж недосконалість законодавчої бази, а також те, що на п’ятому році окупації
ці злочини відбуваються і надалі практично щодня, прокуратурі Автономної
Республіки Крим, 46 працівників якої здійснюють процесуальне керівництво у
півтори тисячах проваджень (1496), необхідно було стратегічно організувати
свою роботу.

АДАПТАЦІЯ З МЕТОЮ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ

Планування
діяльності
з урахуванням
процесу
деокупації та
реінтеграції
Криму

Участь у
розробці
законодавства
з метою
підвищення
ефективності
роботи в
умовах окупації

Координація
та підтримка
інших
державних
органів
у тимчасовій
адаптації

Ініціювання
системного
вирішення
проблемних
питань, які
потребують
злагоджених
дій державних
органів та
громадськості

Створення
системи
стійкого
управління
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ
Розробка методології
розслідування та процесуального
керівництва у кримінальних
провадженнях щодо злочинів
проти людяності
та воєнних злочинів

Співпраця з міжнародними
інституціями, які розслідують
та/або розглядають справи,
пов’язані зі злочинами,
вчиненими на тимчасово
окупованій території

Розробка загальної гіпотези,
яка б об’єднувала злочини,
вчинені в одному контексті та
керувала лінією розслідування
відповідно до вимог
національного законодавства

Співпраця з неурядовими,
правозахисними та експертними
організаціями щодо
документування воєнних злочинів,
злочинів проти людяності та
інших порушень прав людини на
Кримському півострові

Стратегію розвитку прокуратури АР Крим розробляла команда фахівців,
до якої увійшли представники Генеральної прокуратури України, Національної
академії прокуратури України, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, члени громадських організацій, міжнародні консультанти.

ЗБИРАННЯ НАЛЕЖНОЇ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА
МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ІНСТАНЦІЯХ
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Розроблення
методології
збирання доказів

Залучення експертного співтовариства до
консультування щодо документування
злочинів та розроблення переліку доказів, які є
належними для Міжнародного кримінальному суду

Систематизація,
оцифрування та
забезпечення зберігання зібраних доказів

Інформування осіб, які проживають
на тимчасово окупованій території,
щодо фіксації порушень їхніх прав

Розширення
використання нових
технологій у зборі
доказової бази

Аналіз даних достовірних джерел, у тому
числі цифрових інформаційних ресурсів,
які можуть бути використані як докази
у кримінальному провадженні

РОЗБУДОВА

РОЗВИТОК ВІДНОСИН
З МІЖНАРОДНИМИ СУДАМИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Взаємодія
з міжнародними
судовими
інстанціями

Обмін
знаннями та
інформацією

Встановлення
осіб, причетних до
злочинів на півострові.
Застосування до них
механізму санкцій

У Стратегії передбачено напрями, які пов’язані із зазначеними вище особливостями роботи прокуратури автономії. Це:
1. Документування та збір належної доказової бази для МКС, гарантування
її безпечного (у тому числі, в електронному цифровому вигляді) зберігання на
невизначений термін. Незалежно від того, коли закінчиться окупація, докази
вчинення тяжких міжнародних злочинів повинні бути зафіксовані та збережені
надійним способом. Необхідно забезпечити інституційну пам’ять.
На сьогодні прокуратура АРК є єдиним державним органом, який системно
і в повному обсязі фіксує військові злочини, злочини проти людяності й інші
грубі порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Крім того, інформація, встановлена в межах кримінальних проваджень, з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо таємниці слідства, передається Міністерству закордонних справ України й Міністерству
юстиції України для підготовки заяв до Міжнародного суду ООН, Європейського
суду з прав людини та інших міжнародних судових інстанцій.
2. Розроблення методик розслідування і процесуального керівництва
кримінальними правопорушеннями, які відповідно до норм міжнародного
гуманітарного права є військовими злочинами і злочинами проти людяності
та охоплюються ст. 438 Кримінального кодексу України, для подальшого на25
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МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ЖЕРТВ ПОРУШЕНЬ
ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

НОВА
ІСТОРІЯ
КРИМУ

ВШАНУВАННЯ
(МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ)
ЖЕРТВ

Участь у розробці
документа
про сучасну
історію Криму

Підтримка зусиль уряду,
неурядових та інших організацій
у прагненні вшанування жертв
порушень прав людини

правлення матеріалів як у національні суди, так і в міжнародні судові інстанції.
У цих методиках визначатимуться особливості розслідування злочинів в умовах відсутності території, зокрема передбачено тісну співпрацю з громадськими та правозахисними організаціями.

ЕФЕКТИВНА ВНУТРІШНЯ
ТА ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ КОМУНІКАЦІЇ:
Ǌ Інформування про діяльність, події та
досягнення прокуратури АРК в умовах
окупації
Ǌ Залучення представників неурядових,
правозахисних та експертних організацій
до діяльності прокуратури
Ǌ Відкритість та простота доступу до
прокуратури потерпілих, свідків та осіб,
які вважають, що їхні права були порушені
Ǌ Проведення моніторингу ЗМІ та
спростування виявленої недостовірної
інформації
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ
ТА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА РОЗВИТОК
ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Розробка заходів
у сфері управління кадровими
ресурсами з урахуванням
принципів правосуддя
перехідного періоду

Розробка
стандартів якості
прокурорської роботи

Побудова якісної
системи навчання

Прозорий
та ефективний відбір
Створення
системи
оцінювання

Створення дієвої системи
мотивації, формування
корпоративної культури

Так, у липні цього року відбулася координаційна нарада всіх правоохоронних органів АР Крим, на якій ухвалено план міжвідомчих заходів на найближчий період, що також знайшло відображення в Стратегії.
3. Розвиток комунікації та інформування про діяльність прокуратури й способи захисту своїх прав громадянами, які проживають на території тимчасово
окупованого півострова, і вимушеними переселенцями.

ЕФЕКТИВНА ТА ЗАХИЩЕНА
РОЗРОБКА, ПЕРЕДАЧА, ЗБЕРІГАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

1

Розробка та впровадження стратегії
IT-безпеки

3

Підготовка працівників з питань інформаційної безпеки

2

Доступність необхідного обладнання та
програмного
забезпечення

4

Оцінка
ризиків
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РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Прокуратура має робоче середовище, яке дозволяє
своїм працівникам успішно виконувати роботу

Створення
мультифункціонального
простору

Забезпечення
зв’язку з віддаленими
офісами

4. Важливим є розвиток кадрового потенціалу, здатного ефективно виконувати роботу з процесуального керівництва кримінальними провадженнями
особливої категорії, для якої потрібні знання міжнародного гуманітарного,
міжнародного кримінального права, іноземних мов і міжнародної судової та
слідчої практики.
5. Розвиток IT-безпеки і впровадження сучасних інформаційних технологій
для захисту баз даних, зібраних доказів, електронних засобів комунікації, зокрема з особами, які проживають на окупованій території та піддаються переслідуванням.

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
Реалізація Стратегії
здійснюватиметься через
відповідний План дій
Період —

3 роки
Перегляд наприкінці
кожного року та
у зв'язку з фактичними
змінами обставин
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СТРАТЕГІЯ
встановлює систему
орієнтовних показників
ПЛАН ДІЙ
визначає цільові завдання
для реалізації показників на запланований
тривалий період часу,
містить перелік оперативних заходів на виконання кожної задачі

ПРАВОДОПОМОГА

Гюндуз Мамедов
прокурор Автономної Республіки Крим,
державний радник юстиції 3 класу,
кандидат юридичних наук,
доцент

Вікторія Мозгова
прокурор прокуратури
Автономної Республіки Крим,
юрист 1 класу,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ОКУПОВАНОГО ПІВОСТРОВА КРИМ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Із лютого 2014 року триває тимчасова окупація Російською Федерацією
частини території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
(півострів Крим). Ця ситуація кваліфікується як міжнародний збройний конфлікт між Україною та Росією і щодо неї діють норми міжнародного гуманітарного права.
Стосовно фактичного стану справ, необхідно констатувати, що зараз територія півострова Крим перебуває під так званим ефективним контролем Російської Федерації, державні органи України не функціонують на цій території, а їх
посадові особи не мають до неї доступу.
Держава-окупант усупереч вимогам міжнародного гуманітарного права
утворила на підконтрольній їй території України свої «органи державної влади»,
29
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запровадила дію російського законодавства, не нехтуючи при цьому його широким ретроспективним застосуванням. Водночас Україна не втратила свого
суверенітету щодо території півострова Крим, хоч і зазнала його порушення1.
Незважаючи на те, що з моменту окупації минуло вже більше 4 років, державні органи (новостворені та передислоковані з півострова), до компетенції
яких віднесено коло питань стосовно АР Крим, змушені працювати, керуючись
здебільшого не адаптованим з огляду на ситуацію, що склалася, чинним національним законодавством. Разом з тим міжнародне законодавство з приводу
цієї проблематики розраховане здебільшого на те, що учасники правовідносин будуть «грати за правилами». Останнє не стосується РФ (в особі її вищого
керівництва), яка не визнає за собою правового статусу держави-окупанта, що
у підсумку спричиняє негативні наслідки, передусім у сфері дотримання прав
людини.
Так, однією зі сфер правовідПоки що не врегульовано
вано правоносин, яка залишається неврегувідносини щодо реалізаціїї на теритольованою з урахуванням вказаних
рії півострова Крим процесуальних
оцесуальних
обставин, є реалізація на території
(слідчих) дій у межах здійснення
йснення напівострова Крим процесуальних
ціонального кримінального
ного прова(слідчих) дій у межах здійснення надження, що негативно позначається
означається
ціонального кримінального прована виконанні завдань кримінального
имінального
дження. Це негативно позначається
провадження, у тому числі
слі щодо зана виконанні завдань кримінальностосування належної правової
авової прого провадження, у тому числі щодо
цедури до його учасниківв як гарантії
застосування належної правової
дотримання їхніх прав
процедури до його учасників як гарантії дотримання їхніх прав. Як наслідок, у певних випадках неминуче постане питання й про стан дотримання під час кримінального провадження положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція)
з перспективою розгляду цього питання Європейським судом з прав людини
(ЄСПЛ).
У зв’язку з цим слід наголосити, що аналіз практики ЄСПЛ2 свідчить, що «держава, якій належить територія, несе позитивну відповідальність, що проявля1
Міжнародне співтовариство на рівні резолюцій Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) та
Ради Європи (РЄ) суворо засудило незаконну анексію та тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України – АР Крим та м. Севастополя, продемонструвало свою
прихильність до суверенітету, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності
України в її міжнародно визнаних кордонах, а також дотримання прав людини та основних
свобод: резолюції ГА ООН від 27.03.2104 № 68/262, від 19.12.2016 № 71/205; від 19.12.2017
№ 72/190; резолюції РЄ №№ 1988 (2014), 1990 (2014), 2028 (2015), 2067 (2015), 2112 (2016), 2132
(2016), 2133 (2016), 2198(2018) тощо.
2
Йдеться про справи ЄСПЛ, що розглядав Суд у зв’язку з невизнаними державами (територіями): Абхазією, Північним Кіпром, Придністров’ям.
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ється в обов’язку здійснити всі можливі заходи для забезпечення виконання
Конвенції, а держава-окупант несе негативну відповідальність за недопущення
порушень Конвенції, які можуть відбуватися під її контролем»3. Вбачається, що
згідно з позитивними процедурними зобов’язаннями щодо дотримання Конвенції (зокрема, положень ст. 6 «Право на справедливий суд») в Україні має
здійснюватися й притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення у
Криму воєнних злочинів.
Метою цієї публікації є огляд проблеми встановлення комунікації між Україною та Росією щодо реалізації під час кримінального провадження на тимчасово окупованій території півострова Крим процесуальних (слідчих) дій з метою
забезпечення виконання завдань кримінального провадження та дотримання
вимог Конвенції.
В ідеалі, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права (МГП),
у нашому випадку – Конвенції про захист цивільного населення під час війни
1949 року, конфліктуючі держави мають вдаватися до допомоги третьої сторони (в особі держави-покровительки, міжнародної організації, Міжнародного комітету Червоного Хреста тощо). Однак через невизнання Російською
Федерацією себе як держави-окупанта й відсутність національного бачення
(концепції) виходу з окресленої вище кримінально-процесуальної проблеми
вказаний механізм наразі фактично не реалізується.
Натомість на заваді комунікації через класичний механізм міжнародного
співробітництва під час кримінального провадження стоять відомі правові перепони.
Так, у загальному вигляді реалізація відповідного міжнародного співробітництва передбачає, що легітимні органи однієї держави у межах їхньої юрисдикції на території цієї держави виконують запит легітимних органів іншої
держави.
Півострів Крим, незважаючи на перебування під ефективним контролем
Росії, перебуває під юрисдикцією України, й утворені окупаційною владою на
його території органи є нелегітимними, а їх акти (рішення, документи) – недійсними і такими, що не створюють правових наслідків (ч. 3 ст. 9 Закону України
від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України»).
У зв’язку з цим виникає пересторога, що застосування українськими правоохоронними органами механізму міжнародного співробітництва під час
кримінального провадження з метою здійснення на території півострова Крим
процесуальних дій може розцінюватися як легітимізація окупаційних органів і
визнання зміни конституційно-правового статусу Криму.
3
Плотніков О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини щодо окупованих територій. URL: http://www.academia.edu/8403194 (дата звернення: 19.10.2018).
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Проте, у контексті практики ЄСПЛ кроки до комунікації з метою забезпечення руху досудового розслідування не розцінюються на користь легітимізації окупаційних органів і не змінюють суверенні права держави щодо частини її
території, окупованої іншою державою (див. рішення у справі «Güzelyurtlu and
others v. Cyprus and Turkey» від 4 квітня 2017 року, заява № 36925/07, § 2914).
Навіть більше, пряма відмова від пошуку компромісного рішення і нездатність його знайти може розглядатися ЄСПЛ як порушення державою зобов’язань щодо проведення ефективного розслідування.
Наприклад, за участю СпеціальЗ точки зору практики
тики ЄСПЛ, ного представника Збройних сил
кроки до комунікації з метою забез- ООН з підтримання миру на Кіпечення руху досудового
го розсліду- прі5 (ЗСООНК) щодо кримінальної
вання не розцінюються
я на користь справи про вбивство на теритолегітимізації окупаційних
них органів і рії, підконтрольній уряду Кіпру,
не змінюють суверенніі права дер- трьох громадян-кіпріотів кіпрськожави щодо частини їїї території, турецького походження6 на розсуд
окупованої іншою державою
жавою
влади Кіпру та Туреччини було запропоновано різні механізми комунікації для забезпечення руху розслідування, в якому докази злочину перебували на території південного Кіпру (Республіка Кіпр), а підозрювані – на
підконтрольній Туреччині території Турецької Республіки Північного Кіпру
(ТРПК), зокрема: проведення зустрічей на нейтральній території між співробітниками поліції Кіпру та ТРПК, між ЗСООНК та поліцією британських
Суверенних базових районів; проведення допиту підозрюваних за допомогою засобів відеозв’язку у буферній зоні ООН; здійснення обміну доказами (за певних умов); розгляд питання технічним комітетом або робочою
групою; проведення судового розгляду у нейтральному місці, наприклад, у
судах британських Суверенних базових районів тощо (див. докл. §§ 131–133,
136, 137, 140, 145, 151, 293 рішення ЄСПЛ у цій справі7).
Розглянувши описану ситуацію, ЄСПЛ констатував, що, незважаючи на зібрання значної бази доказового матеріалу, нездатність кіпрських і турецьких,
у тому числі ТРПК, органів влади знайти спільну мову безпосередньо або через
ЗСООНК призвела до звільнення вісьмох осіб, підозрюваних у здійсненні злочину; це також подовжило «випробування» для членів сім’ї (потерпілих). Таким
4
Judgment of The European Court of Human Rights in the case of Güzelyurtlu and others v.
Cyprus and Turkey, no. 36925/07, 04.04.2017. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 19.10.2018).
5
Див. докладніше на стор. 36.
6
Див. там само.
7
Judgment of The European Court of Human Rights in the case of Güzelyurtlu and others
v. Cyprus and Turkey, no. 36925/07, 04.04.2017. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 19.10.2018).
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чином, ЄСПЛ дійшов висновку, що має місце порушення ст. 2 Конвенції в її процесуальному аспекті (щодо зобов’язання проведення ефективного розслідування) через те, що два уряди не змогли налагодити кооперацію (див. рішення
у справі «Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey» від 4 квітня 2017 року, заява № 36925/07, §§ 294–2968).
Відповідно, й Україні слід враховувати, що у разі розгляду справ проти неї в
ЄСПЛ безкомпромісна відмова всупереч інтересам кримінального провадження від комунікації з окупаційними органами (у тому числі, в особі органів РФ)
може бути розцінена Судом як недотримання позитивних зобов’язань щодо
забезпечення прав і свобод людини, передбачених Конвенцією. При цьому
слід враховувати, що з огляду на практику ЄСПЛ, зокрема рішення щодо конфлікту між Туреччиною та Кіпром, існує ймовірність визнання у таких справах
російських окупаційних органів, які діють на тимчасово окупованій території
півострова Крим, «ефективними засобами юридичного захисту» РФ у розумінні ст. 13 Конвенції, а також констатації ЄСПЛ необхідності співпраці між Україною та Росією з метою проведення ефективного розслідування відповідно до
вимог Конвенції9.
Тож вбачається, що, якщо не буде впроваджено двосторонній правовий
механізм вирішення окресленої проблематики, зважаючи на тривалість окупації та, як наслідок, зростання випадків, коли вирішення завдань кримінального провадження потребує процесуальної комунікації між відповідними
органами материкової України і Криму, незабаром постануть: закономірне
загострення проблеми дотримання прав та інтересів підозрюваних (обвинувачених) та потерпілих; фактично вимушене «зупинення руху» кримінального
провадження через вичерпаність здійснення процесуальних дій на материковій Україні й одночасну неможливість їх проведення на території Криму. І це –
не порушуючи інші проблеми – залишених в окупованому Криму матеріалів
кримінальних проваджень (справ); видачі особи (екстрадиції) для виконання
вироку або притягнення до кримінальної відповідальності. Останнє, як відомо, вже давно вийшло за межі ситуації Україна-Росія й набуло міжнародного
резонансу й актуальності.
Зважаючи на вказане, якщо наша держава самостійно не почне активно
вживати заходів до розв’язання проблеми кримінально-процесуальної комунікації між материковою Україною і півостровом Крим, можемо припустити,
що загострення ситуації щодо дотримання прав та інтересів людини у кримінальному провадженні винесе це питання на рівень міжнародних інституцій,
8
Judgment of The European Court of Human Rights in the case of Güzelyurtlu and others
v. Cyprus and Turkey, no. 36925/07, 04.04.2017. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата звернення: 19.10.2018).
9
Лист заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини від 20.01.2018 р. вих. № 3004/1001-26-18/6.1.2.
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подальші рішення яких, і навіть сам їх політичний вилив, можуть не корелювати
з політичними інтересами України у міжнародних відносинах.
У цьому контексті важливим є ґрунтовне вивчення зарубіжного досвіду з
вирішення подібних питань. Актуальною для нашої держави може стати практика здійснення кримінально-правового співробітництва в умовах згаданого
вище триваючого міжнародного кіпріотського конфлікту, який з 1950-х років
перебуває на порядку денному Ради Безпеки ООН, інших органів ООН10.
Так, на Кіпрі комунікацією з питань вчинення злочинів, які мають міжгромадський характер, передусім займається так званий Двогромадський технічний комітет з питань злочинів та кримінальних справ / The Technical Committee
on Crime and Criminal Matters (TCCCM), який був створений у квітні 2008 року11
керівниками двох кіпрських спільнот за підтримки ООН.
Лідери TCCCM і члени їх колективів регулярно зустрічаються, проводячи
засідання. Основною загальною метою TCCCM є налагодження ефективних
робочих відносин між місцевими правоохоронними органами, а саме поліцією
Республіки Кіпр та поліцією ТРПК. У складі TCCCM цілодобово працює Об’єднаний центр зв’язку / The Joint Communications Room (JCR), який створений у
травні 2009 року. Команда JCR складається з чотирьох осіб (по два члени від
кожної сторони), для її роботи відведено офіс на території буферної зони на
Кіпрі.
JCR є своєрідною платформою, на якій відбувається прямий обмін інформацією та розвідданими між двома поліцейськими силами про факти вчинення
злочинів, які стосуються членів обох кіпрських громад, включаючи ймовірні
викрадення людей, організовану злочинність, а також детальною інформацією
стосовно поміщених під варту осіб і передачі злочинців (підозрюваних, засуджених) на основі чинної нормативно-правової бази12.
TCCCM також зобов’язаний займатися інцидентами щодо сімейних суперечок між батьками, один з яких може взяти дитину на іншу сторону острова без
дозволу іншого13.
10
Sözen A. A common vision for a way out of the Cyprus conundrum // Turkish Policy Quarterly
(TPQ). Winter 2017. P. 27–36. Р. 28. URL: http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/a-common-visionfor-a-way-out-of-the-cyprus-conflict_en_2976.pdf (дата звернення: 19.10.2018).
11
Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на
Кипре от 02.06.2008 г., п. 5. URL: https://undocs.org/ru/S/2008/353 (дата звернення: 19.10.2018).
12
Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на Кипре от 09.01.2018 г., п. 19. URL: https://undocs.org/ru/S/2018/25; Доклад Генерального секретаря
об операции Организации Объединенных Наций на Кипре от 06.07.2018 г., п. 23. URL: https://
undocs.org/ru/S/2018/676; Criminal Matters – Activities / UN Cyprus Talks. URL: http://www.
uncyprustalks.org/criminal-matters-activities/ (дата звернення: 19.10.2018).
13
Technical Committee on crime builds bridges for the future // CNA, 30.07.2015. URL: http://
www.sigmalive.com/en/news/local/132956/technical-committee-on-crime-builds-bridges-for-thefuture (дата звернення: 19.10.2018).
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У цілому TCCCM й JCR у звітах Ради Безпеки ООН14 представлені як унікальний приклад ефективної та успішної комунікації між двома сторонами,
про що, зокрема, свідчить динамічне збільшення кількості випадків обмінів
інформацією і зверненнями з моменту створення JCR і той факт, що майже по
50 відсотків усіх звернень надходять від кожної зі сторін15. Як приклад істотного просування вперед у справі налагодження комунікації також наводиться те,
що у 2014 році вперше представниками кіпріотів-греків у TCCCM були призначені чинні співробітники поліції16.
Статистичні показники співпраці через TCCCM та його компонент – JCR мають такий вигляд. У період з вересня 2009 року по грудень 2015 року кіпрськогрецька сторона звернулася з проханням про співпрацю до кіпріотів-турків
у цілому щодо 1989 справ,
а кіпріоти-турки закликали
Якщо наш
наша держава самостійно не почдо співпраці кіпріотів-греків у
не активно вживати
в
заходів до розв’язан17
1402 справах . Усього за вказаня проблеми кримінально-процесуальної
ний період комунікація велася
комунікації м
між материковою Україною і
щодо 3391 справи.
півостровом Крим, можемо припустити,
За 11 місяців 2017 року дві
що загострен
загострення ситуації стосовно дотристорони обмінялися інформамання прав та інтересів людини у крицією через JCR 295 разів, що на
мінальному провадженні винесе це пи66% більше, ніж у той же період
тання на рівень
рів
міжнародних інституцій,
18
у 2016 році .
подальші рішення
ріш
яких можуть не кореТакож слід зазначити й про
лювати з пол
політичними інтересами Україважливий внесок у відповідну
ни у міжнаро
міжнародних відносинах
діяльність поліцейського компоненту ЗСООНК – цивільної
поліції, яка підтримує зв’язок і тісно взаємодіє з поліцією обох сторін, надаючи їм підтримку в розробленні стратегій боротьби зі злочинністю і в разі
необхідності в розслідуванні злочинів і вирішенні кримінальних питань на
території буферної зони, де живуть представники обох громад, і за її ме14
Доклады, представленные или препровожденные Генеральным секретарем Совету
Безопасности // ООН. Совет Безопасности. URL: http://www.un.org/ru/sc/documents/sgreports
(дата звернення: 19.10.2018).
15
Стратегический обзор Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре от 28.11.2017 г., п. 47. URL: https://undocs.org/ru/S/2017/1008 (дата
звернення: 19.10.2018).
16
Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на
Кипре от 09.01.2015 г., п. 10. URL: https://undocs.org/ru/S/2015/17 (дата звернення: 19.10.2018).
17
Bicommunal technical committee on crime completes eight years of operation // Cyprus News
Agency (25.01.2016). URL: http://www.cna.org.cy/webnews-en.aspx (дата звернення: 19.10.2018).
18
Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на
Кипре от 09.01.2018 г., п. 19. URL: https://undocs.org/ru/S/2018/25 (дата звернення: 19.10.2018).
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жами. Поліція ЗСООНК також сприяє роботі JCR19 й його головного органу –
TCCCM20.
Підсумовуючи, слід зауважити, що всі кримінально-процесуальні питання, які є предметом комунікації сторін кіпрського конфлікту (Республіки Кіпр
і представників підконтрольної ТуВідсутність будь-якої криміналь- реччині території ТРПК) є актуально-процесуальної комунікації
ації та від- ними й для ситуації, яка склалася
кидання самої ідеї пошуку
ку і запро- довкола тимчасово окупованої тевадження її механізму створюють риторії України – півострова Крим,
абсолютно безвихідну ситуацію
ацію під час який перебуває зараз під ефективрозслідування, коли ігноруються
уються інте- ним контролем РФ. Позитивний
реси правосуддя й порушуються
ються права досвід Кіпру з цього питання може
учасників кримінального проваджен- стати корисним для вироблення
ня, а півострів Крим для окремих
кремих осіб, Україною свого механізму двостовинних у вчиненні злочину,
ну, стає те- ронньої або багатосторонньої кориторією переховування від розшуку мунікації.
Відсутність же будь-якої комуправоохоронних органів і покарання
окарання
нікації з цих питань і відкидання
самої ідеї пошуку та запровадження її механізму створюють абсолютно безвихідну ситуацію під час розслідування, коли ігноруються інтереси правосуддя
й порушуються права учасників кримінального провадження, а півострів Крим
для окремих осіб, винних у вчиненні злочину, стає територією переховування
від розшуку правоохоронних органів і покарання. Вказане зрештою не може
не позначитися й на міжнародному іміджі України як правової держави.
Довідково
Збройні сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (ЗСООНК) засновані Радою
Безпеки ООН в 1964 році з метою запобігання новим збройним зіткненням між
громадами кіпріотів-греків і кіпріотів-турків. Після бойових дій 1974 року Рада
Безпеки ООН доручала ЗСООНК виконувати деякі додаткові функції21.
Так, у 2005 році з метою забезпечення руху розслідування кримінальної
справи кіпрська влада встановила контакт зі Спеціальним представником
ЗСООНК, щоб з’ясувати, чи можуть останні надати допомогу у збиранні деяких
19

