
1(47)’2017
Видається 4 рази на рік

Заснований 
18 листопада 2005 року

Засновник 
Національна академія прокуратури України

Головний редактор 
Присяжнюк І.

Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 13906-2879 ПР

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України 
(наказ Міністерства освіти і науки України 

від 4 липня 2014 року № 793)

Передплатний індекс
95295

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет
Вченою радою Національної академії прокуратури України 

(протокол № 1 від 17 лютого 2017 року)

Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії журналу

Адреса редакції:
вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050

Тел.: (044) 206-00-51; 206-15-61
www.visnyknapu.gp.gov.ua

e-maіl: visnyk.nаpu@ukr.net

© Національна академія прокуратури України, 2017



w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
УДК 343.166
ББК 67.9

                                                    ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Присяжнюк Іван Іванович ректор Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук

                                                    ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Толочко Олександр Миколайович

Попов Георгій Володимирович 

Барандич Світлана Павлівна

проректор Національної академії прокуратури України, 
кандидат юридичних наук, професор 
проректор – директор Науково-дослідного інституту 
Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
начальник редакційно-видавничого відділу 
Національної академії прокуратури України
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Власова Ганна Петрівна доктор юридичних наук, професор (ПВНЗ «Європейський університет») 
Ганова Ганна Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія прокуратури України)

Гладун Олександр Зіновійович кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
(Національна академія прокуратури України)

Говда Роман Михайлович прокурор міста Києва 
Головкін Олександр Васильович доктор юридичних наук, професор (Національна академія прокуратури України)

Горбань Олександр Павлович начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби 
(Генеральна прокуратура України) 

Дьомін Юрій Михайлович доктор юридичних наук, професор  (Національна академія прокуратури України)
Єні Олена Василівна кандидат юридичних наук (Національна академія прокуратури України)

Загиней Зоя Аполлінаріївна доктор юридичних наук, доцент (Національна академія прокуратури України)
Кваша Оксана Олександрівна доктор юридичних наук, професор (Київський університет права НАН України)
Козьяков Ігор Миколайович доктор юридичних наук, професор (Національна академія прокуратури України)
Колб Олександр Григорович доктор юридичних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ) 

Копиленко Олександр Любимович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член 
(академік) НАПрН України (Інститут законодавства Верховної Ради України)

Курапов Микола Володимирович заступник начальника Департаменту підтримання державного 
обвинувачення та представництва інтересів громадянина або 
держави в судах – начальник управління підтримання державного 
обвинувачення в суді (Генеральна прокуратура України) 

Литвак Олег Михайлович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
Лісова Неля Валеріївна кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія прокуратури України)
Мала Ольга Романівна кандидат юридичних наук (Національна академія прокуратури України)

Маляренко Василь Тимофійович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 
України (Національна академія прокуратури України)

Орлеан Андрій Михайлович доктор юридичних наук, доцент (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка)

Прокеінова Маргіта доктор юридичних наук, доцент кримінального права 
(Університет Коменського в Братиславі (Словацька Республіка)) 

Сапін Олександр Валерійович кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник (Національна академія прокуратури України)

Севрук Оксана Романівна кандидат юридичних наук (Національна академія прокуратури України)
Середа Григорій Порфирович доктор юридичних наук, професор 

Скобіоале Діана доктор юридичних наук (Національний інститут юстиції Республіки Молдова)
Стеценко Семен Григорович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Інститут 

кримінально-виконавчої служби Державної пенітенціарної служби України) 
Туркот Микола Семенович кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія прокуратури України)
Турлова Юлія Анатоліївна кандидат юридичних наук (Національна академія прокуратури України)

Холодницький Назар Іванович заступник Генерального прокурора України – керівник 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидат юридичних наук 

Штанько Артем Олександрович кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
(Національна академія прокуратури України)

Якимчук Микола Костянтинович доктор юридичних наук, професор (Національна академія прокуратури України)
Якимчук Наталія Яківна доктор юридичних наук, професор 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Ярмиш Олександр Назарович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

(Інститут законодавства Верховної Ради України).



3

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

ЗМІСТ

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНО .................................................................................................................5

Іван ПРИСЯЖНЮК 
Особливості кваліфікації порушення недоторканності житла 
(стаття 162 Кримінального кодексу України): огляд судової практики ..................5

Наталія НАУЛІК, Гюндуз МАМЕДОВ 
Трансформація функцій прокуратури України в сучасних умовах  ......................15

ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .................................................. 21

Олена ГОВОРУХА 
Прокурор як суб’єкт доказування у цивільному, адміністративному 
та господарському судочинстві ...................................................................................21

Олена КАЗАК 
Визначення прокурором підстав представництва інтересів держави в суді ........26

ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ .............................................................. 32

Олександр ГЛАДУН, Ксенія ГОДУЄВА 
Запобігання корупції шляхом встановлення обмежень 
щодо одержання подарунків .......................................................................................32

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ............................................................................... 40

Микола ТУРКОТ 
Розмежування адміністративної і дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців .....................................................................................................40

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО......................................................................................... 48

Микола АРМАНОВ 
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин ........................................48

Олена ДРАГАН 
Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень: 
питання теорії та практики .........................................................................................56

Зоя ЗАГИНЕЙ 
Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
із вчиненням державної зради: проблеми тлумачення та правозастосування ....62



4

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ЗМІСТ

Оксана КНИЖЕНКО 
Кваліфікація злочинів, що вчиняються з використанням вогнепальної зброї, 
бойових припасів чи вибухових речовин ...................................................................70

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС .................................................................................. 75

Олег БАУЛІН 
Поняття доказів у кримінальному процесі ...............................................................75

Інна ЄРЬОМЕНКО 
Вдосконалення процедури повідомлення особі про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення ............................................................82

Антон СТОЛІТНІЙ 
Фрактальна геометрія як складова сучасного  кримінального процесу ...............89

Станіслав ТИЩЕНКО 
Взаємодія прокурора та слідчого судді під час застосування 
запобіжних заходів у країнах Європи  .......................................................................96

Антон ЧЕРНІЄНКО 
Прийняття рішення про відстрочку виконання вироку ........................................102

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ........................................................................................ 108

Ольга НІТЕНКО 
Особливості професійної підготовки юристів 
у Федеративній Республіці Німеччина ....................................................................108

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО ................................................................... 116

Альона КИРИЛЮК 
Застосування процесуального примусу до учасників 
кримінального провадження ....................................................................................116

Ярослав НЕДІЛЬКО 
Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіжних країнах ..............................122



5

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

© Присяжнюк І., 2017

Важливим аспектом кримінально- 
правової охорони права особи на недотор-
канність приватного життя є створення на-
лежних механізмів захисту її просторової 
приватності (власного фізичного простору). 
З огляду на це у Кримінальному кодексі 
України (КК України) передбачено відпо-
відальність за порушення недоторканності 
житла у ст. 162 (незаконне проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, неза-
конне проведення в них огляду чи обшуку, 
а так само незаконне виселення чи інші дії, 
що порушують недоторканність житла гро-
мадян). З метою напрацювання конкрет-
них пропозицій як для законодавця, так і 
практичних працівників, а також для кри-
мінально-правової доктрини важливо про-
аналізувати судову практику застосування 
ст. 162 КК України, виявити типові помил-
ки, які мають місце під час кваліфікації по-
рушення недоторканності житла.

Актуальність порушених питань обу-
мовлена ще й збільшенням кількості облі-
кованих злочинів і засуджених осіб, які по-
рушили недоторканність житла. В Україні 
протягом 2013–2015 років було обліковано 
наведену далі кількість злочинів, перед-
бачених цією статтею, та вручено підозру 
особам, які їх вчинили. У 2013 році: облі-

ковано – 1 077 злочинів, вручено підозру 
530 особам (із них щодо 510 правопорушень 
справу спрямовано до суду з обвинувальним 
висновком, стосовно 2 правопорушень – із 
клопотанням про звільнення від кримі-
нальної відповідальності) [1]. У 2014 році: 
обліковано – 1 034 злочини, вручено підозру 
524 особам (із них щодо 457 правопорушень 
справу скеровано до суду з обвинувальним 
висновком, стосовно 2 правопорушень – із 
клопотанням про звільнення від кримі-
нальної відповідальності) [1]. У 2015 році: 
обліковано – 1 358 злочинів, вручено підоз-
ру 567 особам (із них щодо 492 правопо-
рушень справу було направлено до суду з 
обвинувальним висновком, стосовно 2 пра-
вопорушень – із клопотанням про звільнен-
ня від кримінальної відповідальності) [1]. 
У 2016 році: обліковано – 1 967 злочинів, 
вручено підозру 704 особам (із них щодо 
613 правопорушень справу спрямовано до 
суду з обвинувальним висновком, стосовно 
1 правопорушення – із клопотанням про 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності) [1].

Ще меншу кількість осіб в Україні за-
суджено за вчинення цього злочину. 
У 2013 році було засуджено 158 осіб (ч. 1), 
26 осіб (ч. 2), закрито справи стосовно 4 осіб 

Іван ПРИСЯЖНЮК
ректор Національної академії прокуратури України,

кандидат юридичних наук

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ 
НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА 

(СТАТТЯ 162 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): 
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

УДК 343.44
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ІВАН ПРИСЯЖНЮК

(ч. 1) [2]. У 2014 році засуджено 139 осіб (ч. 1), 
26 осіб (ч. 2), закрито справи щодо 91 особи 
(ч. 1), 2 осіб (ч. 2) [2]. У 2015 році засуджено 
129 осіб (ч. 1), 20 осіб (ч. 2), виправдано 1 осо-
бу (ч. 1), закрито справи стосовно 135 осіб 
(ч. 1), 2 осіб (ч. 2) [2]. За 6 місяців 2016 року 
засуджено 85 осіб (ч. 1), 4 особи (ч. 2), закрито 
справи щодо 79 осіб (ч. 1), 2 осіб (ч. 2) [2]. 

Зауважимо, що проблему кримінальної 
відповідальності за порушення недотор-
канності житла досліджували, зокрема, 
Д.С. Азаров, О.І. Бойцов, Г.М. Борзенков, 
В.О. Владіміров, І.М. Гальперін, Л.Д. Га-
ухман, Г.І. Загородніков, З.А. Загиней, 
О.О. Кваша, С.Я. Лихова, В.О. Навроцький, 
М.І. Хавронюк. Однак ці вчені у своїх пра-
цях не аналізували останні тенденції судо-
вої практики щодо кваліфікації порушення 
недоторканності житла, виявлення типо-
вих помилок, наявних у судовій практиці. 

Тому метою представленого дослідження 
визначено здійснення аналізу вироків, по-
становлених за ст. 162 КК України в части-
ні кваліфікації порушення недоторканно-
сті житла. Для цього було проаналізовано 
136 вироків, уміщених в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень, постановле-
них 2016 року.

Предметом злочину, передбаченого 
ст. 162 КК України, законодавець визнає 
житло та інше володіння особи. Під час 
кваліфікації за цією статтею здебільшого 
предметом злочину було житло (66% ви-
падків, або 90 вироків). Суди називають 
цей предмет злочину по-різному: «житло», 
«квартира», «будинок», «житловий буди-
нок», «житлове приміщення». Вважаємо, 
такі найменування допустимі під час ви-
кладення фактичних обставин справи. Що 
стосується формулювання обвинувачення, 
то у ньому вказівка на предмет злочину 
має бути точною. Тому під час формулюван-
ня обвинувачення доцільно вказувати, що 
особа вчинила порушення недоторканності 
саме житла.

Окрім того, у проаналізованих вироках 
суди до житла також відносили: житлову 
кімнату у квартирах (3% випадків, або 4 ви-
роки), кафе (бар), яке належало на праві 
приватної власності особі (2% випадків, або 
3 вироки), об’єкт незавершеного будівни-

цтва (1,5% випадків, або 2 вироки), примі-
щення офісу товариства з обмеженою від-
повідальністю (1% випадків, або 1 вирок), 
приміщення магазину, який належить на 
праві приватної власності особі (1% випад-
ків, або 1 вирок), нежитлова споруда цен-
трального теплового пункту (1% випадків, 
або 1 вирок).

Що стосується житлових кімнат у квар-
тирах, то суди правильно вбачають в них 
ознаки житла й у вироках встановлюють, 
на підставі чого і які конкретно житлові 
кімнати належать потерпілому та недотор-
канність яких порушив винуватий. Напри-
клад, у вироку Ковпаківського районно-
го суду міста Суми від 4 серпня 2016 року 
вказано, що відповідно до заочного рішення 
цього суду від 25 грудня 2013 року Особі-1 
та Особі-2 виділено в користування житлові 
кімнати, позначені на плані квартири як лі-
тери «6» та «5», і балкон, а Особі-3 виділено в 
користування житлову кімнату, позначену 
на плані вказаної квартири літерою «2», та 
лоджію. Залишено в спільному користуван-
ні коридор, туалет, ванну і кухню. Кімната 
«6» квартири була обладнана врізним зам-
ком та зачинена на ключ [3]. 

Що ж до об’єктів незавершеного будівниц-
тва, то, на нашу думку, їх не можна відноси-
ти до житла, оскільки до моменту прийнят-
тя таких об’єктів в експлуатацію вони не 
призначені для постійного або тимчасового 
проживання людини. У вироку Жовківсько-
го районного суду Львівської області від 
16 травня 2016 року вони були віднесені су-
дом до житла [4]. Вважаємо, при формулюван-
ні обвинувачення у цьому випадку потрібно 
вказувати, що особа вчинила порушення не-
доторканності іншого володіння особи.

Не можемо погодитися також із відне-
сенням до житла нежитлової споруди цен-
трального теплового пункту, що мало місце 
у вироку Первомайського міськрайонного 
суду Миколаївської області від 31 жовтня 
2016 року [5]. Адже відповідне приміщення 
не можна відносити навіть до іншого во-
лодіння особи, позаяк у ньому не ведеться 
приватне життя особи навіть мінімально, 
що є обов’язковим для віднесення фактично 
нежитлових приміщень до житла у практи-
ці Європейського суду з пав людини (ЄСПЛ) 
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(наприклад, справа «Німітц проти Німеч-
чини» [6, с. 224]). Відносити цю нежитлову 
споруду до житла, навіть із урахуванням 
практики ЄСПЛ, про яку йтиметься нижче, 
немає підстав. Відтак, кваліфікація за цією 
статтею у вказаному вище вироку сумнівна.

Інша ситуація вбачається у тих вироках, 
де житлом визнавалися приміщення кафе, 
магазину, належних на праві приватної 
власності потерпілим, а також офіс юридич-
ної особи (приміром, вироки Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області від 
21 листопада 2016 року [7], Бориспільсько-
го міськрайонного суду Київської області 
від 14 березня 2016 року [8], Шевченківсько-
го районного суду міста Києва від 25 січ-
ня 2016 року [9]). У справі «Кола Ест проти 
Франції» ЄСПЛ вказав, що офіційний офіс 
компанії, її філій або службових приміщень 
може бути віднесено до житла. У цьому рі-
шенні ЄСПЛ зазначив, що слово «domicile» 
(у редакції ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод фран-
цузькою мовою) має більш широку конота-
цію, ніж слово «житло». Отож «Суд вважає, 
що настав час визнати, що за деяких обста-
вин права, гарантовані ст. 8 Конвенції, мо-
жуть розглядатися як такі, що включають у 
правовій державі повагу до офіційного офі-
су компанії, її філій або службових примі-
щень» [10, с. 96–97]. Однак у жодному з цих 
рішень кваліфікація за ст. 162 КК України 
не мотивується з посиланням на відповід-
ні позиції ЄСПЛ, що у таких випадках є 
обов’язковим.

У 25% випадків, або в 34 проаналізова-
них вироках, предметом злочину визнава-
лося інше володіння особи. До нього суди 
відносили: домоволодіння (6% випадків, 
або 8 вироків), літню кухню (4% випадків, 
або 6 вироків), гараж (3% випадків, або 4 ви-
роки), автомобіль (2% випадків, або 3 ви-
роки), підвал (2% випадків, або 3 вироки), 
сарай (2% випадків, або 3 вироки), дачний 
будинок (1,5% випадків, або 2 вироки), під-
собне приміщення (1,5% випадків, або 2 ви-
роки), горище (1,5% випадків, або 2 вироки), 
вагончик (1% випадків, або 1 вирок).

Не викликає сумніву віднесення до іншо-
го володіння особи домоволодіння, літньої 
кухні (наприклад, у вироку Якимівського 

районного суду Запорізької області від 9 ли-
стопада 2016 року [11]), автомобіля (примі-
ром, у вироку Золотоніського міськрайон-
ного суду Черкаської області від 5 липня 
2016 року [12]), сараю (наприклад, у вироку 
Миколаївського районного суду Львівської 
області від 2 березня 2016 року [13]), підсоб-
ного приміщення (приміром, у вироку Здол-
бунівського районного суду Рівненської 
області від 5 квітня 2016 року [14]), гаражу 
(наприклад, у вироку Шевченківського 
районного суду міста Чернівців від 12 ве-
ресня 2016 року [15]), земельної ділянки 
(приміром, у вироку Вільнянського район-
ного суду Запорізької області від 1 квітня 
2016 року [16]). В останньому випадку су-
дом правильно встановлено, що ця ділянка 
була огороджена по периметру, охоронялася 
співробітниками охоронної фірми «Тритон» 
та належала на праві власності Особі-1 (із 
вказівкою на кадастровий номер земельної 
ділянки, її площу й місце розташування), 
тобто мала належні атрибути іншого воло-
діння особи. Віднесення гаражного примі-
щення до іншого володіння особи, а не до 
житла було правомірним, зважаючи на вка-
зівку в них на те, що гараж розташовувався 
у домоволодінні особи окремою будівлею, а 
не був складовою житлового приміщення.