JCR діє при підтримці двох співробітників поліції ЗСООНК.
Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на
Кипре от 06.07.2018 г., п. 24. URL: https://undocs.org/ru/S/2018/676; Доклад Генерального секретаря об операции Организации Объединенных Наций на Кипре от 10.07.2017 г., п. 14. URL:
https://undocs.org/ru/S/2017/586 (дата звернення: 19.10.2018).
21
Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре // Операции OOH по поддержанию мира на Кипре. URL: https://peacekeeping.un.org/ru/
mission/unficyp (дата звернення: 19.10.2018).
20
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доказів на окупованій території. Спеціальний представник ЗСООНК підтвердив
готовність Збройних сил надати допомогу, але наголосив, що було б краще,
щоб обидві сторони обмінювалися інформацією під час безпосереднього контакту одна з одною. Кіпрська влада визнала таке неможливим, оскільки кіпрська поліція не може мати прямого контакту з поліцією Турецької Республіки
Північного Кіпру (ТРПК) і саме з цієї причини вона потребує втручання ЗСООНК
(див. рішення ЄСПЛ у справі «Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey» від
4 квітня 2017 року, заява № 36925/07, § 124).
Справа «Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey» стосується вбивства
у 2005 році трьох кіпрських громадян кіпрсько-турецького походження на
півдні Кіпру – підконтрольній Кіпрському уряду території острова. Кіпрські та
турецькі, у тому числі ТРПК, правоохоронні органи здійснювали паралельні
розслідування. Підозрювані були заарештовані на півночі – на підконтрольній
Туреччині території (в ТРПК або на материковій частині Туреччини), проте всі
докази їх вини перебували на півдні. Правоохоронні органи ТРПК наполягали
на тому, щоб матеріали кіпрської кримінальної справи були передані їм для
здійснення судового переслідування. Кіпрська влада відмовилася та вимагала видачі підозрюваних. Запити про видачу були повернуті кіпрській владі без
відповіді; підозрювані звільнені. Внаслідок цього в 2008 році розслідування, які
проводилися в обох державах, зайшли у глухий кут.
Рішення ЄСПЛ у цій справі не набуло статусу остаточного та перебуває на
перегляді Великої Палати Європейського суду відповідно до ст. 43 Конвенції.
НОВІ ВИДАННЯ
Представництво прокурором інтересів держави в суді: підруч. / кол. авт.; за ред. І.М. Козьякова,
Л.С. Нецької. – Київ: Національна академія прокуратури
України, 2018. – 292 с.
ISBN 978-617-7500-64-2
У підручнику викладено загальні засади представництва прокурором інтересів держави у суді й особливості представницької діяльності прокурора в окремих
сферах із урахуванням судової та прокурорської практики. Проаналізовано історію виникнення прокурорського представництва і європейський досвід діяльності
прокуратури поза кримінальною сферою.
Видання підготовлено з навчальною метою для кандидатів, які проходять спеціальну підготовку на посаду
прокурора.
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Олександр Цибенко
військовий прокурор
Південного регіону України,
полковник юстиції

ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ПРОКУРОРОМ
КООРДИНАЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НА МОРІ
П’ятий рік поспіль Україна потерпає від агресії Російської Федерації, яка
всупереч нормам міжнародного права, з-поміж іншого, вживає різноманітні
заходи гібридної війни на морі.
У такій ситуації військова прокуратура не може залишатися осторонь та
активно використовує повноваження, надані їй відповідно до пункту 2 ст. 25
Закону України «Про прокуратуру», щодо координаційної діяльності у протидії
правопорушенням.
Згідно з ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Збройні Сили України» військові частини і підрозділи Збройних Сил України можуть залучатися до захисту суверенних
прав України в її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі та їх правового оформлення, забезпечення безпеки національного морського судноплавства України у відкритому морі чи в будь-якому місці
поза межами юрисдикції будь-якої держави, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі.
У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року
№ 1068-р «Про затвердження плану першочергових заходів з облаштування
державного кордону вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей» відповідні органи зобов’язано вжити дієвих заходів до
раннього виявлення загроз у районі вздовж берегової лінії та забезпечення
охорони територіального моря України в межах перелічених областей, у тому
числі забезпечити використання потенціалу первинного національного Контактного пункту Військово-Морських Сил Збройних Сил України (КП ВМС ЗСУ)
в єдиній системі моніторингу надводної обстановки.
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З метою виконання зазначеного розпорядження КП ВМС ЗСУ, який діє з
2006 року, крім здійснення цілодобового моніторингу стану торговельного судноплавства в зоні відповідальності ВМС ЗСУ, бере участь у правовому
оформленні порушень.
Зважаючи на таке, військова прокуратура Південного регіону України забезпечує належну координацію діяльності та використовує наявний потенціал
органів військового управління. Як приклад наведемо нещодавній морський
похід двох українських військових кораблів з Одеси до Маріуполя, який отримав широкий інформаційний резонанс.
Відповідно до наявних компетенції та повноважень щодо здійснення за
необхідності реагування на дії наших військовослужбовців у разі застосування зброї, зважаючи на обставини цього морського походу, для забезпечення
оперативного вивчення обстановки на місці, вжиття координаційних заходів
та унеможливлення гібрідно-пропагандистських оцінок, спрямованих проти не
лише авторитету Збройних Сил України, а й загалом суверенітету держави і
спроможності її правоохоронних органів, військовий прокурор Південного регіону України прийняв рішення про участь у морському поході представника
прокуратури.
Слід зазначити, що цей похід
Зважаючи на обставини
и морського українських кораблів став відповідпоходу двох українських військових дю на військову ескалацію Російкораблів з Одеси до Маріуполя,
поля, для за- ської Федерації в Азовському морі
безпечення оперативного
о вивчення шляхом ведення мінної війни, про
ття коорди- що свідчать підрив українського
обстановки на місці, вжиття
ожливлення прикордонного катера, вибух міни
наційних заходів та унеможлив
ких оцінок біля торговельного судна та виявгібрідно-пропагандистських
денного ре- лення декількох плавучих вибуховійськовий прокурор Південного
ішення про вих пристроїв. Згодом відбулися
гіону України прийняв рішення
редставника перекидання кораблів і катерів зі
участь у цьому поході представника
прокуратури
складу Каспійської флотилії ВМФ
РФ, значне посилення угруповання
прикордонних кораблів ФСБ РФ та створення морської бригади Росгвардії, і
зрештою – вчинення перепон вільному руху торговельних суден з українських
портів регіону.
Під час підготовки та здійснення переходу українських військових кораблів зроблено усе, щоб унеможливити бодай наміри для підстав застосування
Російською Федерацією силових заходів.
Наприклад, серед новин в Інтернеті була інформація про пожежу на кораблі «Донбас» в акваторії пункту базування в Одесі. Постраждале судно потребувало ремонту, й Україна мала право зробити це на своїх підприємствах Азов39
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ського регіону, переправивши туди корабель, щоб надалі використовувати
його за призначенням. Тобто від самого початку Україна діяла відкрито, чесно
та не намагалася вводити РФ в оману, але при цьому навіть наявні проблеми
використала на користь справі.
У Чорному морі навколо нашого буксирного каравану відбувалися маневри
військових кораблів РФ, з наближенням на небезпечну відстань та постійним
супроводом, прольоти військових літаків – російська сторона «грала м’язами».
Нарешті, прикордонний корабель РФ вступив у радіообмін та поінформував
про наявність припу (прибережного попередження) № 392/18, внесеного Новоросійським підрайоном 3-го міжнародного навігаційного району Navarea
(Navigational Area) про закриття морського району навколо Керченської протоки, що повністю блокувало можливість потрапити у неї.
За таких умов представник військової прокуратури забезпечив належну
координацію та взяв участь у перемовинах, наполягаючи підтвердити застосування російською владою заходів, які за міжнародним правом кваліфікуються
як дискримінація. Завдяки таким рішучим діям згодом російські військові повідомили про наявність припу № 393/18, яким обмеження були скасовані. Таким
чином, силовий варіант Російської Федерації не втілився.
Однак це не виключало подальшого силового тиску: російська сторона гарячково шукала можливості вчинення інших заходів, які були б адекватними
та до того ж зачіпливими, зухвалими. Тому вже у Керченській протоці український караван оточили двома колами із 14 кораблів, тривали прольоти військової авіації майже на зустрічному курсі на малих висотах, відкрито здійснювалося посадження десанту на нові броньовані катери «Раптор», тобто фактично
російська сторона загрожувала застосуванням військової сили, але українські
військові продовжували виконання поставленого завдання.
У зв’язку з цим варто пригадати події 24 квітня 2000 року, коли о 13 год. 25 хв.
крилата ракета «Прогрес», запущена з мису Херсонес розрахунком 854-го берегового ракетного полку Чорноморського флоту РФ, потрапила в український
теплохід «Верещагін» (порт приписки – Іллічівськ), який виконував чартерний
рейс зі Стамбула в Скадовськ Херсонської області та на той момент перебував
у північно-західній частині Чорного моря в 30 милях від озера Донузлав.
Тоді саме відбувалися військові навчання, і район їх проведення охороняли
13 кораблів і суден Чорноморського флоту РФ. Чому вони «не побачили» теплохід, незрозуміло, однак російські військові прогнозовано переклали усю вину
на капітана торговельного судна, який своєчасно не отримав прибережного
попередження про закриття району. Екіпажу «Верещагіна» пощастило, адже
під час навчань використовувалися холості заряди. Болванка прошила наскрізь
надбудову теплохода і занурилася в морську глибінь, втім було поранено одного члена екіпажу – 37-річного електромеханіка Вадима Пономаренка.
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Отож, тверезо оцінюючи «майстерність» російських моряків, українські військові ретельно дотримувалися усіх правил безпеки та навіть ініціативно нагадували про це протилежній стороні.
Завдяки присутності представника військової прокуратури на військовому
кораблі не тільки підтверджено належне дотримання правил безпеки судноплавства українською стороною, а й здійснено фіксацію у бортових документах суттєвих порушень міжнародного права. Йдеться про мілітаризацію
морських споруд у районах газових родовищ, зокрема: розміщення на них радіолокаційних та радіорелейних станцій, військових підрозділів з колективною
зброєю, що діють у взаємодії з кораблями РФ.
Також підтверджено свідоме ігнорування порушень правил безпеки судноплавства з боку окупаційної влади. Так, присутні на борту українського корабля спостерігали, як торговельні судна, відключивши систему автоматичної
ідентифікації, повз прикордонні кораблі ФСБ РФ заходили до закритого порту
Севастополь і здійснювали при цьому радіообмін з береговою службою флоту.
Належним чином зафіксовано
Завдяки присутності представ- й наведені факти небезпечного маника військової прокуратури
ури на вій- неврування військових кораблів
ськовому кораблі не тільки
ки підтвер- РФ навколо буксирного каравану
джено належне дотримання
ння правил України, що створювало загрози
безпеки судноплавства українською
країнською судноплавству та суттєві ризики рустороною, а й здійснено фіксацію у тинної військової діяльності.
Крім того, на «дипломатичнобортових документах суттєвих
тєвих поруму фронті» з’являться цікаві докушень міжнародного права
ментальні свідчення спроб застосування дискримінаційних заходів з боку РФ під час складання прибережних
повідомлень. До речі, негайна перевірка архіву повідомлень міжнародної
автоматизованої системи оповіщення НАВТЕКС (NAVTEX), яка забезпечує навігаційну безпеку судноплавства, засвідчила відсутність згаданих вище припів
у базі даних. Згодом вони з’явилися в навігаційних попередженнях, виданих
управлінням навігації та океанографії Міністерства оборони РФ, але це такі собі
гібридні попередження, які лише доводять готовність РФ використати важливі інструменти з безпеки мореплавства для реалізації політичних і військових
амбіцій.
Також слід зазначити, що завдяки присутності представника військової
прокуратури оперативним чином з’ясовано, що усі перемовини велися українськими військовими з дотриманням встановлених правил та не можуть кваліфікуватися як порушення суверенітету України. Наприклад, берегові служби
ВМФ РФ ставили запитання: «Чи відомі українським військовим вимоги законодавства РФ? Чи визнають вони наближення до державного кордону РФ?».
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Відповіді були чіткі та лаконічні: «Законодавство знаємо. Підтверджуємо наближення до 12-мильної зони». Таким чином, лише підтверджувався напрямок
руху, а не факт визнання за Російською Федерацією окупованої території, і в
дискусії ніхто не вступав.
У засобах масової інформації, зокрема електронних, наявна пропагандистська думка, що прийняття на борт українського військового корабля російського лоцмана нібито тягне для України негативні наслідки.
Стосовно лоцмана українська сторона відразу заявила, що військовий корабель може ходити без лоцмана, тому потреби у його послугах немає. Проте
російська сторона наполягала на своєму, і тоді було надано згоду на лоцманську проводку шляхом лідирування, тобто за рухом лоцманського катера. Однак навіть такий компроміс представників РФ не влаштовував.
За результатом аналізу ситуації, зважаючи на демонстрацію російською
стороною агресивних дій, з метою попередження наявних ризиків військової
діяльності РФ та уникнення безпідставних звинувачень у свідомому нехтуванні правилами безпеки судноплавства за усталеною міжнародною практикою
було прийнято рішення погодитися на прийом лоцмана на борт.
Такі дії командування не можна вважати порушенням, оскільки «прапор
присутності», який має засвідчити факт перебування у територіальних водах
іншої держави, не піднімався, наявність лоцмана на борту жодним чином не
впливала на повноваження українського командира та його відповідальність
за забезпечення безпеки судноплавства. Також не здійснювалася й оплата за
лоцманські послуги.
Загалом отриманий практичний досвід координації слід вважати позитивним і таким, що доцільно використовувати надалі.
НОВІ ВИДАННЯ
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні: наук.-практ.
посіб. / [Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Сапін О.В., Єні О.В., Туркот М.С. та ін.;
ʙʚʝʞʝʡʏʜʜʮʞʟʝʙʢʟʝʟʏ
за ред. д-ра юрид. наук Столітнього А.В.]. – Київ: Національна академія
прокуратури України, 2018. – 346 с.
ISBN 978-617-7500-67-3
У науково-практичному посібнику розглянуто правові підстави та
процесуальний порядок подання прокурором слідчому судді, а також
до суду клопотань, висвітлено вимоги до їх змісту, запропоновано шляхи розв’язання окремих проблем теоретичної та практичної спрямованості, які виникають під
час заявлення, розгляду й вирішення клопотань.
Видання розраховане на працівників прокуратури, поліції та інших правоохоронних органів
України, суддів і адвокатів, викладачів та науковців, аспірантів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться окресленою тематикою.
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Павло Бурлака
прокурор відділу нагляду
за додержанням законів у кримінальному провадженні
та при проведенні оперативно-розшукової діяльності
управління процесуального керівництва
та нагляду за додержанням законів органами,
що проводять оперативно-розшукову діяльність,
військової прокуратури Західного регіону України,
підполковник юстиції

ВІДМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ
ВІД ДЕЯКИХ ІНШИХ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ
У статті 50 Конституції України визначено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини – невід’ємні умови сталого економічного та соціального розвитку України.
Важливою складовою навколишнього природного середовища є ліс. Ліси
України – це її національне багатство, яке відповідно до свого призначення
виконує переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. Усі ліси на території України незалежно
від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони
зростають та права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.
На жаль, сучасні темпи деградації природних об’єктів призвели до порушення екосистеми, зростання захворюваності населення, смертності та погіршення генофонду нації.
Складна екологічна обстановка значною мірою зумовлена постійним зростанням кількості і високою латентністю екологічних злочинів, рівень якої становить 95%. Водночас такі суспільно небезпечні наслідки, як захворювання і
загибель людей, забруднення значних територій, масове знищення об’єктів
рослинного світу, створюють реальну загрозу національній та екологічній
безпеці України. У зв’язку з цим пріоритетним напрямом у природоохоронній
діяльності є удосконалення роботи правоохоронних органів, забезпечення
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працівників-практиків криміналістичними засобами, прийомами й методами,
спеціально призначеними для вирішення завдань із виявлення, розслідування
екологічних злочинів та їх запобігання, зокрема таких, що пов’язані з незаконною порубкою лісових насаджень.
Слід зазначити, що військова прокуратура Західного регіону України здійснює нагляд за додержанням законів у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на територіях: двох військових лісокомбінатів (ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкобінат», ДП «Львівський військовий лісокомбінат»),
шести військових лісгоспів (Сколівського, Старицького, Магерівського, Шепетівського, Прикарпатського, Костопільського), чотирьох військових лісництв
(Мостиського, Луцького, Ужгородського, Чернівецького), однієї лісопромислової дільниці (Закарпатської), однієї лісозаготівельної дільниці (Перечинської).
Загальна площа лісового фонду становить 86 525 гектарів.
У статті 246 Кримінального кодексу України (КК України) передбачена
кримінальна відповідальність за
Об’єктом незаконної порубки лісу є
незаконну порубку дерев або чавстановлений
встановлени
порядок охорони, раціогарників у лісах, захисних та інших
нального
використання
вик
і відтворення
лісових насадженнях, що заподіялісу
як
важ
важливого
елемента
навкола істотну шкоду, а також вчиненлишнього
природного
пр
середовища
ня таких дій у заповідниках або на
територіях та об’єктах природнозаповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах. Розслідування цієї категорії злочинів ускладнено тим, що незаконні порубки лісових насаджень насамперед відбуваються на важко доступних лісових ділянках або
таких об’єктах, доступ на які обмежено. Водночас ефективність досудового
розслідування залежить передусім від оперативності встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, своєчасності його огляду за участю
спеціалістів, із застосуванням фіксації технічними засобами.
На теперішній час в Україні недостатньо методичних розробок щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу, проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях зазначеної
категорії, а також здійснення процесуального керівництва прокурором.
Об’єктом цього злочину є встановлений порядок охорони, раціонального
використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища. У диспозиції ст. 246 КК України вказано, що він спрямований на ліс та інші захисні лісові насадження.
Офіційне визначення поняття «ліс» подано у ст. 1 Лісового кодексу України (ЛК України), де його розглядають як «тип природних комплексів, у якому
поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними
ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та
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іншими природними компонентами, що взаємопов’язані в своєму розвитку,
впливають одне на одного і на навколишнє природне середовище».
У статті 4 ЛК України роз’яснюється, що «до лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не
менше 0,1 га». Належність ділянки до лісового фонду обумовлює ведення на
ній лісового господарства.
Розглядаючи об’єкт незаконної порубки лісу, варто нагадати, що ліси України згідно із ст. 39 ЛК України за екологічним і соціально-економічним значенням та виконуваними функціями поділяють на такі категорії:
1. Захисні ліси.
2. Рекреаційно-оздоровчі ліси.
3. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.
4. Експлуатаційні ліси.
У лісах можуть бути виділені особливо захисні лісові ділянки з режимом
обмеженого лісокористування, який передбачає повну або часткову заборону
окремих видів та способів рубок (ст. 41 ЛК України).
Спеціальні вимоги до поділу лісів на категорії, умови та ознаки віднесення
до таких категорій врегульовано у Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733.
Поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій є
складовою державного лісового кадастру.
Ліси та лісові насадження в Україні можуть перебувати у межах територій
та входити до об’єктів природно-заповідного фонду. Для з’ясування особливостей статусу таких об’єктів та територій необхідно звертатися до Закону
України «Про природно-заповідний фонд України».
Поняття «особливо охоронювані ліси» прямо не передбачено лісовим
законодавством, що зумовлює певні проблеми у застосуванні цього терміна на практиці. Визначення природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, міститься у ст. 60 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища». У ній вказано, що «природні
території та об’єкти, що підлягають особливій охороні, утворюють єдину територіальну систему і включають території та об’єкти природнозаповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об’єктів, що визначаються
законодавством України».
Предметом злочину є дерева і чагарники, які ростуть у лісах, захисних
та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях та об’єктах
природно-заповідного фонду.
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Не визнаються предметом злочину, передбаченого ст. 246 КК України, трава, очерет, пеньки, хмиз, мертві стовбури дерев або їх частин, які лежать на
поверхні ґрунту (вітровал, бурелом, сніговал, сніголам тощо).
За наявності для цього підстав порушення порядку заготівлі другорядних
лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань може кваліфікуватися за ст. 356 КК України як самоправство.
Дерева – це багаторічні рослини з чітко вираженим твердим стовбуром з
гілками, які утворюють крону. Дерева є головнимиу формуванні лісових біоценозів, становлять основу ландшафту в лісових зонах.
Чагарники – це багаторічні рослини, які у дорослому стані не мають головного стовбура (стебло чітко виражене лише у перший рік життя), із деревоподібними гілками, які починають рости з поверхні ґрунту.
Протиправне заволодіння заготовленим чи складованим лісом, а також незаконна порубка з корисливою метою дерев і чагарників у розсадниках, ботанічних і зоологічних садах, квітникарських господарствах за наявності підстав
утворюють склад відповідного злочину проти власності.
Предметом злочину не визнають деревостани, які хоч і утворюють певну
біологічну сукупність, але ростуть поза межами лісового фонду. До останнього не належать: а) усі види зелених насаджень у межах населених пунктів, які
не віднесені до категорії лісів; б) окремі дерева і групи дерев, чагарники на
сільськогосподарських
угіддях,
Протиправне заволодіння заготовПротипра
садибах, присадибних, дачних і саленим
чи складованим
скл
лісом, а також
дових ділянках.
незаконна
порубка
по
з
корисливою
меОтже, вирішуючи питання про
тою
дерев
і
чагарників
ч
у
розсадниках,
правильність кваліфікації вчиненого діяння, процесуальний керів- ботанічних і зоологічних садах, квітник досудовим розслідуванням никарських господарствах за наявномає знати, що протиправні дії, сті підстав утворюють
ут
склад відповідспрямовані на знищення зелених ного злочину проти власності
насаджень, не завжди утворюють
склад кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 246 КК України.
Тому насамперед необхідно з’ясувати, які незаконні порубки лісу не утворюють склад злочину за цією статтею КК України.
Так, існують деякі види деревної рослинності, до яких певною мірою можна застосувати нормативне поняття «ліс», проте з певних об’єктивних причин
їх не слід відносити до цього поняття. Такі дерева мають інший правовий режим використання, а тому їх вирубку не потрібно кваліфікувати як злочин, що
визначається у ст. 246 КК України.
Зокрема, не будуть предметом злочину відповідно до зазначеної статті КК
України такі категорії насаджень:
1. Зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери,
бульвари тощо), які не віднесені у встановленому порядку до лісів. Проце46
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дуру вирубки зелених насаджень встановлено в Законі України «Про благоустрій населених пунктів», постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів,
газонів, квітників у населених пунктах», наказі Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня
2006 року № 105 «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України».
Згідно з переліченими нормативно-правовими актами видалення (тобто
рубка) зелених насаджень у межах населених пунктів здійснюється на підставі
спеціального дозволу – ордера, що
Вирішуючи питання про
ро правиль- видає орган місцевого самоврядуність кваліфікації вчиненого
ного діяння, вання.
процесуальний керівник досудовим
Визначення понять «зелені насарозслідуванням має знати,
и, що проти- дження», «лісопарк», «ліс населеноправні дії, спрямовані наа знищення
го пункту» міститься у Законі Укразелених насаджень, не завжди
авжди утвоїни «Про мораторій на видалення
рюють склад кримінального
ного правозелених насаджень на окремих
порушення, передбаченого
го ст. 246 КК
об’єктах благоустрою зеленого
України
господарства м. Києва».
Слід зазначити, що в межах населених пунктів можуть рости ліси, які належать як до державної, так і до комунальної власності.
Порядок набуття права комунальної власності на ліси визначено у ст. 11 ЛК
України. Питання про вирубку дерев у таких лісах вирішується згідно з цим Кодексом. Тому необхідно розмежовувати незаконні порубки дерев у міських
лісах та порубки зелених насаджень, що вчинені у межах населених пунктів.
2. Дерева, що ростуть на території земельних ділянок, які перебувають у
приватній власності громадян. Питання про вирубку дерев на власних ділянках
вирішується одноособово власниками цих ділянок. Такий висновок випливає
із ст. 10 Закону України «Про рослинний світ». При цьому громадянин повинен
мати документ, що посвідчує його право приватної власності на земельну ділянку. Перелік таких документів надано у ч.ч. 1, 2 ст. 125 Земельного кодексу
України (ЗК України). Для проведення такої вирубки не потрібно отримувати
спеціальний дозвіл. Виняток становлять дерева, занесені до Червоної та Зеленої книг України.
Обов’язок зберігати дерева на землях приватної власності може передбачатись у договорах, що укладають органи влади або місцевого самоврядування з власниками таких ділянок. У деяких областях обмеження на вирубку
дерев запроваджували державні органи під час видачі висновків щодо відведення земельних ділянок у власність або користування.
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3. Окремі дерева та групи дерев на ділянках, вкритих деревинною та чагарниковою рослинністю, що належать до сільськогосподарських угідь, садиб,
присадибних дачних і садових ділянок.
4. Декоративні насадження, саджанці, підріст, що вирощуються у лісових
розплідниках та на спеціальних плантаціях. У більшості випадків такі насадження не належать до лісу, а є майном певного підприємства, що обліковується ним
як продукція чи товар. Питання про розпорядження майном підприємства вирішують з урахуванням положень,
Як свідч
свідчить судова практика,
передбачених Господарським коу
діяльності
слідчих органів та суду
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неврахуванн положень лісового заадже об’єктом незаконної порубки неврахування
конодавства,
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окре
обставин чи ознак
ники у лісі, захисних насадженнях. оцінку окремих
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Склад цього злочину буде відсутній
у випадку порубки штучних насаджень, які не належать до лісу і водночас є майном приватних осіб. Незаконна
порубка, видалення таких насаджень чи інше їх знищення у лісорозплідниках
можуть утворювати відповідні склади злочинів проти власності (крадіжка,
умисне знищення майна тощо).
5. Багаторічні сільськогосподарські насадження – це сільськогосподарське угіддя, що використовується під штучно створені деревинні, чагарникові
або трав’янисті багаторічні насадження, призначені для отримання врожаю
плодово-ягідної, технічної та лікарської продукції, а також для декоративного
оформлення територій. Багаторічні насадження, хоч і є деревами та чагарниками, слугують засобом виробництва в рослинництві і не можуть бути лісом.
Згідно з положеннями ст.ст. 19, 22 ЗК України вони є видом сільськогосподарських угідь – землями сільгосппризначення. Відповідно до норм цивільного законодавства багаторічні насадження, що розміщені на земельній ділянці,
неможливо відділити від цієї ділянки без втрати її цільового призначення або
істотного знецінення. Цю рослинність у законодавстві розглядають як єдиний
об’єкт, що має окрему назву «багаторічні насадження». Власник ділянки багаторічних насаджень питання про їх видалення вирішує на власний розсуд.
Одержання спеціального дозволу (лісорубного квитка) ці дії не потребують.
Правильна кваліфікація злочинів є найскладнішим завданням у застосуванні кримінального закону. Як свідчить судова практика, у діяльності слідчих органів та суду нерідко трапляються помилки у кваліфікації діянь, у тому числі
злочинів, пов’язаних із самовільною порубкою лісу. До таких помилок часто
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призводить неврахування положень лісового законодавства, а також неправильна оцінка окремих обставин чи ознак злочину. Тому кваліфікація суміжних
із незаконними порубками злочинів має певні особливості.
Найпоширенішою проблемою у кваліфікації злочинів проти лісових
ресурсів є розмежування незаконної порубки та злочинів з ознаками
розкрадання
У вітчизняній науці кримінального права привласнення заготовленого лісу,
на порубку якого було витрачено людську працю, вважається розкраданням
майна. Іншими словами, крадіжкою може бути визнано заволодіння деревами, які були зрубані, оброблені, складовані, тобто підготовлені до вивезення
легальними лісозаготівельниками. Обов’язковий елемент крадіжки – вилучення майна із законного володіння його юридичного власника.
При незаконній порубці дерев такого вилучення не відбувається. Відповідно до ст. 13 Конституції України, ст. 148 ГК України ліс на корені розглядається
як природний ресурс. При самовільній порубці дерева та чагарники вилучають
Хоча кримінальний закон
н і розділяє із природного середовища їх
об’єкти злочинів проти власності
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вий мотив
Це підтверджується судовими роз’ясненнями. Зокрема, у пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду
України від 10 грудня 2004 року № 17 наголошено, що «заволодіння деревами,
зрубаними та підготовленими до складування або вивезення, залежно від обставин справи треба кваліфікувати за відповідними частинами ст. 185 КК або
іншими статтями, якими передбачено відповідальність за вчинення злочинів
проти власності».
Варто зазначити, що хоча кримінальний закон і розділяє об’єкти злочинів
проти власності та проти довкілля, абсолютна більшість останніх вчиняється з
метою отримання матеріальної вигоди. По суті, екологічний склад незаконної
порубки закінчується в момент відокремлення стовбура від пня, а надалі злочин уже має корисливий мотив.
Зазвичай злочини, пов’язані з обігом нелегальної лісопродукції, кваліфікуються лише як незаконна порубка, хоча порушників часто затримують не в момент
безпосередньої заготівлі деревини, а під час її транспортування або зберігання.
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Завдання правоохоронних органів у цих ситуаціях – встановити походження
вже зрубаної деревини та водночас довести вину причетних до цього осіб.
Привласнення деревини з лісосіки, що вчиняється матеріально відповідальними працівниками лісового господарства з використанням свого службового
становища, кваліфікується за ст. 191 КК України.
При виявленні незаконної порубки працівники лісового господарства зобов’язані скласти відповідну документацію, провести обрахунок обсягу деревини, проставити клейма на пнях, залишки виявленої деревини вилучити та
оприбуткувати. Ці дії мають назву «секвестрування» – вилучення і постановлення незаконно добутої деревини на баланс лісогосподарського підприємства.
Після секвестрування деревина набуває іншого статусу – переходить у категорію товарно-матеріальних цінностей, її фактичним власником стає лісгосп.
Якщо після секвестрування деревина залишається на ділянці, де в подальшому
привласнюється сторонніми особами, це вже буде крадіжкою. Для кваліфікації дій у цьому випадку необхідне усвідомлення винним факту оприбуткування
деревини.
Важливим питанням є розмежування незаконних порубок лісу та порубок
декоративних дерев у садах та розплідниках
Так, незаконна порубка штучно вирощених фруктових або декоративних
дерев і чагарників у лісорозплідниках, фруктових розплідниках, садах та інших
подібних місцях має кваліфікуватися як умисне знищення або пошкодження
майна (ст. 194 КК України). У цих випадках деревно-чагарникова рослинність
є власністю фізичних або юридичних осіб і виступає засобом виробництва товарної продукції (наприклад, плодові дерева). Для кваліфікації за цією статтею
названі засоби обов’язково мають відображатись у бухгалтерському обліку
підприємства, тобто розглядатися як індивідуальне визначене майно. Тому,
на відміну від незаконної порубки лісу, об’єктом цього злочину – порубки садових, фруктових та декоративних дерев у розплідниках – є майно.
Розмежування незаконних рубок та знищення або пошкодження лісових
масивів
Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо
населених пунктів, уздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом кваліфікується як злочин, передбачений
ст. 245 КК України.
За кримінальним законом, знищення або пошкодження лісових насаджень
вогнем передбачає два способи здійснення: 1) підпал – свідоме спричинення
пожежі шляхом застосування джерел вогню до лісу, якщо при цьому існува50