В інших випадках, зважаючи на відсут-
ність у проаналізованих вироках конкрети-
зації фактичних характеристик приміщен-
ня, його можна віднести або до житла, або до 
іншого володіння особи. Наприклад, підвал 
чи горище можливо визнавати житлом у ви-
падку, якщо він (воно) є складовою частиною 
житла, становить із будинком нерозривне 
ціле або має з ним одну чи більше капіталь-
них стін. Приміром, у вироку Ямпільсько-
го районного суду Вінницької області від 
13 липня 2016 року [17] підвал було відне-
сено до житла, оскільки він розташовував-
ся у житловому будинку та становив із ним 
нерозривне ціле. У вироку Звенигородського 
районного суду Черкаської області від 17 лю-
того 2016 року [18] вказано, що винуватий не-
законно проник у підвал багатоквартирного 
житлового будинку, який належав потерпі-
лій особі, та не конкретизовано, чи є підвал 
у цьому випадку житлом або іншим володін-
ням особи. На нашу думку, зважаючи на те, 
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що підвал розташовувався у багатоквартир-
ному будинку і не становив із житлом потер-
пілої особи нерозривне ціле, його слід відно-
сити до іншого володіння особи, про що слід 
було б вказати у вироку суду. Те ж саме стосу-
ється й горища. У вироку Ватутінського місь-
кого суду Черкаської області від 31 березня 
2016 року [19] вказано, що винуватий проник 
до горища, що розташовувалося над літньою 
кухнею. Таким чином, у цьому випадку було 
порушено недоторканність іншого володін-
ня особи. У вироку Зборівського районного 
суду Тернопільської області від 1 лютого 
2016 року [20] описано, що особа незаконно 
проникла до горища будинку, порушивши 
таким чином право на недоторканність ін-
шого володіння особи. Із наведеним обґрун-
туванням погодитися складно. З огляду на 
те, що горище у цьому випадку становить 
нерозривне ціле з житловим будинком, у ви-
року доцільно було б вказати, що винуватий 
порушив недоторканність житла.

Дачний будиночок (приміром, вирок 
Маньківського районного суду Черкаської 
області від 17 травня 2016 року [21]) варто 
було б віднести до житла, позаяк він при-
значений для тимчасового проживання 
людини. Те ж саме стосується й вагончиків. 
Як вказано у вироку Голопристанського 
районного суду Херсонської області від 
13 жовтня 2016 року [22], винуватий неза-
конно проник до вагончика, в якому прожи-
вав потерпілий. У цьому судовому рішенні 
не конкретизовано, порушила особа недо-
торканність житла чи недоторканність ін-
шого володіння особи. На наш погляд, у за-
значеному випадку вагончик слід відносити 
до житла за ознакою його призначення для 
тимчасового проживання людини.

Ознакою об’єктивної сторони основно-
го складу злочину, передбаченого ст. 162 
КК України, є такі альтернативні суспільно 
небезпечні діяння: незаконне проникнення, 
незаконне проведення в них огляду чи обшу-
ку, незаконне виселення, інші дії, що пору-
шують недоторканність житла громадян. Як 
випливає із проаналізованих вироків, найпо-
ширенішим з них є незаконне проникнення 
(99% випадків, або 134 вироки). У 2 вироках 
(1% випадків) недоторканність житла було 
порушено вчиненням незаконного обшуку.

Зазвичай незаконне проникнення вчи-
нялося винуватим шляхом пошкодження 
дверей, вікон, розбивання скла й інших 
матеріальних об’єктів, які перешкоджа-
ли доступу до житла або іншого володіння 
особи, а також за допомогою підбирання 
ключів до дверей (51% випадків, або 69 ви-
років). В одному з цих випадків винуватий 
підпалив двері, які перешкоджали доступу 
до житла [23]. У 32% випадків (або 43 ви-
роки) незаконне проникнення до житла 
чи іншого володіння особи було вчинено 
без застосування фізичної сили та пошко-
дження матеріальних об’єктів, які пере-
шкоджали протиправним діям винуватого, 
відбувалося шляхом вільного доступу до 
житла або іншого володіння особи (через 
незамкнені двері, вікно, балкон, шляхом 
перелізання через паркан домоволодіння). 
У 24 вироках (або у 18% випадків) суди не 
конкретизували, у який спосіб було вчине-
но порушення недоторканності житла чи 
іншого володіння особи. У вироку Золотоні-
ського міськрайонного суду Черкаської об-
ласті від 13 грудня 2016 року [24] суспільно 
небезпечне діяння описано як вторгнення, 
що не повністю відповідає значенню цього 
слова. Адже в українській мові вжите сло-
во означає застосування фізичної сили до 
потерпілого. А про такий факт у вказаному 
судовому рішенні не йдеться. Вважаємо на-
ведений підхід помилковим.

Окремі суди з’ясовують й інші ознаки по-
рушення недоторканності житла або іншого 
володіння особи: вчинення цього діяння за 
відсутності законної підстави та без попере-
дньої згоди володільця (володільців). Лише 
у 15 проаналізованих вироках (або 11% ви-
падків) суди вказують на те, що незаконне 
проникнення вчинялося без визначених 
законом підстав (чи всупереч чинному за-
конодавству). В одному вироку передбаче-
но, що порушення недоторканності житла 
було вчинено у порушення встановленого 
порядку. Більше уваги суди звертають на 
встановлення та описання такої ознаки 
незаконного проникнення, як здійснення 
його без попередньої згоди володільця (во-
лодільців) (41% випадків, або 56 вироків). 
Однак вказана ознака формулюється у ви-
роках по-різному: як вчинення дій усупереч 
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волі власника (володільця, господаря) (18% 
випадків, або 24 вироки) чи без дозволу (без 
згоди) власника (володільця, господаря) 
(24% випадків, або 32 вироки). Окрім того, 
у деяких вироках зазначено, що незаконне 
проникнення вчиняється усупереч волі (без 
згоди) законного володільця або власни-
ка (8% випадків, чи 11 вироків). Не зовсім 
вдалим убачається формулювання «всупе-
реч волі», оскільки така вказівка зобов’я-
зує встановлювати, що у момент вчинення 
злочину власник (володілець) житла або 
іншого володіння особи перебував у ньому. 
Також недоречною є вказівка у вироках су-
дів на те, що незаконне проникнення вчи-
няється усупереч волі (без згоди) законного 
володільця. Адже предметом злочину, пе-
редбаченого ст. 162 КК України, може бути 
житло або інше володіння незалежно від 
законності (незаконності) володіння ними.

У деяких вироках суди вбачають незакон-
ність проникнення у житло в безпричинно-
сті відповідних дій [25] або їх самовільнос-
ті [26]. Однак, на нашу думку, вказівка на 
ці обставини є зайвою, позаяк будь-який 
злочин характеризується цими ознаками. 
А тому називати й описувати за їх допомо-
гою об’єктивну сторону злочину, передбаче-
ного ст. 162 КК України, недоцільно.

Важливим для кримінально-правової 
кваліфікації за ст. 162 КК України є вста-
новлення моменту закінчення відповідного 
злочину. Ним, на наш погляд, є незаконне 
порушення межі житла або іншого воло-
діння особи за наявності ознак, указаних 
вище. У чотирьох проаналізованих вироках 
(3% випадків) суди вбачали ознаки замаху 
на порушення недоторканності житла. Всі 
вони були кваліфіковані як незакінчений 
замах на порушення недоторканності жит-
ла (з посиланням на ч. 3 ст. 15 КК України). 
У двох із них (вирок Чортківського район-
ного суду Тернопільської області від 1 бе-
резня 2016 року [27] та Жовківського район-
ного суду Львівської області від 16 травня 
2016 року [5]) суб’єкти злочину пошкодили 
матеріальні об’єкти, які перешкоджали до-
ступу до житла або іншого володіння особи 
(пошкодження замка вхідних дверей і ви-
биття скла віконної рами), однак у першому 
випадку винуватому перешкодили зайти у 

житло потерпілі, які вийшли з будинку, а в 
другому – пошкодження уламком скла руки, 
що змусило винуватого залишити місце вчи-
нення злочину. У двох інших вироках (виро-
ки Романівського районного суду Житомир-
ської області від 26 липня 2016 року [28] та 
Першотравенського міського суду Дніпропе-
тровської області від 15 січня 2016 року [29]) 
ступінь реалізації злочинного умислу на 
порушення недоторканності житла описано 
по-іншому. Так, у першому випадку потерпі-
ла виявила винуватого з ломом біля дверей 
магазину, він ще не почав їх зламувати, а в 
другому – винуватий намагався відкрити 
двері квартири, однак почув, що до під’їзду 
хтось увійшов, і це змусило його покинути 
місце вчинення злочину. 

Як відомо, закінчений замах від неза-
кінченого відрізняється тим, що у першому 
випадку особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кін-
ця, а в другому – особа з причин, що не за-
лежали від її волі, не вчинила усіх дій, які 
вважала необхідними для доведення зло-
чину до кінця. Як убачається з проаналізо-
ваних вище вироків, у перших двох із них 
має місце закінчений замах, а в інших – не-
закінчений. Тому й кваліфікація у перших 
з них мала б здійснюватися з посиланням 
на ч. 2 ст. 15 КК України.

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ст. 162 
КК України, є лише вина у формі умислу 
(прямого). В більшості проаналізованих ви-
років ця ознака належно встановлюється. 
Мотив і мета порушення недоторканності 
житла не належать до обов’язкових ознак 
суб’єктивної сторони. Відтак, їх встанов-
лення під час кваліфікації не є обов’язко-
вим. Однак суди у вироках намагаються 
ці ознаки уточнити. Зокрема, у 33% випад-
ків (45 вироків) указується мета вчинення 
цього злочину, а у 5% випадків (7 вироків) 
– мотив. Із них у 15% випадків (21 вирок) 
метою (мотивом) вчинення злочину назва-
но порушення недоторканності житла або 
іншого володіння особи, у 10% випадків 
(14 вироків) – з особистих мотивів (з метою 
з’ясувати особисті стосунки або спричинити 
тілесні ушкодження), у 7% випадків (9 ви-
років) порушення недоторканності житла 
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було вчинено з корисливих мотивів (із ме-
тою вчинення крадіжки). Хоча мотив і мета 
не є обов’язковими ознаками складу злочи-
ну, передбаченого ст. 162 КК України, пра-
вильне їх встановлення, час виникнення 
можуть сприяти правильній кваліфікації.

Так, у статтях Особливої частини 
КК України, в яких передбачено відпові-
дальність за викрадення, кваліфікуючою 
ознакою передбачено вчинення відповід-
них діянь, поєднаних із проникненням у 
житло, приміщення або інше сховище (ч. 3 
ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187). Отож в усіх 
випадках, коли буде встановлено корисли-
вий мотив при порушенні недоторканності 
житла або іншого володіння особи, вини-
кає питання стосовно того, за якою статтею 
слід кваліфікувати дії особи. Наприклад, 
за вироком Борівського районного суду Хар-
ківської області від 4 березня 2016 року [30] 
Особу-1 засуджено за ч. 1 ст. 162 КК Украї-
ни. Злочин було вчинено за таких обставин: 
Особа-1 9 лютого 2016 року зайшла на по-
двір’я житлового будинку Особи-2, де, упев-
нившись у відсутності власниці домоволо-
діння, зняла скло з вікна будинку й умисно, 
із корисливих мотивів, без дозволу потерпі-
лої, незаконно проникла у нього. На нашу 
думку, в цьому випадку суд проігнорував 
те, що у винуватого до моменту проникнен-
ня у житло був корисливий мотив. На наш 
погляд, дії особи варто було б кваліфікувати 
як замах (закінчений або незакінчений за-
лежно від фактичних обставин справи) на 
крадіжку, поєднану з проникненням у жит-
ло. Помилка, наведена вище, як випливає з 
аналізу вироків, – типова. 

Окрім того, виникають питання під час 
кваліфікації у тому випадку, коли винува-
тий порушив недоторканність житла або ін-
шого володіння особи без наміру викрасти 
чуже майно, однак вже у житлі в нього та-
кий намір виник. Наприклад, згідно з ви-
роком Голопристанського районного суду 
Херсонської області від 29 квітня 2016 року 
Особа-1 була засуджена за сукупністю ч. 1 
ст. 162 та ч. 1 ст. 185 КК України. Як ука-
зано у вироку, Особа-1 23 лютого 2016 року 
близько 19 години незаконно проникла до 
сараю та заснула у ньому. Прокинувшись 
приблизно о 23 годині, вона вирішила ви-

красти велосипед, який стояв у сараї, що й 
було зроблено [31]. На нашу думку, кваліфі-
кація діянь особи судом правильна. Адже 
на момент незаконного проникнення в інше 
володіння особи у неї не було корисливого 
мотиву, а крадіжка не поєднувалася з про-
никненням у приміщення.

Особисті мотиви (мета з’ясувати особи-
сті стосунки) може виразитися у вчиненні 
злочинів проти особи у житлі або в іншому 
володінні особи. Зважаючи на те, що однією 
з кваліфікуючих ознак порушення недотор-
канності житла або іншого володіння особи 
є вчинення відповідних дій із застосуван-
ням насильства чи з погрозою його засто-
сування, слід з’ясовувати час формування 
відповідного мотиву (мети). Так, ч. 2 ст. 162 
КК України може інкримінуватися особі 
лише у випадку, коли насильство або погро-
за застосовувалися в момент проникнення у 
житло або інше володіння особи. У випадку, 
коли вони були застосовані вже у житлі чи 
іншому володінні особи, дії винуватого до-
цільно кваліфікувати за сукупністю ст. 162 
та статей, у яких передбачено відповідаль-
ність за побої, тілесні ушкодження, погрози 
відповідного змісту тощо.

Суди в окремих випадках не надають 
відповідній обставині значення. Так, згідно 
з вироком Лисичанського міського суду Лу-
ганської області від 9 листопада 2016 року 
[32] Особа-1 була засуджена за ч. 2 ст. 162 
КК України. Відповідно до обставин, викла-
дених у ньому, Особа-1 незаконно проникла 
на територію домоволодіння. Після того, як 
вона була виявлена господарем, Особою-2, 
Особа-1 кухонним ножем спричинила їй 
легкі тілесні ушкодження, що викликало 
короткочасний розлад здоров’я. Зважаючи 
на те, що тілесні ушкодження були заподі-
яні після проникнення в житло, яке було 
вчинене без насильства, є підстави квалі-
фікувати дії особи в цьому випадку за ч. 1 
ст. 162 та ч. 2 ст. 125 КК України. Такі судові 
помилки є типовими. Правильною убача-
ється кваліфікація за ч. 2 ст. 162 КК Украї-
ни у вироку Нововоронцовського районно-
го суду Херсонської області від 13 липня 
2016 року [33]. Згідно з обставинами спра-
ви, викладеними у ньому, Особа-1 під час 
незаконного проникнення у житло нанесла 
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кулаком декілька ударів Особі-2 в область 
голови, обличчя та тулуба, в результаті чого 
вона впала на підлогу, спричинивши свої-
ми діями Особі-2 легкі тілесні ушкодження, 
що не призвели до короткочасного розладу 
здоров’я.

На практиці трапляються випадки пору-
шення недоторканності житла у співучасті. 
Зважаючи на те, що у ст. 162 КК України 
не міститься така кваліфікуюча ознака, 
як вчинення відповідного злочину за попе-
редньою змовою групою осіб, дії учасників 
групи слід кваліфікувати з посиланням 
на відповідну частину ст. 28 КК України. 
Так, у проаналізованих вироках вчинен-
ня злочинів у співучасті мало місце в 4% 
випадків (6 вироків). У чотирьох із них дії 
співучасників були оцінені як такі, що вчи-
нені за попередньою змовою групою осіб та 
кваліфіковані з посиланням на ч. 2 ст. 28 
КК України, а в одному – групою осіб та 
кваліфіковані з посиланням на ч. 1 ст. 28 
КК України. Наприклад, згідно з вироком 
Кам’янка-Бузького районного суду Львів-
ської області від 22 січня 2016 року [34] 
Особа-1 та Особа-2 були засуджені за ч. 2 
ст. 28 – ч. 1 ст. 162 КК України. Як указано 
в ньому, вони, діючи за попередньою домов-
леністю між собою, шляхом підбору ключа 
відкрили вхідні двері в квартиру, після чого 
проникли всередину, однак були затримані 
працівниками Державної служби охорони. 
В одному з вироків суд проігнорував ту об-
ставину, що порушення недоторканності 

житла було вчинено двома особами. Відпо-
відно до вироку Корецького районного суду 
Рівненської області від 30 серпня 2016 року 
[35] Особа-1 та Особа-2 були засуджені за 
ч. 1 ст. 162 КК України. Згідно з фактични-
ми обставинами справи, викладеними у ви-
року, Особа-1 спільно з Особою-2 зайшли на 
подвір’я домоволодіння Особи-3 та підійш-
ли до одного з вікон житлового будинку 
вказаного господарства. Після чого Особа-2 
розбила палицею скло вікна і разом із Осо-
бою-1 залізла через нього до будинку. У цьо-
му випадку вбачаються ознаки співучасті у 
злочині, а тому з урахуванням фактичних 
обставин справи дії Особи-1 та Особи-2 слід 
було б кваліфікувати з посиланням на ч. 1 
або ч. 2 ст. 28 КК України.

Таким чином, з аналізу судової практики 
щодо кваліфікації порушень недоторканно-
сті житла (ст. 162 КК України) було виявле-
но типові помилки, які стосуються встанов-
лення предмета, суспільно небезпечного 
діяння, мети вчинення злочину, визначен-
ня моменту закінчення злочину, передбаче-
ного ст. 162 КК України, співучасті у вчи-
ненні цього злочину. Очевидно, що і судова 
практика, і прокурорська діяльність у ча-
стині застосування цієї статті потребують 
коригування, а наука кримінального права 
покликана виробити науково обґрунтовані 
пропозиції стосовно кримінально-правової 
кваліфікації порушень недоторканності 
житла, які є частиною порушення недотор-
канності приватного життя людини.
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Іван ПРИСЯЖНЮК

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ 
НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА 

(СТАТТЯ 162 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): 
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Проаналізовано судову практику 2016 року в частині кваліфікації порушень недоторкан-
ності житла або іншого володіння особи (ст. 162 КК України). Виявлено типові помилки, які 
стосуються встановлення судами таких ознак цього складу злочину, як предмет і суспіль-
но небезпечне діяння. Встановлено значення мотиву або мети для кваліфікації за ст. 162 
КК України або за іншими статтями цього Кодексу. Проаналізовано визначення у судовій 
практиці моменту закінчення порушення недоторканності житла або іншого володіння осо-
би, а також співучасті у вчиненні цього злочину.

Ключові слова: житло; інше володіння особи; незаконне проникнення; порушення недо-
торканності; кваліфікація.