ПРАВОДОПОМОГА

ла загроза життю або здоров’ю людей, заподіяння значних збитків; 2) необережне поводження з вогнем, порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки (розведення багаття у пожежонебезпечний період, випалювання залишків сухої рослинності тощо).
Відмежовувати пошкодження лісових масивів від незаконної порубки лісу
можна за предметами цих злочинів.
Предметом злочину, передбаченого у ст. 245 КК України, є лісові масиви,
зелені насадження навколо населених пунктів, уздовж залізниць або інші такі
насадження. Питання про визначення конкретної площі лісових ділянок, яку
треба відносити до лісових масивів, залишається у кримінальній науці дискусійним. Однак у загальному сенсі під «масивами» розуміють більш-менш значні
за площами ділянки землі, які належать до земель лісогосподарського призначення та щільно вкриті лісовою рослинністю – деревами та чагарниками.
У випадку незаконної порубки лісу предметом цього злочину є дерева і чагарники, які ростуть у лісах, захисних та інших насадженнях. Тобто в разі кваліфікації дій за ст. 246 КК України предмет злочину є значно вужчим, ніж при
умисному знищенні (пошкодженні) лісових масивів, адже дерева і чагарники
розглядають як складові елементи лісового масиву.
Кримінальним законом передбачено також ще один спеціальний склад
злочину, внаслідок якого може завдаватися шкода лісовим ресурсам, а саме –
«Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави,
та об’єктів природно-заповідного фонду» (ст. 252 КК України).
Предметом цього злочину є не окремі дерева чи чагарники, а цілі території,
взяті під охорону держави, та об’єкти природно-заповідного фонду, які охоплюють ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси, що мають
особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність.
Відмежовувати незаконну порубку лісу від описаного злочину необхідно з урахуванням об’єктивної сторони вчиненого діяння. Зокрема, наслідки злочину,
передбаченого у ст. 245 КК України, завжди мають виражатись у знищенні цілих територій та об’єктів зі спеціальним статусом.
Умисне знищення чи пошкодження таких територій та об’єктів може полягати у незаконному проведенні будь-якої господарської діяльності, пов’язаної
зі знищенням чи пошкодженням дерев або чагарників; незаконному користуванні природними ресурсами у поєднанні з незаконною вирубкою дерев
і чагарників.
Останніми роками спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості випадків незаконних вирубок зелених насаджень у населених пунктах.
Це спричиняє виникнення пов’язаних із ними соціальних конфліктів громади з місцевою владою та забудовниками. Водночас питання кримінальноправового захисту зелених насаджень залишаються недостатньо врегульо51
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ваними, оскільки спеціальної норми, яка б передбачала відповідальність за їх
вирубку, у чинному КК України немає.
Необхідно розмежувати незаконні порубки лісу та незаконне видалення
зелених насаджень у межах населених пунктів
Як вказувалося вище, зелені насадження не належать до лісів, а їх видалення здійснюють в особливому порядку. Питання про кримінальну відповідальність за незаконну порубку зелених насаджень вирішується у постанові
Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року № 17, відповідно до
положень якої «порубка дерев і чагарників на територіях, не віднесених до лісового фонду (ст. 4 ЛК України), не тягне відповідальності за ст. 246 КК України.
За наявності відповідних підстав такі дії можуть бути кваліфіковані як крадіжка, самоправство тощо».
Проте кримінальних проваджень про незаконну вирубку зелених насаджень (крадіжку) у судовій практиці трапляється вкрай мало.
До зелених насаджень належать дерева та чагарники, які штучно висаджені
людиною і не віднесені у встановленому порядку до категорії лісів. У населених
пунктах зростають також дикорослі дерева (так званий «самосів»), що являють собою природні утворення. Варто звернути увагу, що закон розглядає зелені насадження як єдиний об’єкт охорони. Тому їх походження («природне»
або «штучне») формально не має значення для кваліфікації злочинів.
Згідно зі ст. 17 ЛК України виняткове право на заготівлю деревини надано
постійним лісокористувачам – державним та комунальним лісогосподарським
підприємствам, що ведуть лісове господарство.
Відповідно до ст. 69 ЛК України вчинення будь-яких рубок дерев при веденні лісового господарства дозволяється тільки за наявності спеціального
дозволу (лісорубного квитка). Правом видачі таких лісорубних квитків наділене лише визначене коло службових осіб органів лісового господарства. Тому
вести та організовувати порубки у ввірених лісах мають право тільки уповноважені особи спеціалізованих лісогосподарських підприємств на підставі лісорубних квитків.
Однак, окрім самовільних рубок, які вчиняють громадяни, на практиці
трапляються випадки, коли такі порубки допускають посадовці різних підприємств та організацій, відтак необхідно розглянути питання про кваліфікацію
таких діянь.
Кваліфікація самовільних порубок лісу, вчинених службовими особами
З цього приводу у постанові Пленуму Верхового Суду України від 10 грудня 2004 року № 17 надано роз’яснення, що у «випадках притягнення до кримі52
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нальної відповідальності за ці злочини службових осіб, котрі вчинили їх із використанням свого службового становища, їхні дії за наявності до того підстав
мають кваліфікуватися також за відповідними статтями Кримінального кодексу України, якими передбачено відповідальність за злочини у сфері службової діяльності».
Іншими словами, якщо самовільна рубка вчинена будь-яким посадовцем
із використанням службового становища, то такі дії, окрім ст. 246 КК України,
додатково кваліфікуються як відповідний службовий злочин (за наявності відповідного розміру шкоди).
До того ж самовільні порубки за певних умов можна розглядати як службову недбалість, тобто злочин, передбачений у ст. 367 КК України.
Доцільно зауважити, що в певній частині випадків такі порубки вчиняють
посадовці не з корисливою метою, а із суто виробничих мотивів. Іноді це пояснюється звичайним незнанням вимог лісового законодавства.
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Г.О. Ганова, М.М. Король, С.О. Охота та ін. – Київ: Національна
академія прокуратури України, 2018. – 104 с.
ISBN 978-617-7500-65-9
Запропоноване видання підготовлено військовими прокурорами і викладачами Національної академії прокуратури
України та має практичну спрямованість.
У посібнику розглядаються особливості здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу залежно від його етапів. Автори
пропонують методику і тактичні прийоми проведення слідчих
(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені у статті 246 КК
України. Комплексно аналізуються положення чинних нормативно-правових актів, у тому
числі відомчих, роз’яснень вищих судових інстанцій, судової практики.
Видання буде корисне для практичних працівників, які беруть участь у кримінальному
провадженні, – прокурорів, слідчих, адвокатів, а також науковців, аспірантів і студентів
вищих юридичних навчальних закладів.
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Олександр Цимбалістенко
заступник начальника відділу
нагляду за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,
управління нагляду у кримінальному провадженні
Прокуратури Харківської області,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

ЗАСОБИ ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ
НА ПОРУШЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗАКОНУ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Загальний результат кримінального провадження залежить від своєчасного, обґрунтованого та процесуально правильного початку досудового розслідування. Основним гарантом додержання законів на цьому етапі є прокурор.
Однак після прийняття в 2012 році Кримінального процесуального кодексу
України (КПК України) початковий етап досудового розслідування був радикально реформований, що позначилося на реалізації прокурорської діяльності. Перед прокурором постали нові завдання щодо забезпечення законності початку досудового розслідування, захисту прав і свобод особи, взаємодії
із органами досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності1.
Попри автоматичний порядок початку досудового розслідування прокурори й надалі виявляють значну кількість заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, які були приховані від обліку. Наприклад, за 2017 рік таких фактів
виявлено 6439, з прихованих від обліку надіслано до суду 478, або 7,4%. Водночас за 9 місяців поточного року виявлено 6977 необлікованих кримінальних
правопорушень, тобто на 8,4% більше, з яких скеровано до суду 502, або 7,2%2.
1
Цимбалістенко О.О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.10. Харків, 2018. 20 с. С. 1.
2
Звіти про роботу прокурора за 12 міс. 2017 р., 9 міс. 2018 р. / Генеральна прокуратура
України: офіційний веб-портал. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення:
09.10.2018).
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Отже, зараз, як і раніше, перед прокурорами стоїть важливе завдання виявляти приховані від обліку заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення.
Здійснення прокурорського
Попри авт
автоматичний порядок початнагляду на початковому етапі
ку досудовог
досудового розслідування прокурори
досудового розслідування на
й надалі вияв
виявляють значну кількість заяв
засаді публічності передбаі повідомлен
повідомлень про кримінальні правопочає, що прокурор є суб’єктом,
рушення, які були приховані від обліку
покликаним забезпечити реалізацію цієї засади, вживаючи в межах своєїї компетенції заходів до початку
досудового розслідування, встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила3. Однак практика свідчить, що наданих
прокурорам законом повноважень недостатньо для повноцінного виконання
цього завдання.
У теоретичних розробках здійснюється класифікація повноважень прокурора залежно від дій прокурора щодо порушень закону. Так, традиційно
повноваження прокурора поділяються на три основні групи: 1) повноваження з виявлення порушень законів, причин порушень та умов, що їм сприяють;
2) повноваження з усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;
3) повноваження з притягнення винних у порушенні закону осіб до встановленої відповідальності4, або на дві групи: 1) з виявлення порушень законів, причин
порушень та умов, що їм сприяють; 2) з усунення порушень закону, причин та
умов, що їм сприяли5.
Характеризуючи правові засоби прокурорського нагляду на початковому етапі досудового розслідування, більш обґрунтованою вважаємо останню позицію,
запропоновану П.М. Каркачем. По-перше, повноваження щодо притягнення до
відповідальності винних у їх вчиненні осіб охоплюються поняттям «усунення порушення законів». По-друге, в умовах дії Закону України «Про прокуратуру» виокремлювати самостійну групу повноважень стосовно притягнення до відповідальності
винних у вчиненні порушень закону осіб немає сенсу, бо закон не передбачає правових засобів, якими б прокурор ініціював притягнення до відповідальності винних
у їх вчиненні осіб6. Як зазначається у коментарі до Закону України «Про прокурату3
Цимбалістенко О.О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.10. Харків, 2017. 250 с. С. 8.
4
Прокурорський нагляд в Україні: підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів /
І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой та ін.; за ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача.
Харків: Одіссей, 2005. 240 с. С. 22.
5
Каркач П.М. Організація роботи районної, міської прокуратури: наук.-практ. посіб. Харків: Право, 2013. 336 с. С. 74.
6
Цимбалістенко О.О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.10. Харків, 2017. 250 с. С. 99.
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ру», щодо врегулювання цих питань в Законі наявна прогалина, яка буде заповнена
правозастосовною практикою, ймовірно, шляхом складання прокурором актів,
аналогічних до попередніх, але в іншій формі (подання, повідомлення тощо), які
надсилатимуться повноважній на порушення провадження щодо притягнення особи до відповідальності посадовій особі або відповідному органу7.
За вказаних умов єдиними засобаЗа відсутності правової
вової реглами реагування прокурора на виявлені
ментації повноважень прокурора
порушення закону до формального
щодо ініціювання притягнення
тягнення до
початку досудового розслідування,
відповідальності осіб, які приховатобто на стадії прийняття та реєстрали кримінальне правопорушення
опорушення
ції заяв і повідомлень про кримінальні
від обліку та реєстрації,
ції, у Законі
правопорушення, залишаються самоУкраїни «Про прокуратуру»,
атуру», КПК
стійне внесення прокурором відомоУкраїни зазначені вимоги
оги не завжстей про раніше не обліковане криміди сприймаються керівниками
вниками Нанальне правопорушення до Єдиного
ціональної поліції як обов’язкові
реєстру досудових розслідувань, надля виконання, а подекуди
куди взагалі
правлення листа посадовій особі Наігноруються
ціональної поліції відповідного рівня з
викладенням суті виявленого порушення закону та вимогою про притягнення
працівників поліції, які приховали кримінальне правопорушення від обліку та
реєстрації, до дисциплінарної відповідальності.
Водночас за відсутності правової регламентації повноважень прокурора
щодо ініціювання притягнення до відповідальності винних осіб, так само, як і
повноважень з проведення відповідних перевірок до початку досудового розслідування, у Законі України «Про прокуратуру», КПК України зазначені вимоги
не завжди сприймаються керівниками Національної поліції як обов’язкові для
виконання, а подекуди взагалі ігноруються.
Тож діяльність прокурора щодо виявлення порушень закону та реагування
на них до моменту внесення даних до ЄРДР формально перебуває за межами
правового регулювання8.
З огляду на викладену проблему щодо правової регламентації та потреби
діяльності прокурорів заслуговують на увагу працівників-практиків положення нового Закону України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»9, який набрав чинності 7 жовтня
7
Лапкін А.В. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар. Харків:
Право, 2015. 680 с. С. 213.
8
Цимбалістенко О.О. Організаційно-правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.10. Харків, 2017. 250 с. С. 100.
9
Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2337-19 (дата звернення:
09.10.2018).
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2018 року (Закон). У Законі визначено поняття службової дисципліни як дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України,
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників (ст. 1 Закону), передбачено, що службова дисципліна зобов’язує поліцейського знати закони, інші нормативно-правові акти,
що визначають повноваження поліції, а також свої посадові (функціональні)
обов’язки; утримуватися від дій, які перешкоджають іншим поліцейським виконувати їхні обов’язки, так само й тих, що підривають авторитет Національної
поліції України; утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права
людини або принижують честь і гідність людини (пункти 2, 6, 7 ч. 3 ст. 1 Закону).
У цьому контексті прокурор, здійснюючи нагляд та виявивши порушення
законодавства, що призвели до приховування від обліку та невнесення до
ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, фактично констатує порушення поліцейським службової дисципліни у вигляді вчинення дисциплінарного проступку, за який він несе дисциплінарну відповідальність згідно з цим
Статутом (ч. 1 ст. 11, ст. 12 Закону).
Діяльність зі збирання, перевірки та оцінки матеріалів і відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського є службовим розслідуванням (ч. 1 ст. 14
Закону), підставою для призначення якого відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону є
заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцейських,
засобів масової інформації (повідомлення), рапорти про вчинення порушення,
що має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції, за наявності достатніх даних,
що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.
Отже, здійснюючи нагляд за законністю прийняття, обліку, реєстрації та
внесення до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення та встановивши факт приховування їх від обліку, тобто порушення уповноваженим працівником поліції вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України10, прокурор має зібрати відповідний матеріал (отримати письмові
пояснення, виготовити копії відповідних документів, скласти довідку тощо) та
ініціювати проведення службового розслідування стосовно порушника шляхом звернення із повідомленням про вчинення поліцейським дисциплінарного
проступку в порядку, передбаченому Законом, з обов’язковим посиланням у
такому повідомленні на відповідні його норми.

10
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/main/t21 (дата звернення: 09.10.2018).
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Володимир Янко
прокурор Луганської області,
державний радник юстиції 3 класу

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРАТУРИ ЛУГАНЩИНИ БОРОТЬБА
З ТЕРОРИЗМОМ І СЕПАРАТИЗМОМ,
ЗАХИСТ ЗАКОННОСТІ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ
ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Розміщена на території Луганщини, яка безпосередньо страждає від триваючої вже п’ятий рік російської збройної агресії, регіональна прокуратура
Луганської області, без перебільшення, працює в зоні особливої уваги та відповідальності.
Усвідомлюючи значущість своєї роботи, працівники органів прокуратури
Луганської області здійснюють постійний нагляд на підконтрольній українській
владі частині Луганщини за станом законності, захисту державного ладу, дотримання прав та свобод громадян України. Сьогодні на прокуратуру покладено завдання з виявлення, кваліфікування та доведення провини осіб, які займаються тероризмом, здійснюють військові злочини та злочини проти людяності.
Так, прокуратура області відповідно до ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» та наказів Генерального прокурора України координує діяльність
усіх без винятку правоохоронних органів регіону у сфері протидії злочинності,
зокрема в районі проведення операції Об’єднаних сил (з 30 квітня 2018 року;
до цього – антитерористичної операції).
Виявлення та розслідування злочинів
У результаті скоординованих дій правоохоронними органами Луганщини
упродовж 2014–2017 років та 9 місяців 2018 року організовано виявлення та
розслідування 111 527 кримінальних правопорушень, у тому числі за фактами:
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тероризму та сепаратизму – 3 856; злочинів проти основ національної безпеки – 457; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них – 1235.
До суду для розгляду по суті направлено 28 874 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях різних категорій, з яких за фактами: тероризму та сепаратизму – 387, злочинів проти основ національної безпеки – 251, створення та участі
у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях – 242.
Зокрема, за принципової позиції прокуратури Луганської області вироком
Лисичанського міського суду бойовика незаконного збройного формування
заочно засуджено до 13 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2
ст. 437 КК України (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою
осіб), ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом
збройного формування).
Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що,
діючи у складі збройного формування, громадянин Х. брав активну участь у
діяльності розвідувальної роти 4-ї окремої механізованої бригади «ЛНР» та бойових діях у складі 3-го відділення 3-го взводу розвідувальної роти, здійснював розвідувальну діяльність на передових позиціях розташування Збройних
сил України, Національної гвардії України, підрозділів територіальної оборони,
інших правоохоронних органів України, з використанням вогнепальної зброї,
вибухових речовин та іншого озброєння, на території селища Слов’яносербська та міста Алчевська Луганської області, а також інших міст і районів Луганської та Донецької областей.
Оскільки учасник збройного формування переховується від органів слідства та суду на тимчасово непідконтрольній українській владі території, стосовно останнього здійснено процедуру спеціального досудового розслідування та судового розгляду. Вирок суду набрав чинності.
Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у вказаних вище кримінальних провадженнях та підтримання публічного обвинувачення здійснюється працівниками органів прокуратури Луганської області.
Проводиться системна робота щодо запобігання проявам сепаратизму та
протидії злочинності, насамперед безпосередньо в населених пунктах, наближених до лінії розмежування з тимчасово окупованою територією, та районах
ведення бойових дій, вживаються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та її
поплічників – терористичної організації «ЛНР».
Луганська місцева прокуратура № 2
Зокрема, цією місцевою прокуратурою забезпечується додержання законності у населених пунктах на лінії зіткнення, а саме: смт Станиці Луганській,
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селах Валуйському, Болотеному, Макаровому, Сизому, Малиновому, Лобачевому, Піонерському, Старому Айдарі та Піщаному.
Працівники Луганської місцевої прокуратури № 2 здійснювали процесуальне керівництво у 3430 кримінальних провадженнях, у тому числі за фактами:
тероризму та сепаратизму – 982; створення та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях – 114.
Крім того, упродовж 2014–2018 років прокурори цієї місцевої прокуратури
з метою забезпечення протидії терористичним актам, збору доказів військової
агресії та ведення агресивної війни з боку збройних формувань та окупаційної
адміністрації Російської Федерації організували документування 940 обстрілів
з виїздом на місця події.
Попаснянський відділ Лисичанської місцевої прокуратури
Зазначений відділ забезпечує додержання законності на лінії розмежування у містах Попасній, Золотому, смт Новотошківському, селах Жолобку, Катеринівці, Оріховому, Новозванівці та Троїцькому.
Прокурори Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури
здійснювали процесуальне керівництво у 3800 кримінальних провадженнях,
у тому числі за фактами: тероризму та сепаратизму – 837; злочинів проти основ національної безпеки – 11; створення та участі у не передбачених законом
воєнізованих або збройних формуваннях – 29.
Для збору доказів військової агресії та ведення агресивної війни з боку
збройних формувань Російської Федерації та забезпечення протидії терористичним актам відділом місцевої прокуратури організовано документування з
виїздом на місця події 878 обстрілів, здійснених із тієї частини України, на території якої окупаційна адміністрація Російської Федерації встановила та проводить загальний контроль.
Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури
Цей відділ прокуратури забезпечує додержання законності на лінії зіткнення у місті Щасті, селах Кримському, Трьохізбенці, Кряківці, Лопаскиному, Лобачевому та Оріхово-Донецькому.
Прокурори Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснювали процесуальне керівництво у 3197 кримінальних провадженнях,
у тому числі за фактами: тероризму та сепаратизму – 907; створення та участі у
не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях – 64.
З метою забезпечення протидії терористичним актам, збору доказів військової агресії та ведення агресивної війни представниками збройних формувань Російської Федерації, а також підрозділами терористичної організації
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«ЛНР», контрольованими окупаційною адміністрацією РФ, організовано документування з виїздом на місця події близько 1000 обстрілів.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних
провадженнях СБУ
Слід зазначити, що впродовж 2016–2017 років та 9 місяців 2018 року прокуратура області здійснювала процесуальне керівництво у 5360 кримінальних
провадженнях, що розслідувалися слідчими слідчого відділу 3-го Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (до липня 2017 року –
Управління Служби безпеки України в Луганській області) про злочини проти
основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну
цілісність і недоторканність, тероризм, а також фінансування цих проявів, з них
близько 90% – за фактами терористичних актів (обстрілів) з частини території
України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та її окупаційна адміністрація встановили та здійснюють загальний контроль. За вказаний
період ухвалено 151 обвинувальний вирок, з-поміж них: за 2016 рік – 35 вироків,
2017 рік – 66 вироків, 9 місяців цього року – 50 вироків.
Так, прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне)
обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно бойовика терористичної організації «ЛНР», якого вироком Лисичанського міського суду засуджено
за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації), ч. 1
ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами) до покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Під час досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що,
діючи у складі так званої 4-ї окремої механізованої бригади «Призрак» терористичної організації «ЛНР», громадянин Р. ніс службу зі зброєю в руках з охорони
штабу вказаного формування та у середині лютого 2015 року був направлений
до міста Дебальцевого Донецької області для участі у наземній військовій операції, метою якої був збройний спротив силам АТО та здійснення військового
та адміністративного контролю вказаного населеного пункту представниками
терористичної організації «ЛНР». Вирок набрав чинності, терорист відбуває
покарання.
Виїзди прокурорів у складі слідчо-оперативних груп на місця події
Для забезпечення оперативного реагування слідчо-оперативних груп (СОГ)
на повідомлення про вчинення терористичних актів представниками збройних
формувань Російської Федерації, у тому числі представниками терористичної
організації «ЛНР», їх повного фіксування та проведення подальшого розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії у прокуратурі області
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розроблено Інструкцію про порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань про вчинення терористичних актів на підконтрольній
українській владі території, на лінії розмежування у районі проведення антитерористичної операції, організації діяльності слідчо-оперативних груп та проведення слідчих (розшукових) дій (Інструкція), яку 3 листопада 2016 року затверджено спільним наказом керівників правоохоронних органів Луганської
області.
В Інструкції визначено основні засади виїздів СОГ на місце події та проведення першочергових слідчих дій, дотримання правил безпеки, інші організаційні питання, пов’язані з виконанням учасниками своїх обов’язків.
Водночас наказом прокурора області з метою виконання вимог Інструкції
уповноважено окремих працівників прокуратури Луганської області здійснювати виїзди на місце події за фактами вчинення терористичних актів.
Зокрема, від початку 2018 року уповноваженими працівниками прокуратури області в складі СОГ здійснено понад 120 виїздів на місця події, зокрема до
населених пунктів Луганської області, що знаходяться на лінії зіткнення, – міст
Золотого, Попасної, села Троїцького Попаснянського району; смт Станиці Луганської; сіл Трьохізбенки, Кримського, Щастя Новоайдарського району).
У складі СОГ прокурори на місці події забезпечують фіксування злочинної
діяльності контрольованих Російською Федерацією збройних формувань та її
окупаційної адміністрації, невідкладне здійснення першочергових слідчих дій,
безпосередньо беруть участь у проведенні огляду, вилученні уламків засобів
ураження, що використовує агресор, допиті свідків та потерпілих, подальше
процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях зазначеної категорії.
Робота прокурорів щодо якісної фіксації терористичних актів, вчинених
збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ, у тому числі представниками збройних підрозділів «ЛНР», під час проведення оглядів місця події, інших слідчих (розшукових) дій дає можливість зібрати необхідні докази для наступного звернення до міжнародного трибуналу про визнання збройної агресії
з боку Російської Федерації.
З метою підготовки та надання доказової бази у справах України проти Російської Федерації, слухання яких проводяться в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН, активного висвітлення у ЗМІ та доведення
інформації до населення щодо протиправних дій збройних сил РФ, а також підконтрольних їм представників терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» наказом Генерального прокурора України від 7 квітня 2017 року утворено управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях.
Разом з цим на керівників органів, установ та підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом, яких залучено в установленому Законом України «Про боротьбу з тероризмом» порядку до складу сил і засобів антитерористичної опе62
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рації на територіях Донецької та Луганської областей, покладено обов’язки із
забезпечення участі спеціалістів та інших учасників, необхідних для проведення слідчих дій, вжиття координаційних та організаційних заходів, належного
розслідування злочинів цієї категорії, вчинених упродовж 2014–2018 років, обміну доказами тощо.
З часу створення в Генеральній прокуратурі України управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, уповноважені
наказом прокурора області працівники прокуратури Луганської області беруть
участь у спільних із СОГ виїздах на місце події для документування терористичних актів, завданої внаслідок цього шкоди життю і здоров’ю громадян та
матеріальної шкоди, використання забороненої Мінськими домовленостями
зброї тощо.
Органи прокуратури Луганської області у тісній взаємодії з усіма правоохоронними відомствами і надалі вживатимуть усі передбачені законом заходи,
спрямовані на захист прав людини, національної безпеки держави та її інтересів від зовнішньої агресії та терористичної загрози.
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Олег Синишин
прокурор Хмельницької області