Иван ПРИСЯЖНЮК

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА 

(СТАТЬЯ 162 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ): 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Проанализирована судебная практика 2016 года в части квалификации нарушений не-
прикосновенности жилища или иного владения лица (ст. 162 УК Украины). Выявлены ти-
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ІВАН ПРИСЯЖНЮК

пичные ошибки, которые касаются установления судами таких признаков этого состава 
преступления, как предмет и общественно опасное деяние. Установлено значение мотива 
или цели для квалификации по ст. 162 УК Украины или по другим статьям этого Кодек-
са. Проанализировано определение в судебной практике момента окончания нарушения 
неприкосновенности жилища или иного владения лица, а также соучастия в совершении 
этого преступления.

Ключевые слова: жилище; иное владение лица; незаконное проникновение; неприкос-
новенность жилища или другого владения лица; квалификация.

Ivan PRYSYAZHNYUK

FEATURES OF QUALIFICATIONS 
VIOLATIONS INVIOLABILITY OF THE HOME 

(ARTICLE 162 OF THE CRIMINAL CODE): 
LAW REVIEW

It analyzed the jurisprudence of 2016 part of the qualifi cation of violations of privacy of home 
or other property of a person (Art. 162 of the Criminal Code of Ukraine). Identifi ed common errors 
relating to the establishment of courts of signs of that offense, as a subject, and a socially dangerous 
act. It sets the motive or purpose of qualifying under Art. 162 of the Criminal Code or under other 
articles of this Code. Analyzed the defi nition in the jurisprudence of the end of trespassing or 
persons other possessions, as well as complicity in the crime.

Keywords: dwelling; other possession of a person; illegal penetration into a dwelling; inviolability 
of dwelling; qualifi cation.
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Євроінтеграційні процеси в Україні зу-
мовили реформування правоохоронної та 
правозахисної систем. Кардинальних змін 
зазнав конституційно-правовий статус 
прокуратури, зокрема її функціональна 
складова. Тому сьогодні актуальним є до-
слідження конституційно-правового та за-
конодавчого закріплення функцій прокура-
тури в Україні.

Функції прокуратури безпосередньо 
пов’язані зі здійсненням діяльності про-
курора і визначають найважливіші якісні 
характеристики прокуратури, спрямова-
ність її діяльності та надають можливість 
найбільш чітко розкрити сутність політико- 
правової природи і соціальне призначення 
прокуратури. 

Сутність прокуратури та її видову ха-
рактеристику передусім визначає функціо-
нальний аспект діяльності. Саме функції є 
найбільш важливим елементом конститу-
ційно-правового статусу будь-якого органу 
чи посадової особи публічної влади та ін-
ших суспільних інституцій, являючи собою 

основні нормативно регламентовані напря-
ми їх діяльності [1, с. 256–258].

Метою статті є теоретичний та норматив-
но-правовий аналіз функцій прокуратури у 
контексті конституційних змін.

Проблематику закріплення та реалі-
зації прокуратурою України її функцій 
досліджували такі відомі науковці, як 
В.М. Бесчастний, Л.Р. Грицаєнко, В.В. Доле-
жан, П.М. Каркач, І.І. Когутич, М.В. Косю-
та, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, В.Т. Нор, 
Є.М. Попович, В.М. Субботін, В.В. Сухонос, 
О.В. Філонов та інші. 

Варто зауважити, що оптимальне визна-
чення функцій прокуратури України є важ-
ливою умовою як забезпечення її законоохо-
ронної ролі в житті суспільства, так і власної 
життєздатності прокурорської системи, адже 
саме функція є одним із головних понять, че-
рез яке визначається роль, значення і місце 
органів прокуратури в державному механіз-
мі, а також її система та структура [2, с. 122]. 

Термін «функції прокуратури» не знай-
шов однозначного висвітлення і не є загаль-
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НАТАЛІЯ НАУЛІК, ГЮНДУЗ МАМЕДОВ

новживаним. Тому визначення функцій 
прокуратури та їх трансформації неможли-
ве без аналізу самого поняття із врахуван-
ням різних думок науковців, висловлених 
в термінологічних джерелах і юридичній 
літературі. 

Термін, що широко застосовується у нау-
ковій сфері, походить від слова function, що 
у перекладі з латинської означає здійснен-
ня, виконання, звершення – спосіб діяння 
речі або елементу системи, спрямований на 
досягнення певного ефекту [3, с. 389]. 

Саме поняття «функція» (лат. functio), яке 
запровадив у науковий обіг німецький вче-
ний Г. Лейбніц, за визначенням, наведеним у 
тлумачному словнику, означає «робота кого-, 
чого-небудь, робота, коло діяльності когось, 
обов’язок, повинність, місія» [4, с. 675].

У Тлумачному словнику української 
мови під поняттям «функція» розуміється: 
1) явище, яке залежить від іншого явища, є 
формою його виявлення і змінюється відпо-
відно до його змін; 2) робота кого-, чого-не-
будь, обов’язок, коло діяльності когось, чо-
гось [5, с. 651].

За змістом термін «функція» передбачає 
гранично абстрактне тлумачення як у фі-
лософському аспекті, так і в суто етимоло-
гічному.

За своїм етимологічним значенням воно 
трактується як «обов’язок, коло діяльності, 
призначення, роль», «залежна змінна вели-
чина, тобто величина, що змінюється в міру 
зміни іншої величини і називається аргу-
ментом», «специфічна діяльність будь-якого 
організму та складових його органів», «зна-
чення будь-якої форми, її ролі у конкретній 
системі, що визначаються співвідношенням 
з іншими формами» [6, с. 181].

У філософії поняття «функція» вжива-
ється в кількох значеннях. Для суспільства 
функція визначається як службова роль 
(призначення) одного з елементів соціаль-
ної системи стосовно іншого або системи в 
цілому; як роль, яку певний соціальний ін-
ститут виконує стосовно учасників суспіль-
ної системи більш високого рівня або інте-
ресів соціальних груп і особистостей, які її 
утворюють [7, с. 568]. 

Отже, у дослідженнях різних соціальних 
систем, явищ і процесів при характеристи-

ці поняття «функція» використовується два 
підходи, за одного з яких функція позначає 
складову діяльність певного суб’єкта, а за 
другого – його роль в системі.

Визначення поняття «функції прокура-
тури» логічно мало б випливати з їх нор-
мативного трактування. Однак у законо-
давстві про прокуратуру не було вироблено 
усталене тлумачення цього терміна. Так, у 
Конституції СРСР 1936 року зазначалось, 
що «органи прокуратури здійснюють свої 
функції незалежно від будь-яких місцевих 
органів» [8]. У Положенні про прокурор-
ський нагляд в СРСР 1955 року було вико-
ристано інший термін – «шляхи» реалізації 
прокурорами покладених на них завдань 
[9]. У Конституції СРСР 1977 року замість 
функцій використовувався термін «пов-
новаження» (ст. 168) [10], а в Законі «Про 
прокуратуру СРСР» 1979 року йшлось про 
основні напрями діяльності прокуратури 
(ст. 3) [11]. 

У п. 9 Перехідних положень Конституції 
України 1996 року термін «функція» було 
вжито стосовно функцій нагляду за додер-
жанням і застосуванням законів і функції 
попереднього слідства [12].

Відповідно до ст. 5 Закону України від 
5 листопада 1991 року «Про прокуратуру» 
на прокуратури покладалися такі функції: 

1) підтримання державного обвинува-
чення в суді; 

2) представництво інтересів громадяни-
на або держави в суді у випадках, визначе-
них законом; 

3) нагляд за додержанням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство; 

4) нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян 
[13]. 

Враховуючи саме таке формулювання 
законодавцем способу закріплення за про-
куратурою її функцій, логічним є визначен-
ня такого змісту: функції прокуратури – це 
основні напрями діяльності прокуратури, 
що складаються із сукупності однорідних 
аспектів цієї діяльності, які виражають сут-
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ність і соціальне призначення прокуратури, 
виступають як законодавчо закріплені по-
ложення, що реалізуються з метою віднов-
лення й охорони законних прав та інтересів 
громадян і всієї держави з використанням 
специфічних форм і методів у межах точно 
окреслених повноважень [14, с. 75–76]. 

Викликає інтерес визначення, надане 
М.М. Стефанчук, яка пропонує під термі-
но-поняттям «функції прокуратури» розумі-
ти обумовлені історичним і політично-соці-
альним рівнями розвитку людства напрями 
впливу прокуратури як окремої визначеної 
соціально значимої інституції на суспіль-
но-правову систему в цілому, свідомість. 
Волю та поведінку учасників цієї системи, 
зокрема людини, групи людей, суспільства, 
держави, що мають стійкий та стабільний 
характер і віднаходять свою реалізацію у 
юридичній діяльності прокуратури через 
застосування публічно-правових методів 
впливу, в результаті чого можуть бути закрі-
плені у відповідних нормативно-правових 
актах [15, с. 43–44].

Отже, поняття «функції прокуратури» 
деякі науковці визначають як напрями ді-
яльності або ж напрями впливу. Поняття 
«напрям діяльності» в загальному розумін-
ні являє собою лінію руху, шлях розвитку, 
курс спрямування без вказівки на характер 
такої діяльності. 

Однак термін «функції прокуратури» 
є значно ширшим за своїм змістом порів-
няно з терміном «напрям діяльності про-
куратури». Функція прокуратури відобра-
жає як соціальний напрям, так і характер 
діяльності прокуратури. З огляду на це в 
межах однієї функції може бути виділено 
кілька напрямів або видів прокурорської 
діяльності. 

Варто зауважити, що у наукових дослі-
дженнях, присвячених організації й діяль-
ності прокуратури, функції прокуратури 
розглядаються переважно з позиції їх ха-
рактеристики як видів діяльності, що здій-
снюються відповідними органами та поса-
довими особами органів прокуратури.

Так, на думку Ф.М. Кобзарева, функції 
прокуратури передусім слід розглядати як 
вид діяльності прокуратури, яка пов’язана 
із загальносоціальним призначенням про-

куратури і знаходить свій вираз в її цілях та 
завданнях [16, с. 6]. 

З ним погоджується М.В. Косюта, який 
визначає функції прокуратури як вид ді-
яльності, спрямованої на досягнення цілей 
і виконання завдань у межах предмета її 
відання та компетенції [17, с. 122].

На наш погляд, досить цікавим є підхід, 
згідно з яким функціями прокуратури є особ-
ливі види діяльності прокуратури, що обу-
мовлені політикою держави і необхідністю 
належної реалізації її функцій. При цьому 
акцентується увага на тому, що функції про-
куратури визначають місце і роль прокура-
тури в державному механізмі [18, с. 123].

Таким чином, при визначенні поняття та 
змісту функцій прокуратури потрібно ви-
ходити з поставлених перед нею завдань, 
які визначають сутність і роль діяльності 
прокурора, а також місце прокуратури в 
державному механізмі. Прокуратура була 
і залишається важливою державною інсти-
туцією, а її діяльність, безперечно, має дер-
жавний характер та спрямована на реалі-
зацію функцій держави, передусім функцій 
забезпечення законності та правопорядку, 
захисту прав і свобод людини та громадя-
нина, інтересів суспільства та держави.

Аналізуючи останні конституційні змі-
ни статусу прокуратури, зокрема її функціо-
нальну складову, слід зазначити, що у 
ст. 131-1  Конституції України закріплено, 
що в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді;

2) організацію і процесуальне керівниц-
тво досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуко-
вими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в 
суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом [12].

Отже, законодавець вже не покладає на 
прокуратуру функції, а визначає здійснен-
ня нею цих функцій, тобто ми можемо наго-
лошувати на визначенні функцій прокура-
тури саме як на видах її діяльності.

Також можна погодитись із формулю-
ванням поняття «функції прокуратури», що 
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запропонували М.І. Мичко та В.М. Бесчаст-
ний, які визначили цей термін як інтегро-
вану групу завдань, обов’язків і відпові-
дальності, що зумовлені загальною метою 
та призначенням прокуратури й реалізу-
ються шляхом активних дій суб’єктів про-
курорських повноважень та завжди мають 
своїм результатом видання юридично зна-
чущих актів [19, с. 86].

Крім того, якщо розглядати функції про-
куратури крізь призму наукових тлумачень 
терміна «функція», то функції прокурату-
ри – це здійснення елементами системи 
прокуратури (прокурорами) своїх повнова-
жень, спрямоване на досягнення мети – за-
хисту прав і свобод громадянина, інтересів 
суспільства та держави [1, с. 258]. 

Варто зазначити, що функції прокура-
тури обумовлені її завданнями. Очевид-
но те, що функції є похідними від завдань 
прокуратури, завдання визначають саме 
виникнення та існування функцій про-
куратури, їх зміст і впливають на форми і 
методи їх здійснення. Тому при з’ясуванні 
правового статусу прокуратури обов’язко-
вим є визначення її функцій з огляду на 
чітке встановлення завдань. 

Однак чинне законодавство про прокура-
туру чітко не визначає таких завдань. Лише 
науковці можуть припускати виокремлен-
ня завдань прокуратури чи прокурора, зва-
жаючи на їх повноваження в сукупності з 
функціо нальними видами діяльності. 

Тож, проаналізувавши різні підходи до 
визначення поняття «функції прокурату-
ри», можна виділити певні обов’язкові еле-
менти вказаного поняття. 

Так, ключовими елементами поняття 
«функції прокуратури» є, по-перше, те, що ці 
функції являють собою вид певної діяльності. 

По-друге, такого роду діяльність є за-
собом виконання відповідних завдань і 
спрямована на досягнення соціально зна-
чущих цілей. При цьому така діяльність є 
специфічною, притаманною лише органам 
 прокуратури. 

По-третє, функції прокуратури обумов-
лені відповідними метою і завданнями, 
які органічно пов’язані з реалізацією дер-
жавної політики. Функція являє собою не 
просто результат діяльності, а те відношен-
ня, яке робить її доцільною, направленою, 
вказує на взаємозв’язок частки і цілого. 
Саме завдання визначають виникнення та 
існування функцій прокуратури, їх зміст і 
впливають на форми і методи їх здійснен-
ня. 

По-четверте, реалізація функцій про-
куратури нерозривно пов’язана з викорис-
танням специфічних форм і методів, що 
значною мірою обумовлюють її ефектив-
ність. 

По-п’яте, такий вид діяльності прокура-
тури реалізується в межах певного пред-
мета відання та наданої їй компетенції. Це 
означає, що для реалізації кожної функції 
органи прокуратури наділяються повнова-
женнями, за допомогою яких і виконуються 
ті завдання, які покладені на органи про-
куратури. 

Отже, найприйнятнішим визначенням 
функцій прокуратури можна визнати на-
ступне: це вид діяльності прокурора, який 
обумовлюється соціальним призначенням 
прокуратури, характеризується визначе-
ним спеціальним предметом відання, фор-
мами, методами й правовими засобами 
реалізації, спрямованістю на розв’язання 
відповідних завдань і здійснюється у ме-
жах властивої йому компетенції.
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Наталія НАУЛІК,
Гюндуз МАМЕДОВ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Здійснено теоретичний та нормативно-правовий аналіз функцій прокуратури, які за-
знали кардинальних змін у результаті реформування правоохоронної та правозахисної 
систем України. На підставі вивчення різних наукових підходів до визначення поняття 
«функції прокуратури» зроблено висновки та виділено обов’язкові елементи вказаного по-
няття.

Ключові слова: прокурор; функції прокуратури; завдання прокуратури; вид діяльності 
прокурора.
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Наталия НАУЛИК,
Гюндуз МАМЕДОВ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Осуществлены теоретический и нормативно-правовой анализ функций прокуратуры, 
которые подверглись кардинальным изменениям в результате реформирования правоо-
хранительной и правозащитной систем Украины. На основании изучения различных на-
учных подходов к определению понятия «функции прокуратуры» сделаны выводы и выде-
лены обязательные элементы данного понятия.

Ключевые слова: прокурор; функции прокуратуры; задача прокуратуры; вид деятель-
ности прокурора.

Nataliia NAULIK,
Hunduz MAMEDOV

TRANSFORMATION FUNCTIONS OF PROSECUTOR’S OFFICE 
OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS SUMMARY

In the article the theoretical and normatively-legal analysis of functions is examined offi ces of 
public prosecutor, that was exposed to the cardinal changes, in particular on a functional constituent, 
as a result of reformation law-enforcement and right protective systems of Ukraine. On the basis of 
analysis of the different scientifi c going near the decision of concept of functions of offi ce of public 
prosecutor drawn conclusion and the mandatory members of this concept are distinguished.

Keywords: public prosecutor; functions of offi ce of public prosecutor; task of offi ce of public 
prosecutor; type of activity of public prosecutor.
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ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою реформування прокуратури є 
приведення її діяльності у відповідність із 
міжнародними стандартами згідно із зо-
бов’язаннями, що їх Україна взяла на себе, 
приєднавшись до Ради Європи. Відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України 
прокурор здійснює представництво інтере-
сів держави в суді у виключних випадках і 
в порядку, що визначені законом. 

Прийняття Закону України «Про про-
куратуру» та подальші зміни до Конститу-
ції України, що набули чинності 30 вересня 
2016 року, суттєво впливають на механізм 
реалізації прокуратурою України функції 
представництва. У зв’язку з цим на даний 
час нагальним є питання процесуально- 
правового статусу прокурора як учасни-
ка судового процесу, що реалізує функцію 
представництва інтересів держави в суді, а 
також визначення напрямів вдосконален-
ня цього статусу.

Особливості правового статусу прокурора 
як суб’єкта реалізації функції представни-
цтва у судах різних спеціалізацій дослідже-
но у роботах таких науковців, як М.М. Гово-
руха, О.Г. Кучер, О.П. Натрус, М.М. Руденко, 
М.М. Стефанчук. Проте залишаються неви-
значеними у процесуальному законодавстві 
такі питання діяльності прокурора, як його 

процесуальна роль та форми участі у роз-
гляді справи. 

Удосконалення моделі національного 
судочинства зумовлює потребу у досліджен-
ні статусу прокурора як учасника судового 
процесу – суб’єкта доказування. Тож мета 
статті полягає у визначенні особливостей 
процесуального статусу прокурора при реа-
лізації ним представницької функції.

Новацією прийнятих законів є суттєва 
зміна правового статусу органів прокурату-
ри в Україні. Зокрема, із Конституції Украї-
ни було вилучено розділ VII «Прокуратура», 
а положення щодо правового статусу орга-
нів прокуратури України включено до роз-
ділу VIII «Правосуддя». 

Окрім того, виключено певні конститу-
ційні функції прокуратури, у тому числі 
представництво інтересів громадянина в 
суді у випадках, визначених законом.