КООРДИНУЮЧИ РОБОТУ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ,
ПРОКУРАТУРА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ПРОТИДІЄ
ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В РЕГІОНІ
Прокуратура Хмельниччини координує зусилля усіх правоохоронних органів області для протидії організованій злочинності – явищу, що створює особливу небезпеку для суспільства.
За результатами спільної та злагодженої роботи правоохоронців цього
року до суду скеровано обвинувальні акти у 5 кримінальних провадженнях за
фактом вчинення злочинів у складі організованих груп. Ще у трьох кримінальних провадженнях за фактами вимагання, шахрайств, викрадення людини,
крадіжок та незаконного виготовлення підакцизних товарів, у яких 20 особам
повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у складі організованих груп, досудове розслідування триває.
Так, на лаві підсудних перебувають члени організованої групи, злочинна діяльність яких не обмежувалася територією Хмельницької області – поширювалася й на інші регіони.
Організатором цієї злочинної групи була раніше судима за крадіжки
23-річна мешканка одного із сіл Миколаївської області, яка спочатку втягнула у
злочинну діяльність свого знайомого, також судимого за шахрайства та грабежі 29-річного луганчанина, а згодом і 30-річного мешканця Запоріжжя.
Угруповання здебільшого вишукувало потенційних потерпілих у розважальних закладах, на курортах та базах відпочинку. В автопрокаті зловмисники орендували автомобілі та «мандрували» на них усією територією країни. За
легендою, організаторка групи зазвичай була «сестрою» двох інших членів групи. Вони знайомилися з майбутніми жертвами, втершись у довіру, підсипали
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їм у їжу або напої медичний препарат, який спричиняв непритомність, а потім
грабували.
Жертвами грабіжників стали і двоє хмельничанок, яким кривдники потай
підсипали у напій медпрепарат «Азалептин». Унаслідок отруєння одна із жінок
померла прямо на вулиці, її подругу лікарям вдалося врятувати.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28,
пунктами 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, пунктами 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187,
ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (КК України) перебуває на розгляді
у суді.
Зі стрімким розвитком комп’ютерних технологій поширення набувають
і випадки вчинення злочинів з їх використанням.
Так, завдяки вдало спланованій та злагодженій роботі правоохоронців області вдалось викрити неправомірну діяльність організованої групи, члени якої
за допомогою комп’ютерного обладнання змінювали порядок маршрутизації
вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії, що дало змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами мобільних операторів різних країн.
З’ясовано, що ще у 2015 році мешканець обласного центру, закупивши
необхідну комп’ютерну техніку та підключивши її у себе вдома до мережі Інтернет, з метою отримання незаконного заробітку порушував порядок маршрутизації електронного зв’язку. Результатом таких махінацій стало те, що міжнародний телефонний трафік проходив поза межами міжнародних центрів
комутації, а зловмисник одержував прибуток.
Зрозумівши можливість отримання «заробітку» у такий спосіб, зловмисник
залучив до своєї справи ще двох знайомих.
У листопаді 2017 року діяльність групи була викрита та припинена правоохоронцями. Розмір матеріальної шкоди, завданої злочином, становить
150 тис. гривень.
Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України стосовно трьох членів організованої групи перебуває на розгляді у суді.
Також правоохоронцями викрито злочинну групу шахраїв, члени якої, перебуваючи в слідчому ізоляторі, ошукали 30 мешканців Хмельницької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово судимий за
майнові злочини 27-річний мешканець Ярмолинецького району, будучи підсудним у кримінальному провадженні за фактом вчинення корисливих злочинів та
перебуваючи під вартою у слідчому ізоляторі, з метою швидкого збагачення
вирішив продовжити свою злочинну діяльність.
Оскільки з огляду на відомі обставини він не міг реалізувати свій план самостійно, до кримінально караної діяльності як співучасників зловмисник залучив
ще двох утримуваних в установі попереднього ув’язнення осіб та двох знайомих, які перебували на волі.
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Організатор угруповання, дізнавшись через мережу Інтернет про продаж
громадянами певного товару, телефонував до потерпілих та, відрекомендувавшись ймовірним покупцем, повідомляв про намір придбати його. Далі, діючи відповідно до злочинного плану, зловмисник говорив, що перебуває в іншому місті, а кошти за товар, по який приїде його родич чи знайомий, пропонував
переказати на банківську карту продавця.
У той час, коли одні члени організованої групи оглядали товар і повідомляли про його належну якість, ті, що перебували під вартою, відправляли на номер продавців неправдиві смс-повідомлення про зарахування на їх банківські
рахунки коштів.
Траплялося, що кмітливі власники майна перевіряли надходження коштів
на свої банківські рахунки та з’ясовували, що їх там немає. В такому разі зловмисники пропонували їм зателефонувати на номер, з якого надійшло повідомлення, і псевдооператор запевняв потерпілих про збільшення часу обробки інформації у зв’язку з технічним збоєм та дійсність надходження коштів на
рахунок.
У такий спосіб члени злочинної групи ошукали тридцятьох громадян та заволоділи їхнім майном на суму понад 300 тис. гривень.
Наразі усі п’ятеро членів організованої групи перебувають у статусі обвинувачених. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Не припиняється робота правоохоронців із викриття злочинів у сфері обігу
наркотичних засобів та психотропних речовин.
Завдяки скоординованим прокуратурою Хмельниччини заходам та належно спланованим слідчим (розшуковим) діям правоохоронці викрили злочинну
групу, члени якої, прагнучи отримати прибутки, займалися діяльністю, пов’язаною з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а
також незаконним збутом психотропних речовин.
Правоохоронці області кілька місяців збирали доказову базу та документували протиправні дії злочинної групи.
Перебуваючи у складі організованої злочинної групи, троє її членів розробили єдиний план, спрямований на вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом психотропних речовин. Організатор групи налагоджував шляхи
придбання у невстановлених осіб у місті Києві амфетаміну та інших особливо
небезпечних психотропних речовин та забезпечував їх перевезення в місто
Хмельницький, а також пересилання поштою.
Після отримання посилок організатор зберігав їх уміст за місцем свого проживання. Там само він розфасовував психотропні речовини за дозами (грамами) відповідно до замовлень та надавав доручення іншим членам групи підшуковувати наркозалежних осіб, яким товар і збувався.
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Також зловмисник намагався незаконно перемістити психотропні речовини через митний кордон України до Республіки Польща.
Кримінальне провадження за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305
КК України перебуває на розгляді у суді.
Серед викритих злочинних угруповань є й ті, що займаються виготовленням фальсифікованого алкоголю.
Одна з таких груп у складі трьох осіб не тільки виробляла алкогольні напої,
а й реалізовувала їх на території всієї України.
Упродовж п’яти місяців учасники злочинної групи у підпільному цеху за допомогою спеціального обладнання виготовляли алкогольну продукцію під виглядом коньяку та горілки марок «Пшенична», «Фінляндія» та «Єльцин». Надалі, використовуючи новітні можливості комунікації та мережу Інтернет, ділки
реалізували виготовлену продукцію через кур’єрські відділення «Нової пошти», «Ін Тайм» та «Делівері» жителям різних регіонів країни на суму близько
1,6 млн гривень.
Зазначені алкогольні напої зловмисники виготовляли з недоброякісної сировини, чим наражали на небезпеку життя та здоров’я людей.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для
розгляду по суті.
Цим особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1
ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Інший підпільний цех викрито у червні цього року у місті Кам’янціПодільському.
67

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 10’2018

Під час слідства встановлено, що місцевий житель з метою отримання стабільних незаконних прибутків у квітні 2017 року
створив стійку злочинну групу, до якої
залучив ще трьох осіб. Відповідно до розподілу обов’язків між її учасниками один
зловмисник безпосередньо здійснював
виготовлення фальсифікату в цеху, а організатор з іншими членами групи купували
сировину та продавали готову продукцію
замовникам.
Спільники виготовляли продукцію під
виглядом горілки та коньяку, яку розливали в тару типу beg-in-box, ПЕТ пляшки та каністри різної ємності з логотипами написів
«Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют» тощо. Після того ділки реалізовували виготовлену продукцію кінцевим
споживачам через мережу закладів громадського харчування міста Кам’янцяПодільського та Кам’янець-Подільського району.
Незважаючи на методи конспірації, в червні цього року діяльність групи припинено, а під час санкціонованих обшуків вилучено обладнання, яке
використовувалось у злочинній діяльності, та продукцію на суму близько
1,9 млн гривень.
Наразі викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3
ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Окрім цього, триває досудове розслідування щодо членів ще однієї злочинної групи за ч. 3 ст. 146, ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч.ч. 3, 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.
Організатором угруповання виявився раніше судимий за майнові злочини
37-річний хмельничанин, який, маючи досвід вчинення злочинів проти власності, з метою швидкого збагачення вирішив продовжити злочинну діяльність.
До складу злочинного об’єднання організатор залучив ще сімох осіб.
Наділений лідерськими якостями, керівник групи планував вчинення злочинів, розподіляв ролі, узгоджував спеціальні правила поведінки та плани незаконного заволодіння майном громадян. Правоохоронцям вдалося задокументувати вісім епізодів злочинної діяльності у складі організованої групи.
Так, під час досудового розслідування встановлено факт вимагання у
хмельничанки передання належної їй частки у статутному капіталі товариства.
Свої «вимоги» до жінки зловмисники поєднували із застосуванням насильства.
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Іншого місцевого мешканця,
також шляхом застосування погроз та насильства, спільники змусили передати їм автотранспорт
вартістю понад 350 тис. грн, що
використовувався ним у підприємницькій діяльності.
Правоохоронцями
зібрано
достатню кількість доказів, які
підтверджують і факти вчинення
крадіжок майна та викрадення
людини.
Окрім цього, через залякування, застосування погроз та пошкодження майна члени злочинного
угруповання вимагали у жителів
обласного центру передати їм
майнові права на квартири у місті
Хмельницькому.
Учасники іншої організованої групи, щоб приховати свої злочинні дії, удавали проведення активної громадської діяльності у складі організації, яку самі ж
і створили.
Так, погрожуючи обмеженням прав перевізників, зловмисники поставили
їм вимогу сплачувати по 25 грн за в’їзд на територію автовокзалу та посадку
пасажирів.
У червні цього року діяльність злочинного угруповання припинено правоохоронцями. Викритими виявилися двоє раніше судимих за аналогічні злочини
хмельничан, у віці 42 та 43 років, та молодики віком 20–25 років.
Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та виконуються вимоги
ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.
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Роман Дмитренко
начальник відділу нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
та інших заходів примусового характеру
Прокуратури Харківської області,
старший радник юстиції

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПОКАРАНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ
ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ
Упродовж 2018 року завдяки вжитим прокуратурою Харківської області
заходам вдалося досягти певних результатів під час здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
На цьому напрямі роботи органи прокуратури області опрацьовували такі
важливі питання, як захист конституційних прав в’язнів, приведення умов їх
тримання у відповідність до вимог національного законодавства та міжнародними стандартами, запобігання злочинним та корупційним діянням у сфері службової діяльності органів та установ виконання покарань Державної
кримінально-виконавчої служби України, додержання законодавства на гідні
умови та оплату праці засуджених.
Реалізація розробленого комплексу заходів, жорсткий контроль за їх виконанням загалом сприяли забезпеченню системного прокурорського нагляду
за діяльністю органів та установ виконання покарань області.
З метою недопущення випадків катування, іншого жорстокого поводження значну роботу проведено з узятими під варту та засудженими особами.
Здійснюючи нагляд, працівники прокуратури області та місцевих прокуратур
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налагодили співпрацю з фахівцями контролюючих органів, представниками
громадських та правозахисних організацій, які залучаються до проведення
перевірок додержання законів та конституційних прав громадян в установах
виконання покарань області.
Завдяки вжитим організаційно-практичним заходам покращено стан правопорядку в місцях попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі.
Погіршення умов тримання в’язнів не зафіксовано.
Крім того, в піднаглядних установах не допущено випадків масових безпорядків, групової непокори, захоплення заручників, дій, що дезорганізують
діяльність установ, й особливо – тяжких кримінальних правопорушень та
інших надзвичайних подій, які зазвичай набувають суспільного резонансу.
За документами прокурорського реагування керівництвом ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України та підпорядкованих йому установ
вжито заходів щодо максимально повного працезавантаження засуджених.
Упродовж 2018 року в піднаглядних установах на оплачуваних роботах працювали 1225 засуджених, або 45,7% від загальної чисельності працездатних, при
тому, що загальнодержавний показник становить 36%.
В установах відсутня заборгованість з виплати заробітної плати засудженим, у тому числі звільненим з місць позбавлення та обмеження волі, а також із
відрахування платежів з єдиного соціального внеску із заробітної плати в’язнів.
У поточному році рівень середньомісячної заробітної плати засуджених сягнув
2115 грн, за середньодержавного показника у 1683 гривні.
Слід зауважити, що прокурори принципово реагують на порушення вимог
законодавства при забезпеченні режиму тримання осіб у спеціальних приміщеннях органів Національної поліції області. На цей час 6 із 8 ізоляторів тимчасового тримання та 51 з 54 кімнат для затриманих чергових частин органів
Національної поліції відповідають вимогам національного законодавства та
міжнародним стандартам.
У Харківській області запроваджено практику здійснення моніторингу та
ведення реєстрів виконання кримінального покарання у виді штрафу. Водночас вживаються додаткові заходи кримінально-процесуального характеру
щодо заміни грошового стягнення особам, які не сплатили його у встановлені
строки, іншим покаранням, визначеним у ст. 53 КК України.
Крім того, внесено акти прокурорського реагування після проведення перевірок підрозділів з питань пробації області та виявлення порушень виконання кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.
Наприклад, унаслідок перевірки територіального підрозділу пробації Ізюмською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань
11 квітня 2018 року внесено відомості за фактом видачі підрозділом поліції
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громадянину В., який засуджений до покарання у виді позбавлення волі з
позбавленням права керувати транспортними засобами, під час відбуття ним
основного покарання посвідчення водія. Досудове розслідування у вказаному
кримінальному провадженні триває.
З метою зменшення кількості облікованих уповноваженим органом з питань пробації осіб, які перебувають у розшуку, Харківська місцева прокуратура
№ 5 активно використовує повноваження, передбачені ст.ст. 537, 539 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України). Зокрема, відповідно
до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 166 Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК України) у разі ухилення окремих засуджених від відбування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі (їх відсутності), орган з питань пробації позбавлений
можливості застосувати до них письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання та, відповідно, надалі звернутися до суду з цим питанням. Натомість Харківська місцева прокуратура № 5, керуючись вимогами
ст.ст. 537, 539 КПК України, самостійно звертається до суду з поданнями про
скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення цих засуджених для відбування призначеного покарання. На цей час 10 таких подань судом задоволено.
Галузевим відділом прокуратури області з урахуванням стану законності
ініційовано проведення перевірок додержання органами державної виконавчої служби області вимог КВК України, законів України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів» під час виконання кримінального покарання у
виді конфіскації майна.
Унаслідок проведення перевірок встановлено численні грубі порушення
вимог ст.ст. 2, 18 Закону України «Про виконавче провадження» щодо розумності строків виконавчого провадження, своєчасності та повноти вчинення
виконавчих дій.
Так, упродовж тривалого періоду (від 3 до 10 років) службовими особами
Київського відділу державної виконавчої служби міста Харкова Головного територіального управління юстиції у Харківській області не вживалися заходи
щодо виконання 9 судових вироків про конфіскацію майна засуджених.
Зокрема, у виконавчому провадженні стосовно Д. виявлено, що державні
виконавці вказаного відділу майже 10 років не вживали заходів для оцінювання та реалізації нерухомого майна боржника, внаслідок чого воно вибуло у
власність третіх осіб.
Факти бездіяльності службових осіб Київського ВДВС міста Харкова ГТУЮ
у Харківській області під час перевірки встановлені також і у виконавчих провадженнях стосовно інших восьми засуджених.
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14 вересня 2018 року відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (КК
України). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.
Загалом із початку поточного року на зазначеному напрямі роботи органами прокуратури області внесено 544 документи прокурорського реагування,
які розглянуто, та вжито заходів до усунення порушень вимог законодавства.
За результатами їх розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності
527 службових осіб, скасовано 65 актів піднаглядних органів та установ.
За наслідками проведених перевірок у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 65 кримінальних проваджень за фактами вчинення
кримінальних правопорушень, у тому числі щодо: зловживання службовим
становищем – 2, перевищення службових повноважень – 3, службової недбалості – 3, незаконного позбавлення свободи громадян – 3, порушення трудових прав в’язнів – 2, у сфері охорони їх здоров’я – 19.
Так, за наслідками перевірки, проведеної за ініціативою галузевого відділу прокуратури області, вжито заходів до поновлення конституційних прав
31 громадянина, яких незаконно позбавлено свободи у центрі боротьби з наркоманією та алкоголізмом. За цим фактом 7 лютого 2018 року зареєстровано
кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених у ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357 КК України. У кримінальному провадженні
Фрунзенським районним судом міста Харкова 18 травня 2018 року винесено
обвинувальний вирок, який набрав чинності.
Також з реабілітаційного центру, розташованого на території Новобаварського району міста Харкова, звільнено 11 незаконно утримуваних осіб. За цим
фактом 31 липня 2018 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 146 КК України.
За наслідками перевірки, проведеної галузевим відділом прокуратури
області, встановлено факт зловживання посадовими особами Державної
кримінально-виконавчої служби України в області своїм службовим становищем під час передачі земельної ділянки третім особам. Відомості за цим фактом 21 серпня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
та зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2 ст. 364 КК України.
У вказаних кримінальних провадженнях досудове розслідування триває.
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Андрій Шпортун
заступник прокурора Вінницької області,
старший радник юстиції

ПРОКУРАТУРА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗДІЙСНЮЄ ВІДНОВЛЕННЯ
ПОРУШЕНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ
Захист інтересів держави та суспільства є пріоритетним напрямом діяльності прокуратури, який реалізується через конституційну функцію представництва, спрямовану на дієвий захист порушених прав у суді.
Органи прокуратури Вінниччини ефективно використовують представницькі повноваження з метою захисту державних інтересів.
Упродовж дев’яти місяців цього року прокуратурою області активізовано
роботу на цьому напрямі та направлено до суду позовів (заяв) на загальну суму
266 млн грн, задоволено судами 161 позов на загальну суму 348 млн гривень.
Реально виконано рішень судів на суму майже 406 млн грн (з урахуванням
рішень минулих років) та відповідачами добровільно відшкодовано майже
3,5 млн гривень.
Територія Вінницької області охоплює 2649,2 тис. га, з них сільськогосподарських угідь – 2014,2 тис. га (76% загальної площі).
Захист у суді інтересів держави в земельній сфері є одним із пріоритетних
напрямів представницької діяльності.
Упродовж поточного року органами прокуратури Вінницької області до
суду в інтересах держави з питань земельних відносин скеровано позовів на
загальну суму 231 млн грн, задоволено (з урахуванням позовів минулих років) – 74 позови на суму 322 млн гривень.
Найпоширенішими позовами у сфері земельних правовідносин, з якими прокурори звертались з метою захисту інтересів держави до суду, є позови про:
– стягнення заборгованості з орендної плати за землю;
– розірвання договорів оренди та повернення земельної ділянки у зв’язку із
систематичною несплатою орендних платежів;
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– повернення земельної ділянки у зв’язку із самовільним її використанням
чи використанням без правовстановлюючих документів;
– повернення земельної ділянки у зв’язку із закінченням строку оренди;
– відшкодування збитків власникам землі внаслідок неодержання доходів
за час тимчасового невикористання земельної ділянки;
– повернення у державну власність земельних ділянок, які приватизовано
за підробленими документами;
– визнання земельної ділянки відумерлою спадщиною тощо.
Прокуратура Вінницької області пред’являє багато позовів про повернення земельних ділянок, строк дії оренди яких закінчився та які, натомість,
і надалі використовуються колишніми орендарями без правовстановлюючих
документів.
Так, лише завдяки втручанню органів прокуратури державі повернуто
землі промисловості – піщаний кар’єр площею 48 га, вартістю майже 92 млн
гривень.
Установлено, що між районною державною адміністрацією та суб’єктом
господарювання укладено договір оренди земель промисловості загальною
площею 48 га (земель піщаного кар’єру). Однак після закінчення договору
оренди акціонерне товариство всупереч вимогам законодавства продовжувало використовувати земельну ділянку без договірних зобов’язань.
За принципової позиції прокуратури Господарським судом Вінницької
області задоволено позовну заяву прокуратури в інтересах держави в особі
Вінницької обласної державної адміністрації до акціонерного товариства та
зобов’язано відповідача повернути державі зазначені землі промисловості
площею 48 га, вартістю майже 92 млн гривень.
Крім цього, прокуратурою Вінницької області активізовано нагляд за використанням земельних ділянок, які надані суб’єктам господарювання в оренду.