Як і в більшості країн Європи, основ-
на компетенція прокурорів розглядаєть-
ся в межах кримінальної сфери. Водно-
час питання здійснення прокуратурою 
повноважень поза сферою кримінального 
переслідування також є актуальним для 
багатьох європейських держав. І важли-
вість цього напряму для України не слід  
недооцінювати.

Олена ГОВОРУХА
заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення
прокурорської діяльності 
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Науково-дослідного інституту
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Наприклад, у Болгарії, Франції, Нідер-
ландах, Польщі, Португалії, Шотландії до 
компетенції прокурорів входить порушення 
судового некримінального провадження в 
усіх випадках, де вони представляють дер-
жавний інтерес, зокрема щодо судового за-
хисту державної власності. У деяких краї-
нах прокурори уповноважені брати участь у 
процедурах комерційного права, пов’язаних 
з реєстрацією, банкрутством чи ліквідаці-
єю юридичних осіб, їх платоспроможністю 
тощо (Бельгія, Франція, Іспанія, Нідер-
ланди, Португалія, Польща). Необхідність 
захисту суспільних інтересів, у тому числі 
певних соціальних груп, у Бельгії, Угорщи-
ні, Словаччині, Іспанії, Македонії та дея-
ких інших країнах є підставою для правової 
основи прокурорського втручання. 

При цьому, перш ніж визначитися зі сво-
єю позицією, прокурори Португалії, Угор-
щини, Словаччини мають можливість про-
водити власне розслідування. У Хорватії, 
Литві, Монако прокурор може втручатися 
у поточні судові провадження, у тому числі 
шляхом подання апеляції, або у справи, в 
яких вже прийнято рішення. Під час тако-
го втручання застосовуються засоби, яки-
ми не може користуватися приватна особа. 
Наприклад, протест, попередження, заува-
ження, заперечення тощо. 

Юридичні підстави виконання проку-
рорами своїх повноважень визначаються 
по-різному. У прокуратурах, які є самостій-
ними та незалежними установами (Болга-
рія, Угорщина, Хорватія, Іспанія, Словаччи-
на), компетенція прокурорів гарантується 
насамперед Конституцією. У Бельгії, Чехії, 
Нідерландах, Польщі та Португалії такі 
повноваження більш детально викладено 
у законі про органи прокуратури. Є країни 
(Ірландія, Ліхтенштейн та інші), де компе-
тенція прокурорів передбачена цивільним 
процесуальним або адміністративним про-
цесуальним законодавством. 

Прокурори окремих держав можуть втру-
чатися у розгляд судових справ, які стосу-
ються дій підлітків або недієздатних осіб чи 
осіб з обмеженою здатністю захищати свої 
власні права, тобто у визначених законом 
особливих ситуаціях з урахуванням статусу 
сторони у справі (Бельгія, Чехія, Угорщина, 

Нідерланди, Португалія, Іспанія, Латвія, 
Литва, Словаччина) [1].

В Україні представництво в суді закон-
них інтересів держави прокурор здійснює у 
разі порушення або загрози порушення ін-
тересів держави, якщо захист цих інтересів 
не здійснює або неналежним чином здійс-
нює орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування чи інший суб’єкт владних 
повноважень, до компетенції якого віднесе-
но відповідні повноваження, а також у разі 
відсутності такого органу (ч. 3 ст. 23 Закону 
України «Про прокуратуру») [2].

Особливість представництва прокуро-
ром інтересів держави в суді полягає в тому, 
що прокурору насамперед потрібно довести 
факт нездійснення або неналежного здійс-
нення відповідним органом своїх повнова-
жень.

Водночас законодавчо або будь-яким ін-
шим актом не визначено, яким чином до-
водити вказані факти. Це означає, що про-
курор оцінюватиме ситуацію на власний 
розсуд, а суд – на свій.

Варто зауважити, що прокурор здійс-
нює представництво інтересів держави в 
суді виключно після підтвердження судом 
підстав для представництва. На практиці 
таким підтвердженням вважається ухвала 
про відкриття провадження у справі. У разі 
підтвердження судом наявності підстав для 
представництва (відкриття провадження у 
справі) прокурор користується процесуаль-
ними повноваженнями відповідної сторони 
процесу [2].

Отже, підтримуючи в суді заявлені позов-
ні вимоги, прокурор є рівноправною сторо-
ною процесу. Під час участі в розгляді судом 
справи прокурор користується правами в 
такому ж обсязі, як і інші учасники судового 
процесу, і не має переваг чи привілеїв. Він 
не приймає рішення у справі, а лише ви-
словлює суду позицію щодо вирішення спо-
ру. При цьому позиція прокурора має бути 
підтверджена беззаперечними доказами [3]. 

Тобто від активності прокурора як учас-
ника процесу при доказуванні безпосеред-
ньо залежить позитивний результат роз-
гляду справи.

Таким чином, передусім слід зазначити, 
що, звертаючись до суду у будь-якому виді 
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судочинства, прокурор повинен мати чітку 
позицію, беззаперечну доказову базу та об-
ґрунтовано довести всі обставини, на які він 
посилається.

Виключно з метою встановлення наяв-
ності підстав для представництва інтересів 
держави в суді у випадку, якщо захист за-
конних інтересів держави не здійснює або 
неналежним чином здійснює суб’єкт влад-
них повноважень, до компетенції якого від-
несено відповідні повноваження, прокурор 
має право отримувати інформацію, яка на 
законних підставах належить цьому суб’єк-
ту, витребовувати та отримувати від нього 
матеріали та їх копії (абзац 4 ч. 4 ст. 23 За-
кону України «Про прокуратуру»).

У разі відсутності суб’єкта владних по-
вноважень, до компетенції якого віднесено 
захист законних інтересів держави, з метою 
встановлення наявності підстав для пред-
ставництва прокурор має право:

1) витребовувати за письмовим запитом, 
ознайомлюватися та безоплатно отриму-
вати копії документів і матеріалів органів 
державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, військових частин, державних та кому-
нальних підприємств, установ і організа-
цій, органів Пенсійного фонду України та 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, що знаходяться 
у цих суб’єктів, у порядку, визначеному за-
коном;

2) отримувати від посадових та службових 
осіб органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, військових частин, 
державних та комунальних підприємств, 
установ та організацій, органів Пенсійного 
фонду України та фондів загальнообов’яз-
кового державного соціального страхуван-
ня усні або письмові пояснення. Отримання 
пояснень від інших осіб можливе виключно 
за їхньою згодою [2].

Окрім того, прокурору варто ефективно 
використовувати своє процесуальне право 
щодо ініціювання питання про витребову-
вання доказів судом, визначене положен-
нями ст. 137 Цивільного процесуального 
кодексу України (ЦПК України), ст. 69, ч. 3 
ст. 71 Кодексу адміністративного судочин-
ства України (КАС України), ст. 38 Госпо-
дарського процесуального кодексу України 

(ГПК України). Адже неповнота матеріалів 
та відсутність належних доказів порушен-
ня інтересів держави зумовить негативний 
результат розгляду [4; 5; 6].

Встановлення доказів, необхідних для 
обґрунтування позовних вимог, з огляду на 
їх належність та допустимість, доведення 
за їх допомогою підстав позову є найбільш 
відповідальним напрямом у роботі про-
курора з підготовки позову, тому важливо 
правильно визначитись із доказовою базою.

Неповнота матеріалів, невжиття на ста-
дії підготовки позову заходів щодо встанов-
лення всіх обставин виявленого порушення 
та надання неналежних доказів в обґрунту-
вання вимог, що заявляються, є причинами 
для залишення їх без задоволення з підстав 
недоведеності. Адже, враховуючи принцип 
процесуальної рівності сторін та обов’язок 
кожної сторони, у тому числі й прокурора, 
довести ті обставини, на які вона посила-
ється, у судовому засіданні досліджується 
кожен доказ, наданий сторонами на під-
твердження своїх вимог або заперечень, 
який відповідає вимогам належності та 
допустимості доказів (п. 27 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 12 черв-
ня 2009 року № 2 «Про застосування норм 
цивільного процесуального законодавства 
при розгляді справ у суді першої інстанції»). 

Роль та місце прокурора у судочинстві 
вивчали багато дослідників, адже від те-
оретичного вирішення цього питання за-
лежить регулювання процесуальної ді-
яльності прокурора в суді. Водночас його 
розв’язання безпосередньо зумовлено прин-
циповою позицією прокурорів, які зверта-
ються до суду з позовами та забезпечують 
участь у їх розгляді судом. 

Незважаючи на високий рівень кодифі-
кації процесуальних норм щодо діяльності 
прокурора у сфері судочинства, залишаєть-
ся невирішеною низка проблемних питань. 
Передусім необхідно визначити роль про-
курора у судовому процесі – ким він пови-
нен бути: учасником, який представляє та 
захищає інтереси держави, тобто виконує 
представницьку функцію, чи посадовою 
особою, яка від імені держави дає юридичну 
оцінку відносинам, що становлять предмет 
розгляду, і вживає заходи щодо виправлен-
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ня судових помилок, тобто здійснює нагляд 
за законністю дій учасників судового про-
цесу та судових рішень. А саме: прокурор у 
суді є рівноправним учасником чи особли-
вою процесуальною фігурою, наділеною ви-
ключними повноваженнями [7]?

Досліджуючи це питання, деякі науков-
ці процесуальний статус прокурора щодо 
реалізації функції представництва інтере-
сів держави в суді фактично прирівнюють 
до процесуального статусу сторони в проце-
сі. Основними аргументами прихильників 
цієї позиції є те, що прокурор, який заявив 
позов або вступив у справу, передусім є 
суб’єктом доказування, що володіє такими 
ж процесуальними правами, як і суб’єкти 
спірних правовідносин, а також обов’язка-
ми щодо правильного визначення предме-
та спору та своєї правової позиції. До таких 
висновків певним чином спрямовує і зако-
нодавець, зазначивши у ч. 4 ст. 23 Закону 
України «Про прокуратуру», що у разі під-
твердження судом наявності підстав для 
представництва прокурор користується 
процесуальними правами сторони [8].

Проте прокурора не можна прирівняти 
до сторони у процесі, оскільки він не має 
власного інтересу у справі, а лише держав-
ницький, і з огляду на це наділений особли-
вим статусом. При цьому такий статус не 
надає прокурору будь-яких привілеїв і він 
як учасник процесу – суб’єкт доказування 
повинен дотримуватись принципу змагаль-
ності, який в Україні закріплено у Консти-
туції України, у ст. 129 якої передбачено, що 
однією з основних засад судочинства є зма-
гальність сторін, свобода в наданні ними 
доказів та доведенні перед судом їх пере-
конливості. 

При формуванні доказової бази прокурор 
повинен керуватись нормами чинного зако-
нодавства. Перелік доказів закріплено у ч. 2 

ст. 57 ЦПК України, ч. 1 ст. 69 КАС України 
та ст. 32 ГПК України.  

Обов’язок доказування для сторін у спра-
ві встановлено процесуальними нормами 
(ч. 1 ст. 60 ЦПК України, ч. 1 ст. 33 ГПК 
України та ч. 1 ст. 71 КАС України).

Варто зазначити, що поняття доказів і 
обов’язків доказування в усіх трьох проце-
суальних галузях права є схожими, і про-
курор має неухильно дотримуватись цих 
вимог. 

Процедура подання доказів регулюється 
ст. 131 ЦПК України, ст. 33 ГПК України, 
ч. 2 ст. 69 КАС України, забезпечення до-
казів – ст. 133 ЦПК України та ст. 73 КАС 
України. Порядок витребовування доказів 
регламентовано ст. 137 ЦПК України, ч. 3 
ст. 71 КАС України та ст. 38 ГПК України.  

Жодні докази не мають для суду на-
перед встановленої сили. Усі докази, які 
оцінюються судом, мають для нього одна-
кову силу. Це положення закону важливе, 
оскільки лише в результаті оцінки доказів 
у сукупності можна постановити правиль-
не рішення у справі. Тобто не існує жодних 
переваг одних засобів доказування над ін-
шими, ієрархія доказів відсутня. Резуль-
тати оцінки доказів суд відображає в мо-
тивувальній частині судового рішення, де 
наводяться мотиви врахування чи невраху-
вання окремих доказів [4; 5; 6].

Отже, прокурор як учасник процесу – 
суб’єкт доказування повинен довести ті обста-
вини, на які він посилається у позовній заяві. 
При реалізації представницької функції про-
курор є рівноправним учасником з питань 
надання доказової бази. І на зазначений факт 
не впливає його статус (особливий), оскільки 
доказова діяльність не може бути критерієм 
його процесуального становища у процесі, а є 
запорукою успішного результату вирішення 
справи.
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Олена ГОВОРУХА 

ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ, 
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Висвітлено питання щодо рівноправності прокурора як суб’єкта доказування з іншими 
учасниками процесу. Наголошено, що в Україні діє принцип змагальності, закріплений у 
Конституції України, тому саме від активності прокурора як учасника процесу при доказу-
ванні залежить позитивний результат розгляду справи.

Ключові слова: прокурор; суб’єкт доказування; змагальність; представництво.

Елена ГОВОРУХА 

ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ, 
АДМИНИСТРАТИВНОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Освещен вопрос о равноправии прокурора как субъекта доказывания с другими участ-
никами процесса. Отмечено, что в Украине действует принцип состязательности, который 
закреплен в Конституции Украины, поэтому именно от активности прокурора как участ-
ника процесса при доказывании зависит позитивный результат разбирательства дела.

Ключевые слова: прокурор; субъект доказывания; состязательность; представитель-
ство. 

Olena GOVORUHA

A PROSECUTOR AS ANENTITY OF PROVING IN CIVIL, 
ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC PROCEEDINGS

In the article a question is refl ected in relation to equality of rights of public prosecutor, as 
a subject of fi nishing telling, with other participants of process. It is marked  that principle of 
contentionness, that  in a general view is envisaged in Constitution of Ukraine, operates in Ukraine, 
and accordingly exactly from activity of participant of process the positive result of trial of business 
depends at fi nishing telling.

Keywords: public prosecutor; subject of fi nishing telling; contentionness; representative offi ce.



26

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ОЛЕНА КАЗАК

У чинній редакції Конституції України 
функція прокурора – представництво ін-
тересів у суді збережена лише щодо захи-
сту ним державних інтересів у виключних 
випадках і в порядку, що визначені зако-
ном. На сьогодні ним є Закон України від 
14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру», 
який необхідно привести у відповідність із 
положеннями оновленого Основного Закону 
України. Проте зміни ще не відбулись, тому 
прокурору слід керуватися чинними норма-
ми ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», 
в яких закріплено, що прокурор здійснює 
представництво в суді законних інтересів 
держави у разі порушення або загрози пору-
шення інтересів держави, якщо захист цих 
інтересів не здійснює або неналежним чи-
ном здійснює орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 
владних повноважень, до компетенції якого 
віднесені відповідні повноваження, а також 
у разі відсутності такого органу [1].

Таким чином, прокурор зможе захистити 
інтереси держави в суді тільки після вста-
новлення сукупності підстав для цього та 
обґрунтування необхідності їх захисту саме 
ним і тільки у судовому порядку.

Питанню представництва інтересів дер-
жави в суді свого часу приділяли увагу 
такі науковці, як: С.О. Белікова, О.В. Дра-
ган, В.В. Долежан, Т.О. Дунас, П.М. Кар-
кач, В.П. Корж, М.В. Косюта, О.Г. Кучер, 
І.Є. Марочкін, Н.С. Наулік, О.П. Натрус, 
Л.С. Нецька, О.Р. Севрук, М.М. Стефанчук 
та інші. Однак оновлення українського за-
конодавства з метою його наближення в 

частині функцій прокуратури до європей-
ських стандартів потребує нових наукових 
пошуків, розробок щодо реалізації пред-
ставницької функції прокурора.

Метою цієї наукової розвідки є досліджен-
ня окремих способів визначення прокурором 
підстав представництва інтересів держави 
в суді та особливостей їх обґрунтування.

Згідно з вимогами Закону України 
«Про прокуратуру», ст.ст. 2, 29 Господар-
ського процесуального кодексу України, 
ст.ст. 45, 46 Цивільного процесуального ко-
дексу України і ст.ст. 17, 60 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України підста-
вою представництва інтересів держави є 
наявність порушень або загроза порушень 
інтересів держави. Прокурор, який звер-
тається до суду в інтересах держави, в по-
зовній заяві (заяві, поданні) самостійно 
визначає, в чому полягає порушення інте-
ресів держави, та обґрунтовує необхідність 
їх захисту, а також зазначає орган, уповно-
важений державою здійснювати відповідні 
функції у спірних правовідносинах. У разі 
відсутності такого органу або відсутності у 
нього повноважень щодо звернення до адмі-
ністративного суду прокурор зазначає про 
це в позовній заяві і в такому разі прокурор 
набуває статусу позивача [2; 3; 4].

Разом з тим, звертаючись до суду з позов-
ною заявою (заявою, поданням) на захист 
інтересів держави, прокурор повинен об-
ґрунтувати наявність підстав для здійснен-
ня такого представництва відповідно до ви-
мог, передбачених ч. 4 ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру». 
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У постанові пленуму Вищого господар-
ського суду України від 23 березня 2012 року 
№ 7 «Про деякі питання участі прокурора у 
розгляді справ, підвідомчих господарським 
судам» зазначено, що право прокурора на 
здійснення представництва в суді закон-
них інтересів держави у разі порушення 
або загрози порушення інтересів держави 
виникає у випадках нездійснення або не-
належного здійснення захисту інтересів ор-
ганом державної влади, органом місцевого 
самоврядування або іншим суб’єктом влад-
них повноважень, до компетенції якого від-
несено відповідні повноваження, а також у 
разі відсутності такого органу [5]. 

Отже, для набуття права на звернення до 
суду з позовом на захист інтересів держави 
прокурору слід з’ясувати наступні питання:

– наявність порушення або загрози пору-
шення інтересів держави;

– встановити орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування чи інший 
суб’єкт владних повноважень, до компетен-
ції якого віднесені відповідні повноважен-
ня, або його відсутність;

– наявність факту нездійснення або не-
належним чином здійснення захисту цих 
інтересів органом державної влади, орга-
ном місцевого самоврядування чи іншим 
суб’єктом владних повноважень, до компе-
тенції якого віднесені відповідні повнова-
ження.