Піщаний кар’єр у Ладижинці
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Зокрема, одним із орендарів земельної ділянки, яка розташована в смт Чечельнику Чечельницького району Вінницької області, систематично не сплачувалась орендна плата протягом 2012–2017 років за користування земельною
ділянкою, у зв’язку із чим виникла заборгованість у значному розмірі.
Господарським судом Вінницької області задоволено позовну заяву прокуратури в інтересах держави в особі Чечельницької селищної ради до підприємства про розірвання договору оренди земельної ділянки площею 2,9 га,
вартістю понад 6 млн грн та повернення цієї земельної ділянки у комунальну
власність територіальної громади.
Діяльність прокуратури Вінницької області на напрямі здійснення представництва у сфері земельних відносин триває й надалі.
Прикладом принципової позиції та активної роботи прокурора з метою захисту інтересів держави є також суттєве збільшення реально виконаних судових рішень. Так, у поточному році виконано судові рішення на загальну суму
406 млн гривень.
Зокрема, прокуратурою вжито заходів щодо повернення у державну власність майна пристаней у містах Вінниці та Могилеві-Подільському.
Господарським судом Вінницької області задоволено 2 позови прокуратури до акціонерного товариства та визнано за державою в особі Міністерства

Пристань у Вінниці
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Будівля пристані у Могилеві-Подільському

інфраструктури України право власності на нежитлові об’єкти нерухомого
майна пристаней у містах Вінниці та Могилеві-Подільському.
Суд погодився з доводами прокуратури про те, що вказане державне майно передавалось акціонерному товариству лише в господарське відання, а не у
власність, та про незаконність реєстрації за товариством права приватної власності. Зазначене рішення залишено без змін судами апеляційної та касаційної
інстанцій.
У вересні цього року рішення суду стосовно майна Вінницької пристані виконано шляхом реєстрації за державою в особі Міністерства інфраструктури
України права власності на будівлі площею близько 1 тис. кв. м та вартістю майже 9 млн гривень.
Виконання рішення суду щодо нерухомого майна Могилів-Подільської пристані площею майже 600 кв. м перебуває на завершальній стадії.
Також виконано рішення господарського суду Вінницької області за позовом прокуратури в інтересах держави в особі Державного агентства рибного
господарства України, ДП «Укрриба» до сільської ради, реєстраційної служби
та повернуто у власність держави майно (дамби, водовипуски, водонапуски,
шлюз-регулятор) вартістю близько 350 тис. гривень.
Наполеглива робота прокурорів Вінниччини щодо забезпечення захисту
державних інтересів на окресленому напрямі роботи триває.
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ДОТРИМАННЮ ВИМОГ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ОСОБЛИВА УВАГА
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ
Корупція негативно позначається на життєдіяльності суспільства, руйнує правові й етичні відносини між людьми, шкодить розвитку соціальних,
фінансово-економічних процесів і стає майже нормою поведінки.
На сучасному етапі розвитку української державності конституційним правам людини та громадянина, суспільним і державним інтересам особливо загрожує поширення корупції в усіх сферах суспільного буття.
З огляду на зазначене запобігання цьому негативному явищу є одним із
найважливіших компонентів побудови правової демократичної держави.
Органи прокуратури Чернігівської області як спеціально уповноважений
суб’єкт антикорупційної політики забезпечують протидію і запобігання корупції шляхом здійснення визначених законодавством повноважень.
Завдяки налагодженій взаємодії з Управлінням захисту економіки (УЗЕ) в
області Департаменту захисту економіки (ДЗЕ) Національної поліції України
вдалося підвищити ефективність роботи у виявленні корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.
Так, за погодженням з прокуратурою області до суду направлено 216 (+99,
або 85%) протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією. З них за порушення вимог фінансового контролю – 145, порушення
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – 56, невжиття
заходів щодо протидії корупції – 1.
Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, та притягнутих до відповідповідальності
за результатами їх розгляду осіб упродовж 2016–2018 років
Складено

216

Притягнуто

153
95

100
67

2016
78

143

2017

9 міс. 2018
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Протоколи складалися стосовно службових осіб Чернігівської обласної та
районних державних адміністрацій, правоохоронних і контролюючих органів
(поліції, податкової та митної служб, лісової охорони, держпродспоживслужби), суддів місцевих судів, депутатів Чернігівської обласної та місцевих рад
тощо.
Суб’єктний склад осіб, стосовно яких у 2018 році складались протоколи
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Державні
службовці – 39

Депутати
місцевих рад – 79

Посадові особи
місцевого
самоврядування – 33

Судді – 5

Депутати
обласної ради – 3

Посадові особи
юридичних осіб
приватного
права – 26

Правоохоронці –
17

Зокрема, УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України за
погодженням з прокуратурою складено та направлено до суду протокол стосовно старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Новгород-Сіверський» Чернігівської митниці Державної фіскальної
служби України, який усупереч вимогам ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», отримавши дохід від продажу автомобіля в сумі майже
100 тис. грн, не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції
про суттєві зміни у майновому стані. Постановою суду на правопорушника накладено стягнення у виді штрафу.
Прокуратурою області відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону начальнику Чернігівської митниці ДФС України внесено подання про проведення службового
розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення. Посадовця з митних органів звільнено.
Під час моніторингу баз даних та державних реєстрів встановлено порушення вимог фінансового контролю головним спеціалістом Департаменту
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агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, який не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані у зв’язку з отриманням
доходу в сумі понад 200 тис. грн. Складений Управлінням захисту економіки за
матеріалами прокуратури області протокол (ч. 2 ст. 172-6 КУпАП) судом розглянуто з накладенням стягнення у виді штрафу. Особу звільнено.
Наразі триває судовий розгляд протоколу, складеного за ч. 1 ст. 172-9 КУпАП
стосовно голови районної державної адміністрації, який всупереч вимогам
ст. 84 Закону України «Про державну службу» не вжив заходів щодо протидії
корупції шляхом звільнення особи, притягнутої до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення.
Завдяки ретельному вивченню матеріалів, якісній підготовці до судових
засідань та активній позиції прокурорів під час розгляду справ до відповідальності притягнуто 143 (+78, або 120%) правопорушники, на яких накладено стягнення в сумі 145,8 тис. грн (+78,8 тис. грн, або 118%), які сплачено.
Відомості щодо порушників внесено до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні правопорушення.
Інформацію підготовлено відділом
організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
управління представництва інтересів держави в суді
Прокуратури Чернігівської області
НОВІ ВИДАННЯ
Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:
КРИМІНАЛЬНИЙ
довідкове видання: у 2 т. – Т. 2: Судове провадження. Виконання
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
УКРАЇНИ
судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінальɡɩɨɫɬɚɬɟɣɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
ного провадження / уклад.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній, М.І. Снігар,
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚȼɢɳɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɫɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
С.Д. Нестеренко та інші; за ред. д-ра юрид. наук А.В. Столітнього. –
ɡɪɨɡɝɥɹɞɭɰɢɜɿɥɶɧɢɯɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯɫɩɪɚɜ
Том 2: Судове провадження.
Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 772 с.
Виконання судових рішень.
Міжнародне співробітництво
ISBN 978-617-7500-54-3
під час кримінального провадження
ISBN 978-617-7500-56-7
У двотомнику з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України
узагальнено висновки та рішення Конституційного Суду України, судову практику Пленуму
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів у кримінальних провадженнях.
Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів і курсантів
вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.
ȽȿɇȿɊȺɅɖɇȺɉɊɈɄɍɊȺɌɍɊȺɍɄɊȺȲɇɂ
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȺȺɄȾȿɆȱəɉɊɈɄɍɊȺɌɍɊɂɍɄɊȺȲɇɂ

80

СЬОГОДЕННЯ

ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ МИКОЛАЇВЩИНИ
ЗДІЙСНЮЮТЬ НАСТУПАЛЬНУ РОБОТУ
З ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ,
ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ
Упродовж 2018 року органи прокуратури Миколаївської області вживали дієвих практичних заходів у сфері
протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, та іншим порушенням антикорупційного законодавства.
Так, протягом 9 місяців 2018 року за погодженням з
регіональною прокуратурою спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції в області складено та скеровано до суду 189 протоколів про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією. У їх розгляді судами постійно забезпечується участь прокурорів.
За результатами розгляду судами справ за вказаними протоколами адміністративне стягнення у вигляді штрафу накладено на 89 осіб:
– 39 депутатів місцевих рад;
– 2 посадових осіб органів місцевого самоврядування;
– 24 правоохоронців;
– 6 державних службовців;
– 4 службових осіб інших державних органів;
– 14 посадових осіб юридичних осіб публічного права.
Категорія осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння
адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, у 2018 році
˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˪ˑ˔ˑ˄ˋ
˪ː˛ˋ˘ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ˑ˓ˆ˃ː˪˅

˒˓˃˅ˑˑ˘ˑ˓ˑː˙˪
˒ˑ˔˃ˇˑ˅˪ˑ˔ˑ˄ˋ
ˑ˓ˆ˃ː˪˅ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ
˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ
2

˒ˑ˔˃ˇˑ˅˪ˑ˔ˑ˄ˋ
ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘ˑ˔˪˄
˒˖˄ˎ˪˚ːˑˆˑ˒˓˃˅˃

4

24
14

ˇˈ˒˖˕˃˕ˋˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘˓˃ˇ

39
6

ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪
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На вказаних осіб накладено штрафи на суму 117 742 гривень.
Зокрема, постановою Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської
області від 22 червня 2018 року за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного працівниками Управління захисту
економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Нацполіції, притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного
з корупцією, передбаченого у ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративне правопорушення (КУпАП), начальника державної установи «Вознесенська
виправна колонія № 72».
Згідно з обставинами справи притягнутий до відповідальності посадовець,
будучи особою, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», та суб’єктом декларування, всупереч вимогам ст. 52 вказаного Закону
не розмістив повідомлення на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни у майновому стані, одержавши 28 грудня 2017 року грошове забезпечення при звільненні в сумі 208,4 тис. грн як таке,
що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних
осіб на 1 січня 2017 року.
На порушника накладено покарання у вигляді штрафу в сумі 1700 гривень.
Крім цього, постановою Ленінського районного суду міста Миколаєва від
10 жовтня 2018 року за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного працівниками УЗЕ в області ДЗЕ Нацполіції,
притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією, передбаченого у ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, посадову особу юридичної
особи публічного права – директора комунального підприємства «Миколаївська овочева база».
Вказана особа, будучи суб’єктом декларування, своєчасно не подала декларацію за 2017 рік і виконала це лише у серпні поточного року.
Суд погодився з доводами прокурора про доведеність вини особи та наклав покарання на порушника у вигляді штрафу у сумі 850 гривень.
Також органи прокуратури Миколаївщини активно реалізовували повноваження, передбачені у ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»,
у частині реагування на порушення вимог вказаного Закону, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов’язаних із корупцією
правопорушень.
Так, упродовж 9 місяців 2018 року органами прокуратури області відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» на адреси керівників установ, відомств та організацій внесено 86 документів реагування, за результатами розгляду 67 з яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто
34 особи. Інші подання перебувають на розгляді.
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Відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону
за 9 місяців 2018 року