У чинному законодавстві відсутнє чітке 
визначення поняття «інтереси держави». 
Конституційний Суд України у своєму рі-
шенні від 8 квітня 1999 року № 3-рп/99 у 
справі № 1-1/99 за конституційним подан-
ням Вищого арбітражного суду України та 
Генеральної прокуратури України щодо 
офіційного тлумачення положень стат-
ті 2 Арбітражного процесуального кодексу 
України (справа про представництво про-
куратурою України інтересів держави в 
арбітражному суді) зазначив, що «інтереси 
держави» є оціночним поняттям, прокурор 
чи його заступник у кожному конкретному 
випадку самостійно визначає з посилан-
ням на законодавство, на підставі якого 
подається позов, у чому саме відбулося чи 
може відбутися порушення матеріальних 
або інших інтересів держави, обґрунтовує 
у позовній заяві необхідність їх захисту та 
зазначає орган, уповноважений державою 

здійснювати відповідні функції у спірних 
відносинах. Державні інтереси закріплю-
ються у нормах Конституції України та 
інших правових актів. Інтереси держави 
відрізняються від інтересів інших учасни-
ків суспільних відносин. В основі перших 
завжди є потреба у здійсненні загально-
державних (політичних, економічних, соці-
альних та інших) дій, програм, спрямова-
них на захист суверенітету, територіальної 
цілісності, державного кордону України, 
гарантування її державної, економічної, ін-
формаційної, екологічної безпеки, охорону 
землі як національного багатства, захист 
прав усіх суб’єктів права власності та госпо-
дарювання тощо [6].

Так, заступник військового прокуро-
ра Чернівецького гарнізону звернувся до 
Господарського суду Чернівецької області 
з позовом в інтересах держави в особі Мі-
ністерства оборони України та квартирно- 
експлуатаційного відділу міста Чернівці 
до Білянської сільської ради Кіцманського 
району Чернівецької області та приватного 
підприємства «Грін Лайн» про визнання не-
дійсним рішення Білянської сільської ради 
Кіцманського району Чернівецької області 
41 сесії VI скликання від 17 жовтня 2015 року 
№ 49/41 «Про розгляд клопотання ПП «Грін 
Лайн», визнання недійсним укладеного між 
Білянською сільською радою Кіцманського 
району Чернівецької області та приватним 
підприємством «Грін Лайн» договору від 
29 жовтня 2015 року оренди земельної ді-
лянки площею 14,5012 га колишнього вій-
ськового містечка та зобов’язання ПП «Грін 
Лайн» усунути перешкоди у користуванні 
квартирно-експлуатаційним відділом мі-
ста Чернівці земельною ділянкою коли-
шнього військового містечка. Як підставу 
представництва інтересів держави у сфері 
земельних відносин заступник прокурора 
зазначив, що спірна земельна ділянка є 
власністю держави, а незаконне володін-
ня нею та користування іншими особами 
порушує економічні інтереси держави, поз-
бавляє її права користування належним 
їй майном. Рішенням суду від 28 березня 
2016 року у справі № 926/141/16, залишеним 
без змін постановою Львівського апеля-
ційного господарського суду від 22 серпня 
2016 року, позовні вимоги частково задово-
лено та визнано недійсними зазначені рі-
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шення Білянської сільської ради та договір 
оренди земельної ділянки [7; 8].

Слід зазначити, що на сьогодні законода-
вець поставив у залежність функцію пред-
ставництва прокурором інтересів держави 
в суді від наявності суб’єкта владних повно-
важень, компетентного захищати інтереси 
держави у відповідній сфері суспільних 
відносин, та від того, чи належним чином 
він виконує свої повноваження. Прокурор 
наділений конституційним правом захи-
щати саме інтереси держави, а не інтереси 
конкретного державного органу чи органу 
місцевого самоврядування.

У ч. 2 ст. 5 Конституції України закріп-
лено, що носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади в Україні є народ. Народ здійс-
нює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого само-
врядування [9]. 

У результаті системного аналізу чинного 
законодавства можна дійти висновку, що 
прокурор, виявивши факт нездійснення 
або неналежним чином здійснення органом 
місцевого самоврядування захисту інте-
ресів членів територіальної громади, хоча 
до компетенції цього органу відноситься 
такий захист, може звернутися з позовом 
в інтересах держави, що буде виражатись 
в інтересах частини Українського народу. 

Право прокурора на звернення до суду 
за захистом саме таких інтересів потрібно 
обґрунтовувати наявністю порушень су-
спільних, публічних інтересів. При цьому 
прокурору слід враховувати вимоги міжна-
родних договорів, ратифікованих Україною, 
та практику Європейського суду з прав лю-
дини, яка відповідно до вимог ст. 17 Закону 
України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV 
«Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав люди-
ни» застосовується українськими судами як 
джерело права [10]. 

Чільне місце серед міжнародних дого-
ворів, до яких приєдналась Україна, за-
ймає Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод від 4 листопада 
1950 року, ратифікована Законом України 
від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР (Кон-
венція). Згідно зі ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції кожна фізична або юридична 
особа має право мирно володіти своїм май-
ном. Ніхто не може бути позбавлений своєї 

власності інакше як в інтересах суспільства 
і на умовах, передбачених законом і загаль-
ними принципами міжнародного права. 
Однак кожна держава має право приймати 
такі закони, які, на її думку, необхідні для 
здійснення контролю за користуванням 
майном відповідно до загальних інтересів 
або для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів [11; 12]. 

Стаття 1 Першого протоколу регулює 
можливість втручання держави в право на 
мирне володіння майном, а також позбав-
лення особи права власності на майно шля-
хом його витребування на користь держави. 

Практичне застосування та розуміння 
змісту норм Конвенції та Першого прото-
колу відбувається з урахуванням рішень 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Згідно із усталеною практикою ЄСПЛ 
положення ст. 1 Першого протоколу містять 
три правила:

– перше правило означає мирне володін-
ня майном; 

– друге правило визначає певні умови 
для визнання правомірним втручання у 
право на мирне володіння майном та його 
позбавлення; 

– третє правило полягає у визнанні за 
державами права контролювати викори-
стання майна за наявності певних умов для 
цього. 

Ці правила мають застосовуватись комп-
лексно. Однак друге та третє правила сто-
суються трьох найважливіших повнова-
жень держави: права вилучати власність у 
суспільних інтересах, регулювати викори-
стання власності та встановлювати систему 
оподаткування.

ЄСПЛ своїми рішеннями також напра-
цював три критерії, що потребують ураху-
вання при втручанні в право особи на мир-
не володіння майном із гарантіями ст. 1 
Першого протоколу, а саме: чи є втручання 
законним; чи переслідує воно «суспільний», 
«публічний» інтерес; чи є такий захід (втру-
чання в право на мирне володіння майном) 
пропорційним визначеним цілям. 

У випадку недотримання хоча б одного з 
вказаних критеріїв ЄСПЛ констатує пору-
шення ст. 1 Першого протоколу.

Критерій законності полягає у тому, що 
держава може втручатись у право влас-
ності особи тільки на підставі закону – 



29

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

нормативно- правового акта, що доступний 
для заінтересованих осіб та його положення 
є чіткими, зрозумілими для застосування, а 
також настання наслідків його дії.  

Втручання держави в право власності 
особи є виправданим тільки тоді, коли воно 
здійснюється з метою задоволення «суспіль-
ного», «публічного» інтересу. ЄСПЛ надає 
державам право користуватися «значною 
свободою (полем) розсуду» при з’ясуванні та-
кого інтересу. Повинна існувати об’єктивна 
необхідність захисту суспільного, публіч-
ного інтересу, що може включати інтерес 
держави, окремих регіонів, громад чи сфер 
суспільних відносин.

Принцип пропорційності означає, що 
повинна бути дотримана справедлива рів-
новага (баланс) між інтересами держави 
(суспільства), що потребують захисту, та 
інтересами особи, яка зазнає страждань 
від втручання в право власності. В іншому 
випадку таке втручання буде розглядатись 
як порушення ст. 1 Першого протоколу. 
Так звана справедлива рівновага полягає 
у наявності розумного співвідношення (об-
ґрунтованої пропорційності) між метою, 
що переслідується, та використовуваними 
засобами. Якщо особа буде нести «індивіду-
альний і надмірний тягар», то такий необ-
хідний баланс не буде дотримано.

Таку правову позицію викладено у по-
становах Верховного Суду України від 
16 грудня 2015 року у справі № 6-2510ц15, 
від 29 червня 2016 року у справі 
№ 6-1376ц16 та від 5 жовтня 2016 року у 
справі  № 916/2129/15 [13; 14; 15].

Отже, прокурору слід виважено розгля-
дати кожен конкретний випадок порушен-
ня інтересів держави, що потребує захисту 
за допомогою представницької функції про-
куратури, та належним чином вмотивову-
вати підстави такого представництва. Для 
цього необхідно використовувати усталені 
висновки Європейського суду з прав люди-
ни, а також норми національних законів у 
сфері регулювання правовідносин, із яких 
виник спір, та пов’язаних із ними.  

Погоджуємось з думкою О.Р. Севрук, яка 
зазначає, що прокурор може відстоювати 
лише охоронювані законом інтереси, в свою 
чергу, захист прокурором протиправних ін-
тересів суперечитиме основним засадам ді-
яльності прокуратури: верховенству права, 

законності, справедливості, об’єктивності 
тощо [16, с. 34]. 

Слушною є позиція М.М. Стефанчук, від-
повідно до якої реформування об’єкта пред-
ставницької функції прокуратури України 
вимагає відходу від концепції представни-
цтва прокуратурою інтересу конкретного 
суб’єкта-носія до концепції представництва 
єдиного збалансованого публічного інте-
ресу різних суб’єктів, який повинен стати 
комплексним об’єктом реалізації цієї функ-
ції [17, с. 191].

Закон закріплює ще одну обов’язкову під-
ставу (умову) для представництва прокуро-
ром інтересів держави в суді – нездійснен-
ня захисту цих інтересів органом державної 
влади, органом місцевого самоврядування 
чи іншим суб’єктом владних повноважень, 
до компетенції якого віднесені відповідні 
повноваження. Законодавством не закріп-
лено конкретний термін, протягом якого 
компетентні органи повинні захистити дер-
жавні інтереси або не зробити цього, що на-
даватиме право прокурору звернутись за їх 
захистом до суду. А тому, вважаємо, проку-
рор може звернутися до суду і на наступний 
день після порушення таких інтересів дер-
жави. У позовній заяві доцільно прямо вка-
зувати, що захист порушених державних ін-
тересів відповідними посадовими особами 
або органом не здійснюється, незважаючи 
на очевидність таких порушень. При цьо-
му причини бездіяльності компетентних 
посадових осіб або органів (відсутність ко-
штів для сплати судового збору, халатність 
(необачність), незнання закону) не мають 
правового значення для встановлення на-
явності підстав представництва. 

Іншою обов’язковою підставою (умовою) 
представництва прокурором інтересів дер-
жави в суді є захист державних інтересів ор-
ганом державної влади, органом місцевого 
самоврядування чи іншим суб’єктом влад-
них повноважень, до компетенції якого від-
несені відповідні повноваження, неналеж-
ним чином. Наприклад, це невиконання 
вимог суду, внаслідок яких позов на захист 
інтересів держави залишено без розгляду, 
неявка в судові засідання, необґрунтоване 
відкликання позовної заяви тощо. 

Зауважимо, що наслідком невиконання 
прокурором вимог закону щодо обґрунту-
вання наявності підстав для здійснення 
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представництва інтересів держави в суді є 
повернення позовної заяви судом.

Отже, вважаємо, що для ефективної реа-
лізації прокурором конституційної функції 
представництва інтересів держави в суді має 
бути дотримана низка обов’язкових умов. 
Цими умовами є виявлення порушення ін-
тересів держави або загроза їх порушення 
у сукупності з фактом нездійснення або не-
належним чином здійснення захисту цих 
інтересів органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування чи іншим суб’єк-
том владних повноважень, до компетенції 
якого віднесені відповідні повноваження. 
При цьому з метою своєчасного захисту дер-
жавних інтересів доцільно було б визначити 
у чинному законодавстві строк вжиття за-

ходів з боку відповідних державних органів 
або органів місцевого самоврядування для 
поновлення порушених інтересів держави, 
після спливу якого прокурор зможе зверну-
тись за захистом цих інтересів до суду.

Разом з тим, приводячи профільний 
Закон України «Про прокуратуру» у відпо-
відність із оновленими конституційними 
положеннями, доцільно в ньому закріпити 
поняття державних інтересів, за захистом 
яких прокурор має право звертатись до суду. 
Однак не варто чітко обмежувати інтереси 
держави низкою сфер діяльності (земель-
на, бюджетна сфери тощо), доречно було б 
законодавчо закріпити право прокурора на 
захист суспільного, публічного інтересу, що 
охороняється державою. 
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Олена КАЗАК

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПІДСТАВ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ

Досліджено процедуру встановлення прокурором підстав представництва інтересів дер-
жави в суді. Зазначено про необхідність належного обґрунтування підстав представництва 
прокурором державних інтересів як запоруки їх ефективного захисту в судовому порядку.

Ключові слова: прокурор; підстави; обґрунтування; представництво інтересів.

Елена КАЗАК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ОСНОВАНИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В СУДЕ

Исследована процедура установления прокурором оснований для представительства 
интересов государства в суде. Указано о необходимости надлежащей аргументации основа-
ний представительства прокурором государственных интересов как залога их эффектив-
ной защиты в судебном порядке.

Ключевые слова: прокурор; основания; обоснование; представительство интересов.

Olena KAZAK

DETERMINATION BY A PROSECUTOR OF THE GROUNDS 
FOR REPRESENTATION OF THE STATE INTERESTS IN COURT

The article focuses on the procedure according to which a prosecutor may determine the grounds 
for representation of the interests of the State in court. It also details on why it is necessary to 
provide an appropriate rationale of the grounds for a prosecutor’s representation of the State 
interests as a cornerstone of effi cient protection of such interests in court. 

Keywords: prosecutor; grounds; rationale; representation of the State interests.
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ОЛЕКСАНДР ГЛАДУН, КСЕНІЯ ГОДУЄВА

Корупція становить загрозу правопоряд-
ку, демократії та правам людини, руйнує 
належне управління, моральність та соці-
альну справедливість, перешкоджає кон-
куренції та економічному розвитку, деста-
білізує демократичні інститути і моральні 
засади суспільства. Складність і багато-
гранність цього явища вимагає постійного 
вдосконалення правових механізмів запо-
бігання корупційним проявам, у тому чис-
лі застосування обмежень щодо одержання 
подарунків.

Проблематика юридичної відповідаль-
ності за вчинення правопорушень, пов’яза-
них з корупцією, не є новою для вітчизняної 
науки. Зазначені питання розглядалися в 
роботах Р. Гречанюк, З. Загиней, Н. Корчак, 
М. Стефанчук, М. Хавронюка, Н. Ярмиш 
та інших учених. Утім, прийняття Закону 
України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII 

«Про запобігання корупції» (Закон), яким 
внесені зміни до ст. 172-5 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення 
(КУпАП) України, наявність низки невирі-
шених прикладних проблем застосування 
адміністративної відповідальності за вказа-
не правопорушення вимагають проведення 
подальших наукових розвідок у цій сфері.

Метою статті є виокремлення сучасних 
підходів до регламентації обмеження щодо 
одержання подарунків публічними посадо-
вими особами в міжнародних нормативно- 
правових актах і законодавстві України, 
а також встановлення змісту окремих ознак 
указаного обмеження.

Вивчення міжнародно-правових актів у 
сфері запобігання корупції дає можливість 
виділити два ключові підходи до регламен-
тації обмежень щодо одержання подарунків 
публічними посадовими особами.
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1. Подарунки розглядаються як різновид 
неправомірної вигоди за умови їх надання, 
а відповідно, й отримання з певною умовою 
(метою) чи під час виконання службових 
повноважень. Такий підхід більшою мі-
рою притаманний регіональним квазідер-
жавним утворенням і передбачає обов’язок 
держав- учасниць криміналізувати пору-
шення заборони щодо одержання подарун-
ків у національному законодавстві. Напри-
клад, у ст. 6 Міжамериканської конвенції 
проти корупції від 29 березня 1996 року 
актом корупції визначено спробу отриман-
ня або отримання, прямо або опосередко-
вано, урядовим чиновником або особою, які 
здійснюють публічні функції, будь-яких 
предметів грошової вартості, а також іншої 
користі, такої як подарунок, послуга, обі-
цянка або перевага для себе або іншої особи 
або організації, в обмін на будь-який акт 
або бездіяльність під час здійснення ним 
публічних функцій [1]. Кримінальна кон-
венція Ради Європи про боротьбу з коруп-
цією від 27 січня 1999 року зобов’язує Сторін 
вживати заходи для встановлення у своєму 
національному законодавстві криміналь-
ної відповідальності за умисне обіцяння, 
пропонування чи надання будь-якою осо-
бою прямо чи опосередковано будь-якої не-
правомірної переваги (вигоди) будь-яким 
посадовим особам, для них особисто чи для 
інших осіб, з метою заохочення їх до вико-
нання чи невиконання своїх службових 
обов’язків [2].

2. Відповідно до універсального міжна-
родно-правового стандарту, що запрова-
джений Організацією Об’єднаних Націй, 
обмеження щодо подарунків розглядається 
як складова більш широкого правового ін-
ституту – конфлікту інтересів. Указаний 
підхід реалізовано на прикладі ч. 4 ст. 7 
Конвенції ООН проти корупції від 31 жовт-
ня 2003 року [3], ст. 9 Міжнародного кодек-
су поведінки державних посадових осіб від 
23 липня 1996 року [4]. Згідно з цим Кодек-
сом державні посадові особи не домагають-
ся і не отримують, прямо або опосередкова-
но, будь-яких подарунків або інших знаків 
уваги, які можуть впливати на виконан-
ня ними своїх функцій, здійснення своїх 
обов’язків і прийняття рішень. Подібно до 

цього у ст. 18 Модельного кодексу поведін-
ки державних службовців, що схвалений 
Комітетом Міністрів Ради Європи, визна-
чено, що державний службовець не повинен 
вимагати чи приймати дарунки, послуги, 
гостинність, або будь-які інші переваги для 
себе чи своєї сім’ї, близьких родичів і дру-
зів, або осіб чи організацій, з якими він чи 
вона має чи мав бізнесові чи політичні сто-
сунки, що може вплинути чи уможливити 
вплив на безсторонність, з якою він чи вона 
виконують свої обов’язки, або може бути чи 
виглядає як нагорода, що стосується його чи 
її повноважень [5].

Наведена класифікація є доволі умов-
ною. Тим більше немає підстав протистав-
ляти вказані підходи, адже вони лише 
взаємодоповнюють один одного, створюючи 
надійний механізм запобігання корупцій-
ним проявам у цій сфері. 

Концепція подарунка як елемента не-
правомірної вигоди втілена у відповідній 
законодавчій забороні особам, уповнова-
женим на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та прирівняним 
до них особам одержувати подарунки для 
себе чи близьких їм осіб від юридичних 
або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням 
такими особами діяльності, пов’язаної із 
виконанням функцій держави або місцево-
го самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону 
України «Про запобігання корупції»). Слід 
зауважити, що вказана заборона є абсолют-
ною (не передбачає жодних винятків) і не за-
лежить від вартості подарунка. Порушення 
цієї заборони становить об’єктивну сторону 
одержання неправомірної вигоди і залежно 
від категорії спеціального суб’єкта має ква-
ліфікуватися за відповідними частинами 
ст.ст. 368, 368-3 або 368-4 КК України.

Наша держава заявила про повне вико-
нання рекомендації III Групи держав про-
ти корупції щодо перегляду системи адміні-
стративної відповідальності за корупційні 
правопорушення з тим, щоб чітко встанови-
ти, що випадки корупції мають трактува-
тися як кримінальні правопорушення або, 
у крайньому випадку, розмежувати вимоги 
до застосування цих двох відмінних про-
цедур. Зокрема, в Четвертому додатковому 
звіті про виконання рекомендацій Украї-
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ною зазначено, що у ст. 8 Закону України від 
7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади 
запобігання і протидії корупції» (а відтак і 
ст. 23 Закону, чинна редакція якої не зазна-
ла кардинальних змін) чітко розмежовано 
випадки, що призводять до кримінальної 
відповідальності порушника, і випадки, 
що тягнуть за собою адміністративну від-
повідальність. Згідно з цією статтею всі 
випадки, що містять елементи хабарниц-
тва, повинні розглядатися лише як такі, що 
тягнуть за собою кримінальну відповідаль-
ність відповідно до норм щодо хабарництва 
Кримінального кодексу. Єдиним правопо-
рушенням, що тягне адміністративну від-
повідальність згідно зі ст. 172-5 КУпАП, 
є порушення заборони щодо подарунків без 
певної мети [6].

Однак, незважаючи на такі оптимістич-
ні заяви, аналіз судової практики розгляду 
справ про адміністративні правопорушен-
ня свідчить про непоодинокі випадки за-
стосування ст. 172-5 «Порушення встанов-
лених законом обмежень щодо одержання 
подарунків» КУпАП при отриманні так 
званих «подарунків» за дії чи рішення з ви-
користанням службового становища, тобто 
неправомірної вигоди. Так, у рішенні Верх-
ньодніпровського районного суду Дніпро-
петровської області встановлено вчинення 
адміністративного правопорушення за ч. 1 
ст. 172-5 КУпАП головним архітектором ра-
йону відділу житлово-комунального госпо-
дарства, будівництва, містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, який 
лише після отримання машини піску вар-
тістю 1470 гривень з доставкою надав «дару-
вальнику» позитивний лист-висновок щодо 
самовільної прибудови до магазину [7].

На противагу такій правовій позиції 
більш обґрунтованою вбачається постанова 
суду апеляційної інстанції, якою за подібних 
обставин провадження було закрито у зв’язку 
із відсутністю події та складу адміністратив-
ного правопорушення та констатовано, що 
згідно з лінгвістичним визначенням «пода-
рунок» – це річ, яку дарувальник за власним 
бажанням безкоштовно віддає у володіння 
іншої особи з метою задовольнити її вподо-
бання. Слово «подарунок» за значенням по-
дібне до такого поняття, як «дар» та «пожер-

тва», і передбачає безоплатність характеру 
відносин, які склалися між дарувальником 
та обдарованим, що додатково підтверджу-
ється диспозицією ч. 2 ст. 717 ЦК України 
про те, що не є договором дарування угода, 
за якою в обдарованого виникає будь-який 
обов’язок щодо дарувальника [8].

Концепція розуміння подарунка як 
перед умови для конфлікту інтересів реа-
лізована в національному законодавстві 
шляхом встановлення обмежень щодо одер-
жання дарунків (ч. 2 ст. 23 Закону). Призна-
чення вказаних обмежень полягає у визна-
ченні певних правил, дотримання яких дає 
можливість запобігти конфлікту інтересів. 
Проте не слід забувати, що навіть дозволе-
ний відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону подару-
нок може спричинити конфлікт інтересів. 
Саме тому в ч. 4 цієї статті закріплено, що 
рішення, прийняті особою на користь особи, 
від якої вона чи її близькі особи отримали 
подарунок, вважаються такими, що при-
йняті в умовах конфлікту інтересів, і ці рі-
шення підлягають скасуванню органом або 
посадовою особою, уповноваженою на при-
йняття чи скасування відповідних рішень, 
або можуть бути визнані незаконними в су-
довому порядку.

Перше із обмежень щодо одержання пода-
рунків полягає в тому, що такий подарунок 
має відповідати загальновизнаним уявлен-
ням про гостинність, а друге – у визначеній 
граничній вартості обмеженого подарунка. 
Нагадаємо, що у випадку прийняття по-
дарунка одноразово його вартість не може 
перевищувати один прожитковий мінімум 
для працездатних осіб, встановлений на 
день прийняття подарунка. Якщо ж особа 
протягом року отримує подарунки від однієї 
особи декілька разів або отримує подарунок 
від групи осіб (незалежно від кількості цих 
осіб), сукупна вартість таких подарунків не 
повинна перевищувати двох прожиткових 
мінімумів, встановлених для працездатної 
особи на 1 січня того року, в якому прийнято 
подарунки.

Важливе значення для правильного 
трактування і застосування антикорупцій-
ного законодавства має з’ясування співвід-
ношення між забороною одержувати пода-
рунки та обмеженнями щодо їх прийняття. 
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Зокрема, чи може заборона розглядатися як 
один із різновидів обмежень, що відрізня-
ється більш суворим рівнем обов’язковості 
(імперативу). Вважаємо, що ні. Заборона 
означає відсутність права чи дозволу одер-
жати подарунок або ж обов’язок відмовити-
ся від нього незалежно від будь-яких обста-
вин. Водночас обмеження поширюються на 
дозволені види поведінки, що визнаються 
правомірними в разі дотримання певних 
умов. Отже, існування заборони на певні дії 
виключає можливість розглядати їх з точ-
ки зору існуючих обмежень. Такої ж думки 
дотримується й Н.М. Ярмиш [9, c. 50]. Від-
мінність між забороненим і дозволеним ви-
дами подарунка змістовно виражена в пер-
шому абзаці ч. 2 ст. 23 Закону, де зазначено, 
що особи можуть приймати подарунки, які 
відповідають загальновизнаним уявлен-
ням про гостинність, крім випадків, перед-
бачених частиною першою цієї статті, тобто 
заборонених подарунків.

У зв’язку з викладеним особливої гостро-
ти набуває питання про обґрунтованість 
другого із заборонених видів подарунків – 
подарунка від підпорядкованої особи (п. 2 
ч. 1 ст. 23 Закону). Адже особи, які одержа-
ли подарунок від підлеглого, мають відпо-
відати за порушення відповідної заборони, 
а не обмежень, як уже зазначалося. Таким 
чином, адміністративна відповідальність 
за чинною редакцією ст. 172-5 КУпАП уне-
можливлюється, хоча раніше (до 26 квітня 
2015 року) такі дії підпадали під ознаки 
ч. 2 цієї статті («Порушення встановленої 
законом заборони щодо одержання дарун-
ка (пожертви)»). Проте судова практика в 
окремих випадках теж нехтує цим прави-
лом. Наприклад, рішенням Шевченків-
ського районного суду м. Чернівців завід-
увача гуртожитку педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича визнано винною у 
вчиненні правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, а саме: одержанні 
10 серпня 2015 року подарунка (грошові 
кошти в сумі 800 гривень), який не відпо-
відає загальновизнаним уявленням про 
гостинність, від фізичної особи, яка пере-
бувала в її підпорядкуванні – вихователя 
гуртожитку [10].

Як бачимо, існування формальної за-
борони на одержання подарунків від під-
леглих осіб розбалансовує систему відпові-
дальності за правопорушення, пов’язані з 
корупцією. На нашу думку, така заборона є 
надмірною, а метою її запровадження було 
запобігання можливим порушенням до-
брочесності та неупередженості при вико-
нанні керівником своїх адміністративних 
повноважень щодо підлеглих. Йдеться про 
випадки так званого задобрювання (а фак-
тично підкупу) керівництва з розрахунком 
на подальше лояльне ставлення чи певне 
сприяння у роботі. Щоправда, одержання 
керівником такого подарунка у зв’язку із 
здійсненням діяльності, пов’язаної із ви-
конанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, повністю охоплюється по-
ложенням п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону, порушення 
якого тягне за собою кримінальну відпові-
дальність. Зокрема, згідно з п. 2 постано-
ви Пленуму Верховного Суду України від 
26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практи-
ку у справах про хабарництво» одержання 
службовою особою незаконної винагороди 
від підлеглих чи підконтрольних осіб за 
протегування чи потурання, за вирішення 
на їх користь питань, які входять до її ком-
петенції, також слід розцінювати як одер-
жання хабара. З урахуванням викладеного 
та з метою вдосконалення антикорупційно-
го законодавства України п. 2 ч. 1 ст. 23 За-
кону слід вилучити.

Особливої уваги потребують також поло-
ження ч. 3 ст. 23 Закону, відповідно до яких 
обмеження щодо вартості подарунків не по-
ширюється на подарунки, які: 1) даруються 
близькими особами; 2) одержуються як за-
гальнодоступні знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, призи, премії, 
бонуси.

Перший вид дозволеного подарунка не 
викликає особливих труднощів у правоза-
стосуванні, оскільки у ст. 1 Закону визна-
чено, що близькими є: 1) особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним побутом і 
мають взаємні права та обов’язки із суб’єк-
том, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону 
(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких 
із суб’єктом не мають характеру сімейних), 
у тому числі особи, які спільно проживають, 
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але не перебувають у шлюбі; 2) а також – не-
залежно від зазначених умов – чоловік, дру-
жина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, 
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рід-
на сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, 
внучка, правнук, правнучка, зять, невіст-
ка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлю-
вач чи усиновлений, опікун чи піклуваль-
ник, особа, яка перебуває під опікою або 
піклуванням згаданого суб’єкта.

Отже, на відміну від інших норматив-
но-правових актів, у яких використовуєть-
ся загальний підхід до визначення близь-
ких осіб, зокрема, ступінь спорідненості 
(глава 86 Цивільного кодексу України від 
16 січня 2003 року № 435-IV, пп. «а» п. 174.2.1 
ст. 174 Податкового кодексу України від 
2 грудня 2010 року № 2755-VI), у вказаній 
ситуації має місце казуїстичний спосіб опи-
су цього поняття.

Як наслідок, може здаватися, що зазна-
чений у ст. 1 Закону перелік близьких осіб 
є необґрунтовано широким. Утім, детальне 
вивчення цього питання дає змогу ствер-
джувати протилежне. Наприклад, у цьому 
переліку не вказані дядько (тітка), а та-
кож племінник (племінниця), які згідно з 
положеннями цивільного законодавства 
(ст. 1145 ЦК України) мають другий сту-
пінь спорідненості (на відміну від прадіда 
та прабабки, які мають третій ступінь спо-
рідненості) з особою, на яку поширюються 
обмеження, передбачені антикорупційним 
законодавством. Крім того, як видно із на-
ведених вище положень Закону, до катего-
рії близьких осіб, від яких можна прийма-
ти подарунок незалежно від його вартості, 
також не віднесено нареченого чи наречену. 
Згідно зі ст. 28 Сімейного кодексу України 
від 10 січня 2002 року № 2947-III наречени-
ми вважаються особи, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу.

З огляду на викладене вважаємо за до-
цільне перелік осіб, які є близькими, приве-
сти у відповідність із положеннями цивіль-
ного та сімейного законодавства України, 
зокрема, шляхом включення до нього дядь-
ка, тітки, племінника, племінниці, нарече-
ного, нареченої.

Враховуючи, що в окремих випадках 
подарунком можуть бути певні переваги, 

пільги, послуги, які надають/одержують бе-
зоплатно або за ціною, нижчою мінімальної 
ринкової, з’ясування ознак адміністратив-
ного правопорушення за ст. 172-5 КУпАП на 
практиці іноді ускладнюється відсутністю 
легального визначення поняття «загаль-
нодоступні виграші, призи, премії, бонуси, 
певні знижки на товари, послуги». В семан-
тичному значенні «загальнодоступний» 
розуміється як приступний, доступний для 
всіх (за ціною, можливістю користуватися 
тощо), зрозумілий для всіх [11, с. 382].

У п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України від 6 ве-
ресня 2012 року № 5204-VI «Про державні 
лотереї в Україні» визначено, що призом 
(виграшем) є кошти, майно, майнові чи не-
майнові права, які підлягають виплаті (ви-
дачі) гравцю у разі його виграшу в держав-
ну лотерею відповідно до оприлюднених 
умов її проведення.

Водночас поняття «знижка» у чинному 
законодавстві не визначено. У Великому 
тлумачному словнику сучасної української 
мови під ним пропонується розуміти змен-
шення призначеної установленої ціни, нор-
ми і т. інш. Виділяються бонусна, дилерська, 
кількісна, сезонна, спеціальна, торговельна, 
функціональна, цінова знижки [11, с. 472].

Відповідно до ст. 44 Господарського 
кодексу України від 16 січня 2003 року 
№ 436-IV підприємство уповноважене са-
мостійно формувати програми діяльності, 
обирати споживачів продукції, що виробля-
ється, встановлювати ціни на продукцію та 
послуги відповідно до закону.

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону України від 
12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист 
прав споживачів» використання понять 
«знижки» чи «знижена ціна» або інших ана-
логічних їм понять дозволяється тільки, 
якщо: їх застосовано до продукції, що реалі-
зується безпосередньо суб’єктом господарю-
вання; такого роду знижка або зменшення 
ціни надаються протягом певного та обме-
женого періоду часу; ціна продукції нижча 
за її звичайну ціну.

Надання знижок покупцям на товари (ро-
боти, послуги) та їх розпродаж повинні про-
вадитися на підставі відповідного розпоряд-
чого документа (наприклад, положення про 
маркетингову політику підприємства або 



37

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

(та) положення про знижки), в якому обґрун-
товуються розмір цін та знижок, що засто-
совуються підприємством (з урахуванням 
розміру партії реалізованого товару, строків 
поставки, умов оплати та інших чинників), 
а також економічна значущість та ефектив-
ність маркетингових і рекламних заходів та 
акцій, що проводяться [12].

Таким чином, термін «загальнодоступ-
ність» вказує на можливість отримання 
виграшів, призів, премій, бонусів, певних 
знижок на товари, послуги будь-якою осо-
бою, яка виконала усі, наперед обумовлені у 
відповідному розпорядчому документі, умо-
ви участі у таких розіграшах, розпродажах 
тощо.

Водночас вказане не виключає викори-
стання індивідуальних знижок на товари, 
роботи, послуги. Втім, у даному випадку 
визначальною буде вартість такої знижки, 
що не повинна перевищувати дозволеного 
розміру подарунка.

Особливо актуальним це питання є у 
випадку отримання подарунка у вигляді 
дисконтної картки, за зовнішніми ознакам 
якої неможливо встановити розмір знижки. 
На нашу думку, порушення обмежень щодо 
одержання подарунків можна констатувати 
лише у випадку прийняття суб’єктом відпо-
відальності за ст. 172-5 КУпАП знижки, що 
перевищує встановлену у ч. 2 ст. 23 Закону 
граничну суму подарунка, при пред’явлен-

ні такої картки, під час розрахунку. Адже 
лише в цьому разі можна оцінити різницю 
між тією сумою, яку особа повинна була би 
сплатити на загальних умовах (без вико-
ристання картки), та фактично сплаченою 
вартістю товарів чи послуг. При цьому факт 
прийняття подарунка у вигляді дисконтної 
картки не утворює склад адміністративно-
го правопорушення, передбаченого ст. 172-5 
КУпАП, оскільки собівартість виготовлен-
ня такої картки є незначною.

Однак вказане не стосується подарун-
кових карт, що мають чітко визначену но-
мінальну вартість. Так, якщо номінал по-
дарункової карти перевищує встановлені 
обмеження щодо одержання подарунків, її 
прийняття визнається порушенням анти-
корупційного законодавства.

Отже, за результатами проведеного до-
слідження встановлено суттєві відмінності 
(як за змістом, так і за правовими наслідка-
ми) між порушенням заборони та обмежень 
щодо одержання подарунків. Водночас іс-
нування збалансованої системи вказаних 
заборон та обмежень відповідає міжнарод-
ному досвіду та сприяє побудові належно-
го механізму запобігання корупційним 
проявам. При цьому положення чинного 
антикорупційного законодавства України 
потребують удосконалення в частині визна-
чення кола близьких осіб і видів забороне-
них подарунків.
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Олександр ГЛАДУН,
Ксенія ГОДУЄВА

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

На основі аналізу норм міжнародних нормативно-правових актів у сфері запобігання 
корупції запропоновано умовно виділити два ключові підходи до регламентації обмежень 
щодо одержання подарунків публічними посадовими особами. Зроблено висновок, що пе-
редбачений у національному законодавстві механізм антикорупційних обмежень щодо 
одержання подарунків гармонійно поєднав у собі ознаки обох існуючих моделей.

Водночас у статті аргументовано, що положення чинного законодавства України у до-
сліджуваній сфері потребують удосконалення в частині визначення кола близьких осіб і 
видів заборонених подарунків.

Ключові слова: запобігання корупції; міжнародне антикорупційне законодавство; ан-
тикорупційні обмеження; подарунок від близьких осіб; загальнодоступні знижки. 

Александр ГЛАДУН,
Ксения ГОДУЕВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПУТЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ

На основе анализа норм международных нормативно-правовых актов в сфере предо-
твращения коррупции предложено условно выделить два ключевых подхода к регламента-
ции ограничений относительно получения подарков публичными должностными лицами. 
Сделан вывод, что предусмотренный в национальном законодательстве механизм анти-
коррупционных ограничений относительно получения подарков гармонично объединил в 
себе признаки обеих существующих моделей.
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В то же время в статье аргументировано, что положения действующего законодательства 
Украины в исследуемой сфере нуждаются в усовершенствовании в части определения кру-
га близких лиц и видов запрещенных подарков. 