внесено
86 подань
до органів
виконавчої
влади, місцевого
самоврядування

з них на сьогодні
розглянуто
з усуненням
порушень вимог
Закону – 67

притягнуто до
відповідальності
34 винні особи

Зокрема, Миколаївською місцевою прокуратурою № 2 у серпні поточного року внесено подання виконувачу обов’язків начальника Державної податкової інспекції в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС України в Миколаївській області щодо проведення службового розслідування за фактами
порушень вимог фінансового контролю окремими працівниками установи,
а саме – внесення до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік недостовірних даних.
За результатами розгляду подання та проведеного службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто одну службову особу
вказаної установи.
У 2018 році за документами реагування органів прокуратури скасовано
4 нормативні акти органів місцевого самоврядування, прийняті з порушенням
вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Робота на цьому напрямі триває.
Інформацію підготував Андрій Кременцов,
прокурор з питань організації діяльності
у сфері запобігання та протидії корупції
управління захисту інтересів держави в суді
Прокуратури Миколаївської області
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Василь Кожухар
начальник відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Національної академії прокуратури України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВИЛА ПРОБАЦІЇ
ТА РЕФОРМУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНО‐ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
В УКРАЇНІ
Державна служба пробації, яка перебуває поза сферою впливу поліції та
в’язниць, отримала свою назву від одного з найбільш поширених за кордоном видів альтернативних покарань, яке полягає у випробуванні умовним засудженням і відстрочкою від виконання вироку. Як альтернатива ув’язненню
пробація (випробування) являє собою встановлення нагляду за злочинцем,
який залишається в суспільстві, але судом на нього покладені певні зобов’язання й обмеження.
«Пробація» (від лат. probare – «випробовувати», «віддавати під нагляд») означає «випробування» або «умовне звільнення (від покарання)». Зазначений
юридичний термін здебільшого застосовується у західних правових системах.
Проте у переважній більшості країн використовується не власне термін
«пробація», а йдеться про «probation servise», тобто «пробаційні (іспитові)
послуги» чи «іспитове (випробувальне) обслуговування», а також «probation
order» – «іспитовий (пробаційний) наказ».
У 1951 році Економічна і соціальна рада Організації Об’єднаних Націй висловилася за підтримку максимально можливого поширення пробації на правовій карті світу, в країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку та
культури пенітенціарної практики та визначила пробацію як «метод роботи зі
злочинцями» в умовах вільного суспільства.
Згідно з науковими дослідженнями пробація являє собою кримінальноправовий інститут англосаксонського права (виникла в Англії понад 200 років
тому) і є різновидом умовного засудження або умовного звільнення. Надалі
цей інститут набув більше ознак соціальної допомоги правопорушникам, ніж
кримінально-правового реагування. Служба пробації як організаційна струк84
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тура з відповідними функціями є невід’ємним елементом будь-якої сучасної
національної системи кримінальної юстиції1.
Окремі аспекти щодо інституту пробації досліджували такі вчені, як
О.В. Беца, В.М. Дрьомін, О.Г. Колб, О.В. Лисодєд, В.М. Трубников, О.Г. Фролова, І.С. Яковець та інші.
Вироблені в Європі сучасні стандарти функціонування служб пробації не лише
враховують певні формальні аспекти, зокрема статус служб та їхнього персоналу, функції, права та обов’язки тощо, а й, що є надзвичайно важливим, охоплюють глибинні концептуальні перетворення, які відбулися у сфері діяльності
національних служб пробації країн Європи наприкінці XX – на початку XXI століть.
У різних країнах процес розвитку пробації відбувався по-різному, водночас
загальними ознаками пробації в усіх країнах є:
– незастосування до порушника покарання у виді ув’язнення, або взагалі –
звільнення від покарання (на підставі спеціального соціального дослідження
особистості правопорушника);
– застосування пробації до правопорушника залежно від обставин (вчиненого злочину, особистості, соціального оточення правопорушника);
– здійснення нагляду, який відрізняється від поліцейського нагляду та включає соціальну допомогу правопорушнику в процесі ресоціалізації.
В європейських країнах перевагою пробації вважається не лише гуманність системи правосуддя, а й
соціально- економічна
доцільЗавдяки залишенню правопоність2. Тут переконані, що завдя- рушника у ссуспільстві збільшуються
ки залишенню правопорушника шанси його успішного виправлення,
у суспільстві збільшуються шан- оскільки збе
зберігаються корисні соціси його успішного виправлення, альні зв’язки,
зв’язки робота, вдається уникоскільки зберігаються корисні нути негатив
негативного впливу кримінальсоціальні зв’язки (наприклад, пе- ного середовища
інших засуджених у
середов
ребування в сім’ї), робота (відтак в’язницях
надається можливість компенсації шкоди потерпілим), вдається уникнути негативного впливу кримінального
середовища, інших засуджених у в’язницях (досягається мета забезпечення
правопорядку).
Фінансування системи пробації для держави обходиться дешевше, ніж
утримання місць позбавлення волі: забезпечення функціонування інфраструктури, виплати заробітної плати персоналу, утримання засуджених.
1
Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила): міжнар. документ від 14.12.1990 р. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звернення: 28.09.2018).
2
Європейські правила пробації: переклад, тлумачення та допоміжні матеріали. URL:
www.yagunov.in.ua/page (дата звернення: 28.09.2018).
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Наприклад, у Швеції, Фінляндії, Естонії та Румунії витрати на організацію
пробації щодо однієї особи у десять – одинадцять разів менші, ніж витрати на
одного ув’язненого. Співвідношення між персоналом та утримуваними у в’язницях становить приблизно один до одного, а між персоналом служби пробації та її клієнтами – один до двадцяти. До того ж у деяких європейських країнах
кількість ув’язнених порівняно з правопорушниками, які перебувають під пробаційним наглядом, утричі менша.
Сьогодні світова спільнота, зокрема Європейський Союз, розглядає пробацію не як альтернативу тюремному ув’язненню, а як заходи кримінальноправового реагування. До позбавлення волі вдаються лише у крайньому разі,
коли це відповідає інтересам безпеки суспільства, потерпілого або ресоціалізації правопорушника3.
Починаючи з 1981 року, Організація Об’єднаних Націй та Рада Європи ухвалили низку документів, спрямованих на розширення заходів, альтернативних
тюремному ув’язненню. Основні з них: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
№ 45/110 про Стандартні мінімальні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила), 1990 року; Рекомендація
№ 11(92)16 Комітету міністрів Ради Європи про Європейські правила стосовно
альтернативних покарань і заходів. У цілому ухвалено близько 20 резолюцій,
які спрямовані на розвиток у країнах – учасницях ООН або Ради Європи заходів, альтернативних тюремному ув’язненню.
Сьогодні пробація є невід’ємним елементом системи кримінальної юстиції у
європейських країнах. Останнім документом, який встановлює європейські принципи пробації, стала Рекомендація № СМ/(2010)1 Комітету міністрів Ради Європи
про Правила Ради Європи з пробації, прийнята 20 січня 2010 року (Правила)4.
У Правилах пробація визначається як система виконання у суспільстві покарань, призначених правопорушнику, що включає коло заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль та надання допомоги, що мають на меті залучення засудженого до суспільного життя та забезпечення безпеки суспільства.
Правила містять 17 принципів пробації, які є обов’язковими для країн – членів Ради Європи. Зокрема, зазначено, що мета служби пробації полягає у зменшенні рецидивної злочинності шляхом встановлення позитивних взаємин з
правопорушниками для здійснення контролю (включаючи нагляд у необхідних
випадках), керівництва та надання їм допомоги, а також залучення до життя у
суспільстві. У такий спосіб пробація сприяє забезпеченню громадської безпеки
та справедливому відправленню правосуддя.
3
Пробація: європейський підхід / Офіс Ради Європи в Україні: офіц. сайт; Проект «Підтримка в’язничної реформи в Україні». URL: http://www.coe.kiev.ua/projects/spru.html (дата звернення: 28.09.2018).
4
Рекомендація № СМ/(2010)1 Комітету міністрів Ради Європи про Правила Ради Європи з
пробації. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення: 28.09.2018).
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Крім того, служба пробації повинна враховувати особливості особистості
правопорушників, їх індивідуальні риси та проблеми для того, щоб поводитися з ними справедливо. Під час здійснення виховного впливу не допускається
жодна дискримінація. Виконуючи будь-які заходи, служба пробації не повинна
встановлювати інші обмеження прав засуджених, що перевищують обмеження, встановлені судом. Служба пробації повинна перебувати у підпорядкуванні
державних органів, навіть якщо її функції здійснюються іншими відомствами
або добровільними помічниками.
В Україні розвиток інституту виконання покарань невід’ємний від державної політики щодо адаптації національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу. Кримінально-виконавча система України зазнає кардинального реформування. Крім того, слід змінювати традиції суспільства, вчити
громадян виявляти терпимість, підвищувати їх рівень правової культури і моральності. Тоді заходи щодо примусу будуть сприйняті суспільством як такі,
що мають право на існування.
Це не означає, що за вчинений злочин суспільство не повинно карати злочинця. Принцип невідворотності покарання є обов’язковим, і за вчинення
будь-якого злочину винний має бути покараний. Але кримінальне покарання –
це найсуворіший захід, і в установах виконання покарань слід утримувати осіб,
небезпечних для суспільства, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Принцип гуманізму має стати невід’ємною складовою нової кримінальновиконавчої політики держави. Розуміння застосування покарання як
кримінально-виконавчої діяльності, не позбавленої людяності у ставленні до
засудженого, одержує вищу юридичну силу, спираючись на авторитет закону.
Уявлення про гуманізм як про милосердя слід інкорпорувати в правову систему, в діяльність органів та установ виконання покарань.
Повертаючись до питання появи пробації в країнах Західної Європи та Північної Америки, слід зазначити, що вона була зумовлена важливими соціальними і культурними тенденціями, пов’язаними із базуванням реформ на ідеях
гуманізму, поєднаних з висновками щодо неспроможності в’язниці повернути злочинців до суспільства як повноцінних його членів. Питання боротьби зі
злочинністю розглядалося в аспекті покращення соціальних умов і створення
дієвих соціальних служб для певних категорій населення. Ресоціалізація злочинців стала головною метою кримінальної політики.
Визначаючи сутність поняття «пробація», насамперед слід указати, що
це – «метод роботи зі злочинцями», а не різновид покарання, альтернативний
ув’язненню, або особливий орган державного управління.
Пробація – це система, яка надає злочинцям можливість змінитися. Замість того, щоб бути покараними, ці злочинці умовно звільняються під нагляд
досвідченого працівника уповноваженого органу пробації.
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Упродовж певного часу він здійснює нагляд за злочинцями, намагаючись
змінити певні риси останніх. Після завершення пробаційного періоду суд переглядає справу кожного злочинця. Якщо суд переконується, що злочинець
виконав свої обов’язки, він звільняє останнього від покарання. У більшості
країн Європи для виконання багатьох альтернативних видів покарань створені
спеціалізовані органи – служби пробації.
Від засудженого вимагається відвідувати денний центр пробації, періодично зустрічатися з працівником цього органу, брати участь у певного виду діяльності, передбаченій положенням про пробацію, дотримуватися законослухняної поведінки. Виконання цієї санкції з метою захисту суспільства, запобігання
повторним злочинам, реінтеграції правопорушника в суспільстві покладається
на службу пробації.
Так, наприклад, у Великій Британії
Визначаючи сутність
ть поняття
інститут пробації застосовується до«пробація», насамперед
д слід укасить широко. Відповідно до судового
зати, що це – «метод роботи
оботи зі злонаказу засуджені підлягають нагляду
чинцями», а не різновид
ид покаранз боку співробітника служби пробації.
ня, альтернативний ув’язненню
язненню
До видання наказу суд повинен вивчити всі матеріали справи, характеристику засудженого, його домашнє оточення
тощо. У наказі вказуються місто та район, де повинен проживати засуджений,
які обмеження на нього покладаються.
Обов’язковою умовою пробації є згода засудженого. Невиконання умов
пробації тягне негативні наслідки, а саме: накладення штрафу на засудженого;
притягнення до виконання безоплатних робіт; заміну пробації позбавленням
волі. Мінімальний період пробації в більшості європейських країн – шість місяців, максимальний – три роки. Суд надає правопорушнику шанс розібратися
у вчиненому злочині й зробити все необхідне, щоб в подальшому злочин не
повторився.
Стосовно України шляхи розвитку інституту пробації визначені в Указі Президента України від 20 травня 2015 року № 276 «Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки»5.
Особливої уваги потребує досудова функція служби пробації. Суд забезпечується інформацією, що характеризує особу, яка притягається до кримінальної відповідальності, з метою прийняття рішення про міру відповідальності
особи. Для підготовки досудової доповіді персонал органу пробації має право отримувати інформацію про особу, яка притягається до кримінальної відповідальності, від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними
5
Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276. URL: http://zakon2.rada.gov.
ua (дата звернення: 28.09.2018).
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органів і громадян. Особі, яка притягається до кримінальної відповідальності,
надається можливість брати участь у підготовці досудової доповіді, яка полягає у наданні персоналу органу пробації інформації, необхідної для підготовки
такої доповіді.
У зв’язку з цим прокурорам слід дотримуватися під час роботи вимог наказу Міністерства юстиції України від 27 січня 2017 року № 200/5 «Про затвердження Порядку складання досудової доповіді»6.
Згідно з цим наказом досудова доповідь стосовно особи, яка притягається до кримінальної відповідальності,
Особливої уваги потребує доОсобливо
повинна містити: соціально-психолосудова
функція
функ
служби пробації.
гічну характеристику, в якій надається
Суд
забезпечується
забезпеч
інформацією,
інформація про особистість обвинуващо
характер
характеризує
особу,
яка приченого та умови його життя відповідтягається
до
кримінальної
відпоно до факторів ризику, що впливають
відальності,
з
метою
прийняття
на поведінку обвинуваченого; особирішен
про міру відповістісні характеристики; оцінку ризиків судом рішення
дальності
особи
осо
вчинення повторного кримінального
правопорушення; висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі на певний строк з
урахуванням доступних програм та послуг, за умови реалізації яких можливо
досягнути належної поведінки без застосування покарань, пов’язаних з ізоляцією від суспільства.
Іншою функцією служби пробації є наглядова, тобто здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням, звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок,
які мають дітей віком до трьох років, а також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.
Органи пробації під час здійснення нагляду реалізують пробаційні програми щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. До реалізації цих програм можуть залучатися підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності.
Пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають покарання у
виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з
метою трудового і побутового влаштування таких осіб за обраним ними місцем проживання після звільнення. Органи пробації у взаємодії з установами виконання покарань, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
6
Про затвердження Порядку складання досудової доповіді: наказ Міністерства юстиції
України від 27.01.2017 р. № 200/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua (дата звернення: 28.09.2018).
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самоврядування сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у: визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб.
До спрямованих на гуманізацію пенітенціарної політики слід віднести і спеціальні програми інтенсивної пробації, що існують у більшості країн, зокрема:
для водіїв, які вчинили злочини в стані алкогольного сп’яніння; стосовно утримання від вживання алкоголю, наркотиків; щодо навчання контролю своїх
емоцій; стосовно профілактики злочинної поведінки тощо.
Створити в Україні службу пробації було рекомендовано ще у 2006 році в
оціночній доповіді експертів Європейського Союзу, яка стосувалася визначення пріоритетів та оцінки потреб широкомасштабного проекту реформування
кримінально-виконавчої служби. Необхідність пробації в сучасних умовах визначається вагомим потенціалом запобігання рецидиву злочинів, економічною
доцільністю для суспільства, а також моральною цінністю, яка дає змогу досягти мети кримінальної політики найбільш гуманними засобами. Існування в
Україні служби пробації є свідченням того, що держава не обмежує свободу
людини без необхідності, система покарань не має характеру помсти, а кожна
людина для суспільства є цінністю та її доля небайдужа державі.
Подальший розвиток кримінально-виконавчої служби невід’ємний від
впровадження в Україні механізмів пробації, подібних до тих, які діють у розвинутих державах та рекомендуються міжнародними стандартами у сфері застосування заходів, альтернативних позбавленню волі.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про пробацію» пробація – система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та
відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією,
що характеризує обвинуваченого7.
У статті 4 цього ж Закону зазначено, що метою пробації є забезпечення
безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню
ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про
міру їхньої відповідальності.
Як бачимо, законодавцем закладено потужний механізм антикриміногенної політики держави, зниження в майбутньому рівня рецидивної злочинності
та формування умов безпечного розвитку суспільства. Цьому, зокрема, сприятиме і реалізація положень пенітенціарної пробації (як визначено у ст. 11 Закону
України «Про пробацію»).
7
Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/160-19 (дата звернення: 28.09.2018).
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Соціальна доцільність впровадження пробації є очевидною. Особливої уваги вартий реабілітаційний аспект пробації: під час її застосування головною
метою вважається не покарання, а соціальна реінтеграція в суспільство та виправлення засуджених. Головне, щоб під час формування нового кримінальновиконавчого законодавства не відбувалося механічного копіювання досвіду
інших країн, адже слід сприймати
Особливої уваги вартий реабілітаі впроваджувати те, що органічно
вплітається в національні правові ційний аспект пробації: під час її застоголовною метою вважається
традиції та культуру українського сування голо
не покарання
покарання, а соціальна реінтегранароду.
виправ
засуджених
Діяльність інституту пробації дає ція та виправлення
можливість запровадити суттєве поліпшення умов тримання засуджених осіб та осіб, взятих під варту, вдосконалити рівень організації соціально-виховної та психологічної роботи, підвищити
ефективність діяльності та рівень професійної підготовки персоналу органів та
установ виконання покарань.
Позитивним зрушенням є і те, що чинний Закон України «Про пробацію»
встановлює й певні особливості пробації щодо неповнолітніх – осіб віком від 14
до 18 років. Ці заходи здійснюються з урахуванням вікових і психологічних особливостей неповнолітніх. Пробація щодо неповнолітніх має бути спрямована
на забезпечення їх нормального фізичного і психічного розвитку, профілактику
агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості та поліпшення
соціальних стосунків. Вона реалізується органом пробації спільно з органами
і службами у справах дітей, спеціальними установами та закладами, що здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень. Орган пробації
сприяє залученню засуджених неповнолітніх до навчання та здобуттю ними
повної загальної середньої освіти (ст. 12 Закону України «Про пробацію»).
Підсумовуючи, зазначимо, що використання виховних, соціальних і наглядових заходів у межах системи пробації до осіб, які визнані судом винними у
вчиненні злочинів невеликої і середньої тяжкості, буде гуманним, розумним,
економічно доцільним і ефективним кроком у запобіганні рецидивній злочинності, формуванні умов безпечного розвитку суспільства, зменшенні криміногенної складової в українському суспільстві.
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ПРОВЕДЕНО VІІІ МІЖНАРОДНУ
НАУКОВО‐ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
26 жовтня 2018 року в Національній академії прокуратури
України відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Протидія злочинності:
теорія та практика». Цей захід
Академія організувала спільно
з Генеральною прокуратурою
України,
Науково-дослідним
інститутом вивчення проблем
злочинності імені академіка
В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, Консультативною місією Європейського Союзу
в Україні й Офісом Ради Європи в Україні.
Захід відкрив ректор Національної академії прокуратури України
Михайло Лошицький, який наголосив, що прокуратура є центральним
органом держави, покликаним протидіяти злочинності, у зв’язку з чим
висловив сподівання щодо плідності роботи конференції та корисності
рекомендацій, які будуть вироблені.
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Із вітальними словами до присутніх звернулися заступники Генерального
прокурора Анжела Стрижевська та Євгеній Єнін.
Анжела Стрижевська закликала присутніх зосередитися на практичному
втіленні питання боротьби зі злочинністю: «Крім наукових тенденцій ефективної боротьби зі злочинністю, хотілося б, щоб темою сьогоднішнього заходу
було впровадження досягнень науки у практичну діяльність». Адже: «Ми працюємо для збереження безпеки громадян, їх здоров’я, честі та гідності…».
Євгеній Єнін наголосив на важливості міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності. Вказав, що провідною ланкою у вирішенні цього питання є Національна академія прокуратури України, яка забезпечує, зокрема,
мовну підготовку працівників прокуратури, що сприяє пришвидшенню обміну
інформацією під час міжнародного співробітництва та суттєво впливає на результати розслідування злочинів.
Старший радник з питань прокуратури Консультативної
місії Європейського Союзу в Україні Кароліна Ріус Аларко
звернула увагу присутніх на необхідність співпраці Консультативної місії Європейського Союзу та органів державної влади України в сфері боротьби з організованою злочинністю.

Вітала учасників конференції та ділилася досвідом своєї
країни у напрямі протидії злочинності проректор Академії
правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан Роза Досимбекова, яка висловила подяку за запрошення взяти участь у цьому заході й сподівання, що робота
конференції стане внеском у реалізацію нових ідей.
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Професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ,
голова Координаційного бюро з проблем
кримінології Національної академії правових наук України, голова міського осередку
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права України» Василь
Шакун передав вітання учасникам заходу від
керівництва Національної академії внутрішніх справ і Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В.В. Сташиса НАПрН України. «Тільки у тісній
співпраці можна стабілізувати стан злочинності у державі», – наголосив він. Виступив Василь Шакун також із доповіддю, у якій висвітлив теоретичні питання
сучасної української кримінології.

Теми доповідей учасників конференції стосувалися:
проблем, що впливають на успішне розслідування та судовий розгляд справ організованої злочинності
(старший радник з питань прокуратури (організована злочинність) Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
Кароліна Ріус Аларко);
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концепції «антикримінальних лещат» як
доктринальної основи для забезпечення правопорядку в Україні
(завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН
України, заслужений діяч науки і техніки
України Олександр Костенко);

антикримінального ресурсу сучасного
українського суспільства
(головний науковий співробітник
Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент
НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України
Олександр Ярмиш);

корупційних ризиків і шляхів їх вирішення в Україні
(професор кафедри кримінального права
та правосуддя Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, доктор
юридичних наук, професор, заслужений
юрист України Ігор Копотун);
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завуальованого вимагання неправомірної вигоди: розмежування з проханням
(старший викладач відділу кримінальноправових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії
прокуратури України, доктор юридичних
наук, професор Наталія Ярмиш);

законного затримання та арешту особи
за порушення митних правил і контрабанду з урахуванням практики Європейського суду з прав людини
(головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради
України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Антон
Монаєнко);

протидії злочинності через вдосконалення процесуального статусу потерпілого
(керуючий партнер адвокатського об’єднання Адвокатської компанії «Партнери»
Марія Островська).

За результатами розгляду питань, що обговорювалися на VІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Протидія злочинності: теорія та практика», та з метою підвищення рівня ефективності протидії цьому негативному
явищу будуть сформовані пропозиції до відповідних органів влади стосовно
внесення змін до чинного національного законодавства.
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