Ключевые слова: предотвращение коррупции; международное антикоррупционное за-
конодательство; антикоррупционные ограничения; подарок от близких лиц; общедоступ-
ные скидки.

Oleksandr GLADUN,
Kseniia GODUIEVA

PREVENTION OF CORRUPTION BY ESTABLISHING 
LIMITATIONS ON GIFTS RECEPTION

On the basis of the analysis of regulations of the international regulatory legal acts in the 
sphere of corruption prevention two key approaches to regulation of limitations of gifts reception by 
public offi cials are highlighted in the article. The conclusion is drawn that the mechanism of anti-
corruption limitations of gifts reception, realized in the national legal system, harmoniously united 
lines of both existing models.

At the same time, it is grounded that provisions of the current legislation of Ukraine in the 
explored sphere should be improved regarding to defi nition of close persons and types of the 
forbidden gifts.

Keywords: prevention of corruption; international anticorruption legislation; anticorruption 
limitations; gift from close persons; publicly available discount.
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Визначення виду правопорушення має 
важливе значення для його правильної 
юридичної кваліфікації, законного і обґрун-
тованого притягнення правопорушника до 
відповідальності, застосування належної 
правової процедури, а у разі визнання особи 
винною – призначення справедливого стяг-
нення (покарання). Зазначене повною мірою 
стосується військовослужбовців, оскільки, 
незважаючи на зовнішню урегульованість, 
процедура притягнення до відповідально-
сті цієї категорії осіб потребує законодавчо-
го втручання.

Питанням співвідношення злочи-
ну,  адміністративного і дисциплінарно-
го проступків, визначенню характерних 
ознак певних видів юридичної відпові-
дальності приділяли увагу такі вчені, як 
Х.М. Ахметшин, В.В. Богуцький, П.П. Бо-
гуцький, В.О. Бугаєв, Ю.М. Дьомін, 
С.І. Дячук, В.В. Забарський, В.Ф. Кириченко, 
С.С. Корольов, Л.М. Кривоченко, А.М. Мед-
ведєв, М.І. Мельник, В.Д. Меньшагін, 
С.П. Пасіка, А.А. Піонтковський, С.Ю. По-
ляков, Г.П. Середа, О.Я. Свєтлов, М.І. Хавро-
нюк, В.М. Чхіквадзе та багато інших.

Усі військовослужбовці незалежно від 
наявного військового звання та посади, яку 
вони обіймають, є рівними перед законом. 

Викладене випливає з положень ст. 24 Кон-
ституції України [1].

Відповідно до ст. 26 Статуту внутріш-
ньої служби Збройних Сил України [2] 
військовослужбовці залежно від характе-
ру вчиненого правопорушення чи провини 
несуть дисциплінарну, адміністративну, 
матеріальну, цивільно-правову та кримі-
нальну відповідальність згідно із законом. 
У ст. 27 цього Статуту міститься уточнен-
ня про те, що військовослужбовці, на яких 
накладається дисциплінарне стягнення, 
за ці правопорушення не звільняються 
від матеріальної та цивільно-правової 
відповідальності. За вчинення злочину 
військовослужбовці притягаються до кри-
мінальної відповідальності на загальних 
підставах. Про те, що за вчинення проти-
правних діянь військовослужбовці несуть 
відповідальність згідно із законодавством 
України, йдеться в законах, що визнача-
ють статус, завдання та особливості здійс-
нення військовослужбовцями відповідних 
військових формувань своїх службових 
обов’язків.

Таким чином, до видів відповідально-
сті військовослужбовців потрібно віднести: 
дисциплінарну, адміністративну, цивільно- 
правову, матеріальну та кримінальну.
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Згідно зі ст. 11 Кримінального кодексу 
України (КК України) під злочином у кри-
мінальному праві розуміють передбачене 
цим Кодексом суспільно небезпечне вин-
не діяння (дію або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину [3]. Кримінальна відпо-
відальність військовослужбовців настає на 
загальних підставах.

Адміністративним правопорушенням 
(проступком) відповідно до ч. 1 ст. 9 Кодек-
су України про адміністративні правопору-
шення (КУпАП) визнається протиправна, 
винна (умисна або необережна) дія чи без-
діяльність, яка посягає на громадський по-
рядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за 
яку законом передбачено адміністративну 
відповідальність.

У ч. 1 ст. 15 КУпАП зазначено, що вій-
ськовослужбовці, військовозобов’язані та 
резервісти під час проходження зборів за 
адміністративні правопорушення несуть 
відповідальність за дисциплінарними 
статутами. Йдеться про Дисциплінарний 
статут Збройних Сил України, дія якого 
поширюється на всі військові формування 
і правоохоронні органи держави, де перед-
бачено проходження військової служби. 
Адміністративна відповідальність військо-
вослужбовців військових прокуратур за 
правопорушення (окрім передбачених ч. 2 
ст. 15 КУпАП) настає за Дисциплінарним 
статутом працівників прокуратури.

Разом з тим існує низка адміністратив-
них правопорушень, за які військовослуж-
бовці та прирівняні до них особи притягу-
ються до відповідальності на загальних 
підставах. Зокрема, адміністративні стяг-
нення до них може бути застосовано за: 
порушення правил, норм і стандартів, що 
стосуються забезпечення безпеки дорож-
нього руху (ст.ст. 119, 121–126, 128–133, 139 
КУпАП); санітарних норм (ст. 42 КУпАП); 
правил полювання, рибальства та охорони 
рибних запасів (ст. 85 КУпАП); митних пра-
вил (ст.ст. 329–335 Митного кодексу Украї-
ни); вчинення правопорушень, пов’язаних з 
корупцією (ст. 172-4–172-9-1 КУпАП); пору-
шення тиші в громадських місцях (ст. 182 
КУпАП); неправомірне використання дер-
жавного майна (ст. 184-1 КУпАП); неза-

конне зберігання спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації 
(ст. 195-5 КУпАП); невжиття заходів щодо 
окремої ухвали суду (ст. 185-6 КУпАП); 
ухилення від виконання законних вимог 
прокурора (ст. 185-8 КУпАП); порушення 
законодавства про державну таємницю 
(ст. 212-2 КУпАП); порушення порядку об-
ліку, зберігання і використання документів 
та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію (ст. 212-5 
КУпАП).

До осіб цієї категорії не може бути засто-
совано громадські роботи, виправні роботи 
і адміністративний арешт. Водночас у разі 
вчинення військового адміністративного 
правопорушення стягнення у виді адміні-
стративного арешту з утриманням на га-
уптвахті може бути призначено не лише 
військовослужбовцю, а й військовозобов’яза-
ному, резервісту під час проходження зборів.

Суспільні відносини у сфері забезпечен-
ня воєнної (військової) безпеки України 
перебувають під охороною кримінальних, 
адміністративних і дисциплінарних санк-
цій, які застосовуються з метою загального 
та спеціального попередження правопору-
шень. Що стосується цивільно-правової та 
матеріальної відповідальності військово-
службовців, то вони є особливими видами 
відповідальності, які полягають у застосу-
ванні санкцій відновлювального характеру 
[4] з метою відшкодування майнової шкоди.

Стаття 61 Конституції України, поло-
ження якої є нормами прямої дії, містить 
заборону щодо подвійного притягнення 
особи до юридичної відповідальності одно-
го виду за одне й те саме правопорушення. 
Зміст цієї норми уявляється цілком зрозу-
мілим, оскільки будь-яке діяння не може 
бути одночасно злочином та іншим право-
порушенням (дисциплінарним, адміністра-
тивним проступком). Відтак спори про те, 
чи можливо вважати проступок суспільно 
небезпечним діянням, ведуться вже дав-
но. В науці кримінального права найбільш 
обґрунтованою вважається позиція, відпо-
відно до якої відмінність між злочином та 
іншими правопорушеннями прийнято ви-
значати за ступенем суспільної небезпечно-
сті [5, с. 72–73].
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Як зазначав з цього приводу В.О. Нав-
роцький, «…констатація того, що вчинена 
дія або бездіяльність формально містить 
ознаки злочину, але через малозначність не 
являє суспільної небезпеки, виключає ква-
ліфікацію скоєного як злочину за певною 
нормою Особливої частини кримінального 
закону» [6, с. 97]. На ту обставину, що «зло-
чином не повинна вважатися дія (бездіяль-
ність), яка містить ознаки малозначності, 
тобто не досягла необхідного для злочину 
рівня суспільної небезпечності», обґрун-
товано звертав увагу Г.П. Новосьолов [7, 
с. 103]. Вказану позицію підтримали бага-
то вчених-криміналістів в Україні та за її 
межами. Водночас щодо механізму розме-
жування кримінального та інших деліктів 
думки науковців дотепер різняться. 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України не 
є злочином дія або бездіяльність, яка хоча 
формально і містить ознаки будь-якого ді-
яння, передбаченого цим Кодексом, але 
через малозначність не становить суспіль-
ної небезпеки, тобто не заподіяла і не мог-
ла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 
юридичній особі, суспільству або державі. 
Разом з тим у випадку вчинення особою 
адміністративного або дисциплінарного 
проступку (правопорушення) ч. 2 ст. 11 КК 
України не може бути застосована, оскіль-
ки у такому разі відсутні обов’язкові ознаки 
(можливо, навіть одна з ознак) злочину, ви-
значені у ч. 1 цієї статті. 

Тому у випадку визнання скоєної вій-
ськовослужбовцем дії або бездіяльності ма-
лозначною на підставі ч. 2 ст. 11 КК Укра-
їни вчинене діяння не може вважатися ні 
адміністративним, ані дисциплінарним 
проступком.

Для порівняння військових адміністра-
тивного і дисциплінарного правопорушень 
потрібно виявити як їх спільні, так і відмін-
ні ознаки.

По-перше, спільною ознакою як військо-
вого адміністративного, так і дисциплі-
нарного правопорушень є те, що ці делікти 
посягають на воєнну (військову) безпеку 
України, військовий правопорядок, а також 
громадський порядок. На користь викладе-
ного свідчать положення п. 45 розділу ІІІ 
(Накладення дисциплінарних стягнень) 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України. Зокрема, у разі невиконання (не-
належного виконання) військовослужбов-
цем своїх службових обов’язків, порушення 
військової дисципліни або громадського 
порядку командир повинен нагадати йому 
про обов’язки служби, а за необхідності – 
накласти дисциплінарне стягнення [8].

Військовою дисципліною згідно з п. 1 
розділу І (Загальні положення) цього Ста-
туту визнається бездоганне і неухильне 
додержання всіма військовослужбовцями 
порядку і правил, встановлених військо-
вими статутами та іншим законодавством 
України.

Військова дисципліна є складовою вій-
ськового правопорядку і співвідноситься 
з ним як вид з родом. Аналізуючи поняття 
«правопорядок», потрібно зазначити, що 
воно не є притаманним лише військовій 
сфері, а широко використовується в чинно-
му законодавстві. Юридична енциклопедія 
визначає термін «порядок» як певним чином 
врегульований стан суспільних відносин [9, 
т. 4, с. 679]. Найбільш поширеним є тракту-
вання правопорядку як реалізованої закон-
ності, суспільного порядку, що встановлю-
ється та охороняється державою на основі 
чинних норм права та в режимі законності. 
Військовий правопорядок водночас має свої 
специфічні ознаки, обумовлені особливістю 
військово-правових відносин у сфері проход-
ження та несення військової служби. 

Громадський порядок – це комплекс су-
спільних відносин, які забезпечують спокійні 
умови життя людей у різних сферах суспільно 
корисної діяльності, моральність, нормаль-
ний відпочинок і дотримання правил пове-
дінки в суспільному житті і у побуті [10].

Визначення цього поняття у військових 
статутах Збройних Сил України відсутнє, 
що спрямовує правозастосовців до поло-
жень КУпАП. Найпоширенішим право-
порушенням у цій сфері* є дрібне хуліган-

* Відповідальність за адміністративні пра-
вопорушення проти громадського порядку пе-
редбачено в главі 14 Особливої частини КУпАП 
(Адміністративні правопорушення, що посягають 
на громадський порядок і громадську безпеку. – 
Авт.).
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ство, відповідальність за яке передбачено в 
ст. 173 КУпАП.

Потрібно зауважити, що ст. 296 розді-
лу ХІІІ Особливої частини КК України за 
хуліганство, тобто за грубе порушення гро-
мадського порядку з мотивів явної неповаги 
до суспільства, що супроводжується особли-
вою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 
встановлено кримінальну відповідаль-
ність. Оскільки військовослужбовці несуть 
відповідальність згідно з Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України лише за 
адміністративні правопорушення у сфері 
громадського порядку, а за злочини – на 
загальних підставах, може виникнути по-
треба у розмежуванні зазначених суспільно 
небезпечних діянь. З цією метою необхідно 
розглянути положення п. 3 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 22 груд-
ня 2006 року № 10 «Про судову практику у 
справах про хуліганство», де визначено кри-
терії розмежування кримінального та адмі-
ністративного правопорушень. Зокрема, під 
час вирішення питання про розмежування 
кримінально караного хуліганства і дріб-
ного слід керуватися тим, що відповідно до 
ч. 1 ст. 296 КК України хуліганство – це 
умисне грубе порушення громадського по-
рядку з мотивів явної неповаги до суспіль-
ства, яке супроводжується особливою зухва-
лістю або винятковим цинізмом. Якщо таке 
порушення не супроводжувалось особливою 
зухвалістю або винятковим цинізмом, його 
необхідно кваліфікувати як дрібне хуліган-
ство за ст. 173 КУпАП [11].

По-друге, адміністративна і дисциплі-
нарна відповідальність військовослужбов-
ців мають всі ознаки, притаманні юридич-
ній відповідальності (правопорушення як 
підстава, регламентований (процесуаль-
ний) порядок притягнення до відповідаль-
ності, здійснення цієї процедури уповно-
важеними особами, державний примус як 
складова відповідальності тощо).

По-третє, діяння, що характеризує адмі-
ністративне або дисциплінарне правопо-
рушення, ніколи не містить складу більш 
тяжкого юридичного делікту – злочину. 

По-четверте, будь-яке правопорушення у 
воєнній сфері (військовий злочин, адміні-
стративний та дисциплінарний проступки) 

вчинюється усупереч інтересам військової 
служби. 

По-п’яте, військові адміністративне та 
дисциплінарне правопорушення можуть 
бути вчинені лише військовослужбовця-
ми (строкової служби, призову за мобіліза-
цією, військової служби за контрактом) або 
військовозобов’язаними, резервістами під 
час проходження зборів. Як вбачається з 
положень ст. 12 КУпАП, адміністративній 
відповідальності підлягають особи, які до-
сягли на момент вчинення адміністратив-
ного правопорушення шістнадцятирічного 
віку. Відповідно до ст. 15 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» [12] призовний вік в Україні почина-
ється з вісімнадцяти років. Тобто суб’єктом 
військового адміністративного та військо-
вого дисциплінарного деліктів є особа, яка 
перебуває на військовій службі. Врахову-
ючи, що військові ліцеї, заклади (ліцеї) з 
посиленою військово-фізичною підготов-
кою, військові оркестри, навчальні заклади 
громадських організацій, підготовчі курси 
при вищих військових навчальних закла-
дах або військових навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів не є військо-
вими частинами (підрозділами), а ліцеїсти 
(учні) – військовослужбовцями, суб’єктами 
військових правопорушень вони не будуть. 
Винятком можуть вважатися випадки, коли 
порушення цього виду вчинено курсантами 
вищого військового навчального закладу 
(військового підрозділу вищого навчально-
го закладу), яким ще не виповнилося 18 ро-
ків і котрих зараховано для навчання в по-
рядку ч. 4 п. 1 ст. 20 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу».

По-шосте, відповідальність за вчинен-
ня як військового адміністративного, так 
і дисциплінарного правопорушення (про-
ступку) встановлено законодавчими акта-
ми – Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення, військовими статутами 
Збройних Сил України, а для військових 
прокурорів і слідчих – Дисциплінарним 
статутом працівників прокуратури.

По-сьоме, за вчинення як адміністра-
тивного, так і дисциплінарного правопо-
рушень за наявності підстав настає відпо-
відальність певного виду. Як зазначалося 
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вище, у разі скоєння військовослужбовцем 
адміністративного правопорушення до ньо-
го не обов’язково будуть застосовані адмі-
ністративно-правові санкції; так само за 
порушення порядку проходження або (та) 
несення військової служби (військового 
правопорядку) його може бути притягнуто 
до  адміністративної відповідальності на 
підставі, наприклад, ст.ст. 172-10, 172-11, 
172-15, 172-17, 172-18, 172-20 КУпАП.

Скоєння адміністративного чи дисци-
плінарного делікту має для правопорушни-
ка негативні наслідки у вигляді стягнення 
певного виду. Окрім того, за вчинення ок-
ремих правопорушень можуть наставати 
додаткові наслідки (наприклад, у вигляді 
невиплати встановлених грошових надба-
вок через: недопущення до бойового чергу-
вання, зниження інтенсивності виконання 
ним службових обов’язків, дострокове за-
вершення відрядження до зони проведення 
антитерористичної операції тощо). Такі на-
слідки, як правило, супроводжуються втра-
тою довіри з боку військового командування 
до військовослужбовця.

Відповідальність за військове адміні-
стративне правопорушення відрізняється 
від дисциплінарної відповідальності вій-
ськовослужбовців (військовозобов’язаних, 
резервістів) за: а) характером вчиненого 
правопорушення; б) колом осіб, яких може 
бути притягнуто до відповідальності; в) ви-
дами стягнень, що застосовуватимуться до 
правопорушника. Також відмінність поля-
гає у переліку суб’єктів, які мають право 
накладати адміністративне або дисциплі-
нарне стягнення.

Як зазначалося вище, дисциплінарна 
відповідальність військовослужбовців (вій-
ськовозобов’язаних, резервістів під час збо-
рів) настає за скоєння адміністративного 
або/та дисциплінарного правопорушення. 
Не виключено випадки вчинення цими 
особами спочатку адміністративного, по-
тім – дисциплінарного проступків, що тяг-
не відповідальність згідно з військовими 
статутами. Водночас, якщо визначення по-
няття адміністративного правопорушення 
міститься у КУпАП, то у Дисциплінарному 
статуті Збройних Сил України поняття дис-
циплінарного проступку та дисциплінар-

ної відповідальності відсутні. Не йдеться 
у жодній статті цього нормативного акта 
й про склад дисциплінарного делікту, об-
ставини, що пом’якшують або виключають 
дисциплінарну відповідальність (крайня 
необхідність, необхідна оборона, виконан-
ня законного наказу (розпорядження), 
виправданий ризик тощо). Не наведено 
обставин, що обтяжують відповідальність 
військовослужбовця (тяжкість, повторність 
діяння, розмір спричинених збитків, під-
бурювання до порушення військової дисци-
пліни співслужбовців тощо). Водночас це не 
означає, що дисциплінарний проступок не 
має об’єктивних і суб’єктивних ознак, які 
його характеризують і розмежовують з ін-
шими правопорушеннями.

Оскільки у військових статутах регла-
ментовано порядок проходження та несен-
ня служби військовослужбовцями, військо-
возобов’язаними, резервістами, то, на нашу 
думку, доцільно говорити саме про вій-
ськовий дисциплінарний проступок. Його 
можна визначити як суспільно небезпечне 
протиправне винне діяння (дію або безді-
яльність), що полягає у порушенні військо-
вослужбовцем або військовозобов’язаним, 
резервістом під час проходження зборів 
норм чинного законодавства, не містить 
складу злочину чи корупційного делікту і 
за яке передбачено настання дисциплінар-
ної відповідальності.

Нехтування військовослужбовцем, вій-
ськовозобов’язаним, резервістом вимогами 
нормативних актів можна розцінювати як 
порушення військової дисципліни. Недо-
тримання окремих норм сімейного, цивіль-
ного, цивільно-процесуального кодексів, 
Кодексу адміністративного судочинства 
України тощо, на відміну від законодав-
ства, що регулює порядок перебування на 
військовій службі, тобто її проходження та/
або несення, не є порушенням військової 
дисципліни.

Водночас за вчинення військових адміні-
стративних правопорушень настання дис-
циплінарної відповідальності законом не 
передбачено. Це вбачається з положень ч. 4 
ст. 15 КУпАП. Як зазначено в ч. 2 ст. 45 Дис-
циплінарного статуту Збройних Сил Укра-
їни, за скоєння правопорушень, пов’язаних 
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з корупцією, військовослужбовці несуть від-
повідальність згідно з КУпАП та Законом 
України «Про запобігання корупції». 

Оскільки у Дисциплінарному статуті 
Збройних Сил України відсутнє поняття 
об’єктивної сторони військового дисциплі-
нарного проступку, то з’ясування її ознак 
(дія, бездіяльність, причинний зв’язок) 
стосовно скоєного делікту не має значення 
для вирішення питання про відповідаль-
ність. При притягненні до дисциплінарної 
відповідальності жодним нормативним до-
кументом у військовій сфері не вимагається 
з’ясування форми і виду вини правопоруш-
ника. Про це, зокрема, свідчать положення 
пп. 5.1 Дисциплінарного статуту Збройних 
Сил України. Накладення стягнень за дис-
циплінарні проступки є правом командира 
(начальника), і використовується воно лише 
у разі необхідності (ст. 45 Дисциплінарно-
го статуту). Рішення вважається прийня-
тим начальником у межах компетенції у 
разі, якщо: а) посадова особа, яка накладає 
дисциплінарне стягнення, є прямим (або 
безпосереднім) начальником правопоруш-
ника; б) при накладенні стягнення не пе-
ревищено дисциплінарну владу. За її пере-
вищення командир несе відповідальність. 
Старший командир не має права скасувати 
або пом’якшити дисциплінарні стягнення, 
накладені молодшим командиром з причи-
ни суворості стягнення, якщо останній не 
перевищив наданої йому влади. Водночас 
командир вищого рівня вправі скасувати 
прийняте рішення, якщо, на його думку, 
воно не відповідає тяжкості вчиненого пра-
вопорушення. У цьому разі він зобов’язаний 
накласти більш суворе стягнення. 

Таким чином, рішення про застосування 
та вид дисциплінарного стягнення майже 
повністю залежать від розсуду командира 
(начальника).

На відміну від положень КУпАП, за-
стосування командиром дисциплінарної 
влади здійснюється ним особисто, тоді як, 
наприклад, стягнення за вчинення військо-
вого адміністративного правопорушення 
накладається лише судом.

Розглядаючи коло осіб, до яких застосову-
ються дисциплінарні стягнення та військо-
ві адміністративні правопорушення, слід 

зазначити наступне. У вступних положен-
нях Дисциплінарного статуту Збройних 
Сил України зазначено, що його дія поши-
рюється на всі військові формування, ство-
рені відповідно до законодавства України. 
Окрім того, вимог цього статуту зобов’язані 
дотримуватися особи, звільнені з військової 
служби у відставку чи запас з правом носін-
ня військової форми одягу. Згідно з п.п. 1, 
2 ст. 29 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» військовозо-
бов’язані призиваються на навчальні (або 
перевірні) та спеціальні збори. Резервісти 
проходять підготовку та збори відповідно 
до програм у порядку, встановленому поло-
женнями про проходження громадянами 
України служби у військовому резерві. Про 
початок та закінчення зборів військовозо-
бов’язаних та резервістів видається відпо-
відний наказ командира військової части-
ни. На військовозобов’язаних та резервістів 
поширюється дія статутів Збройних Сил 
України [13]. Тобто суб’єктами військових 
дисциплінарних правопорушень є військо-
вослужбовці, військовозобов’язані під час 
проходження зборів та резервісти у період 
проходження підготовки та зборів. Водно-
час суб’єктом військових адміністративних 
правопорушень не завжди виступає вій-
ськовозобов’язаний та резервіст, а в окремих 
випадках – навіть військово службовець. 
Зокрема, дія ст. 272-11 КУпАП поширю-
ється лише на військовослужбовців стро-
кової служби; суб’єктом правопорушень, 
передбачених ст.ст. 172-13–172-16  КУпАП, 
може бути лише військова службова осо-
ба. За порушення несення спеціальних 
служб (ст.ст. 172-17, 172-18 КУпАП) відпо-
відатимуть особи, яких призначено для 
виконання обов’язків бойового чергування 
або прикордонної служби і котрі навряд чи 
є військовозобов’язаними або резервістами.

На жаль, Дисциплінарний статут 
Збройних Сил України не можна вважа-
ти кодифікованим нормативним актом 
з притягнення військовослужбовців до 
дисциплінарної відповідальності. Він не 
встановлює загальних засад призначен-
ня дисциплінарних стягнень, їх переліку 
та процедури виконання. У цьому статуті 
відсутні поняття військового дисциплінар-
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ного правопорушення, його складу, дисци-
плінарної відповідальності, дисциплінар-
ного стягнення; обставин, що виключають, 
пом’якшують або обтяжують його, тощо. 
Незважаючи на наявність різних категорій 
військовослужбовців (рядового, сержант-
ського, старшинського складу, прапорщи-
ків (мічманів), молодших, старших та ви-
щих офіцерів), до яких застосовуються як 
загальні, так і спеціальні види стягнень, 
у статуті взагалі не визначено критерії, за 
якими здійснюється накладення цих за-
ходів впливу. Вже давно постала потреба 
видозмінити форму і зміст чинних військо-
вих статутів, які принципово не відрізня-
ються від аналогічних статутів часів коли-
шнього СРСР. На нашу думку, є потреба у 
прийнятті Військового дисциплінарного 
кодексу, який складався б із Загальної та 
Особливої частин.

У зв’язку із запровадженням в Україні 
електронного документообігу є необхідність 
у створенні Єдиного реєстру військових 
правопорушень, який містив би дані про 
всі делікти, вчинені військовослужбовцями 
під час перебування на військовій службі, 
а військовозобов’язаними (резервістами) – у 
період проходження зборів. Ведення такого 
реєстру може забезпечувати військова про-
куратура за активної участі та сприяння 
військової поліції.

У статті окреслено не повне коло проблем, 
які існують у сфері притягнення військовос-
лужбовців до адміністративної та дисциплі-
нарної відповідальності. Водночас, на нашу 
думку, слід продовжувати роботу над при-
веденням військового законодавства у від-
повідність із європейськими стандартами, 
що дасть можливість посилити соціальний 
захист військовослужбовців нашої держави.    
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Микола ТУРКОТ

РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ І ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Досліджено проблемні аспекти розмежування дисциплінарної відповідальності війско-
вослужбовців та прирівняних до них осіб і адміністративної відповідальності. Проаналізо-
вано окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення. Розглянуто випадки, коли військовослужбовці 
притягуються до дисциплінарної відповідальності за адміністративні правопорушення. 

Запропоновано зміни до конкретних законодавчих актів щодо соціального захисту вій-
ськовослужбовців.

Ключові слова: адміністративна відповідальність; дисциплінарна відповідальність; 
військовослужбовці; військовозобов’язані; резервісти.

Николай ТУРКОТ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Исследованы проблемные аспекты разграничения дисциплинарной и административ-
ной ответственности военнослужащих, а также приравненных к ним лиц. Проанализиро-
ваны отдельные нормы Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины и Кодекса 
Украины об административных правонарушениях. Рассмотрены случаи привлечения во-
еннослужащих к дисциплинарной ответственности за административные правонаруше-
ния.

Предложены изменения к конкретным законодательным актам в сфере социальной за-
щиты военнослужащих.

Ключевые слова: административная ответственность; дисциплинарная ответствен-
ность; военнослужащие; военнообязанные; резервисты.

Mykola TURKOT

DISTINCTION BETWEEN ADMINISTRATIVE 
AND DISCIPLINARY LIABILITY OF SERVICEMEN

The article deals with the problematic aspects of the distinction of disciplinary and administrative 
responsibility of servicemen and persons equated to them. Analyzes the individual rules of the 
Disciplinary Code of the Armed Forces of Ukraine and the Ukrainian Code of Administrative 
Offences. The cases of involvement of the military disciplinary liability for administrative offenses.

Proposed changes in the specifi c legislation in the fi eld of social protection of servicemen.
Keywords: administrative responsibility; disciplinary; military responsibility; military service; 

reservists. 
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Умисне злочинне діяння, як передбаче-
но в Кримінальному кодексі України (КК 
України), може проходити в три етапи. Від-
повідно, розрізняють три стадії злочинної 
діяльності: готування до вчинення зло-
чину, замах на вчинення злочину, закін-
чений злочин. Законодавчий опис стадій 
вчинення злочину, здійснений у розділі ІІІ 
Загальної частини КК України, є досить де-
тальним, однак не позбавлений недоліків. 
Це, в свою чергу, зумовлює певні труднощі, 
які виникають у практичній діяльності при 
кваліфікації незакінченого злочину. Під-
твердженням слугують непоодинокі звер-
нення до Верховного Суду України (ВСУ) у 
зв’язку з неоднаковим застосуванням судом 
касаційної інстанції норм права, що вста-
новлюють особливості притягнення осіб до 
кримінальної відповідальності при неза-
кінченій злочинній діяльності.

На науковому рівні особливості кримі-
нальної відповідальності при готуванні 
до злочину та замаху на злочин вивчали 
А.В. Горностай, М.Д. Дякур, Н.В. Маслак, 
М.І. Панов, В.П. Тихий, А.В. Шевчук. Ос-
таннім монографічним дослідженням з ок-
ресленої тематики є робота І.В. Красниць-
кого та Л.С. Щутяка «Відповідальність за 
замах на злочин за кримінальним правом 
України». Однак певні проблемні момен-

ти, які виникають у практичній діяльності 
правників, не знайшли свого вирішення.

Метою статті є висвітлення окремих труд-
нощів, які виникають в практичній діяль-
ності при застосуванні положень інституту 
стадій вчинення злочину, з’ясування пози-
ції ВСУ щодо них та визначення напрямів 
їх подолання.

Передусім необхідно звернути увагу на 
значення стадії вчинення злочину для об-
рання виду та розміру покарання. Однією 
з новел чинного Кримінального кодексу 
України є встановлення граничних розмі-
рів покарання, яке може бути призначено 
залежно від ступеня реалізації злочинного 
наміру. Так, у ст. 68 КК України встановле-
но, що при призначенні покарання за неза-
кінчений злочин суд, керуючись положен-
нями статей 65–67 цього Кодексу, враховує 
ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, 
ступінь здійснення злочинного наміру та 
причини, внаслідок яких злочин не було до-
ведено до кінця. 

При врахуванні ступеня тяжкості вчи-
неного діяння слід виходити не з положень 
ст. 12 Кримінального кодексу України, а з 
так званої індивідуальної тяжкості вчи-
неного. У ст. 12 КК України передбачено 
лише типові ступені тяжкості, властиві 
для невизначеного кола діянь. За прави-
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лами цієї норми тяжкість визначається 
не з урахуванням усіх обставин справи, а 
лише з огляду на типовий вид і розмір по-
карання, передбаченого законом за певний 
злочин. Для належного застосування ст. 68 
КК України необхідно брати до уваги саме 
індивідуальний ступінь тяжкості конкрет-
ного злочинного акту поведінки, який наси-
чений ознаками, що збільшують тяжкість 
або зменшують її. До таких ознак можна 
віднести як передбачені у ст. 66–67 Кодек-
су, так і інші, зокрема вік, віктимну пове-
дінку потерпілого, тяжкий життєвий стан 
обвинуваченого тощо. Саме така індивідуа-
лізована тяжкість щодо конкретного вчине-
ного діяння і має покладатись в основу при 
призначенні покарання, в тому числі й при 
призначенні покарання за незакінчений 
злочин.

Ступінь здійснення злочинного наміру 
враховується як при готуванні, так і при 
замаху. При цьому зауважимо: чим набли-
женішою стадія готування була до початку 
дій, спрямованих на безпосереднє вчинення 
злочину, тим вона є більш суспільно небез-
печною, а відповідно, вимагає реакції з боку 
держави у виді більш суворого покарання. 
Водночас, якщо готування до злочину було 
лише розпочато, а від початку вчинення 
злочину дії осіб віддалені значним проміж-
ком часу чи значною кількістю підготовчих 
дій, то такі дії є менш суспільно небезпеч-
ними, ніж завершене готування, яке межує 
з безпосереднім вчиненням злочинного ді-
яння. Це зумовлено, зокрема, тим, що чим 
віддаленіші дії особи при готуванні від по-
чатку вчинення злочину, тим більше у осо-
би можливостей добровільно відмовитись 
від реалізації свого злочинного наміру. 

Так само ступінь здійснення злочинного 
наміру враховується й при замаху. При цьо-
му найбільш суспільно небезпечним аксіо-
матично вважається закінчений замах.

Граничні розміри покарання, яке мож-
ливо призначити за незакінчений злочин, 
визначені у ч.ч. 2 та 3 ст. 68 КК України. 
Зокрема, за вчинення готування до зло-
чину строк або розмір покарання не може 
перевищувати половини максимального 
строку або розміру найбільш суворого виду 
покарання, передбаченого санкцією статті 

(санкцією частини статті) Особливої части-
ни цього Кодексу. За вчинення замаху на 
злочин строк або розмір покарання не може 
перевищувати двох третин максимального 
строку або розміру найбільш суворого виду 
покарання, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої части-
ни цього Кодексу.

Варто зауважити, що при обмеженні 
строку чи розміру покарання законодавець 
вказує лише на найбільш суворий його вид. 
Тобто при альтернативній санкції, коли 
законом передбачено декілька видів по-
карання, обмежується вид та розмір лише 
найбільш суворого. Розмір та вид альтерна-
тивних менш суворих покарань законом не 
обмежено, тому вони можуть призначатись 
в граничних розмірах, передбачених санк-
цією статті Особливої частини Криміналь-
ного кодексу України. Таке законодавче 
положення не є безспірним. Можна досить 
обґрунтовано стверджувати, що доцільним 
у таких випадках є пропорційне зменшен-
ня розмірів покарань, які є альтернативою 
найсуворішому виду. Аргументом для такої 
позиції є той факт, що певні види покарань, 
які зазвичай є найсуворішими, мають певні 
обмеження щодо застосування до пільгових 
категорій осіб (вагітних жінок, неповноліт-
ніх, непрацездатних осіб тощо). Це зумов-
лює призначення таким особам альтерна-
тивних покарань, які не є найсуворішими. 
Однак їх розмір, як ми знаємо, не обмеже-
ний ст. 68 КК України, що де-факто погір-
шує їх становище порівняно з особами, яким 
може бути призначений найсуворіший вид 
покарання. На жаль, такі фактори не взяті 
законодавцем до уваги, і на сьогодні, при 
готуванні чи замаху, зменшенню підлягає 
лише розмір найсуворішого виду покаран-
ня з передбачених у санкції статті.

Наступним проблемним моментом є той 
факт, що максимальні строки чи розміри 
покарання, визначені у ст. 68 Криміналь-
ного кодексу України, обраховуються від 
верхньої межі покарання, передбачено-
го санкцією статті Особливої частини КК 
України. При цьому нижня межа цього по-
карання не враховується. Однак існують 
випадки, коли обрахований за правилами 
ст. 68 КК України максимальний розмір по-
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карання нижчий нижньої межі, визначеної 
санкцією статті Особливої частини Кодексу. 
Наприклад, санкція ч. 1 ст. 110-2 «Фінансу-
вання дій, вчинених з метою насильниць-
кої зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, змі-
ни меж території або державного кордону 
України» передбачає основне покарання у 
виді позбавлення волі строком від трьох до 
п’яти років. При призначенні покарання за 
готування до цього злочину відповідно до 
ч. 2 ст. 68 КК України максимальний розмір 
покарання становить 2 роки і 6 місяців, що 
нижче від нижньої межі цього виду пока-
рання, передбаченої у санкції. Тому вини-
кає питання щодо можливості призначення 
покарання у такому розмірі. Розв’язання 
цієї проблеми має здійснюватись за прави-
лами конкуренції норм Загальної частини 
КК України та його Особливої частини. При 
такому виді конкуренції дотримуються 
правила, згідно з яким застосуванню під-
лягають основоположні норми, передбачені 
в Загальній частині, тобто у ст. 68 КК Укра-
їни. Таким чином, в описаному прикладі 
граничний розмір покарання у виді позбав-
лення волі за готування до цього злочину 
становить 2 роки і 6 місяців. 

На перший погляд, застосування такого 
підходу є обґрунтованою реалізацією кон-
ституційного принципу щодо тлумачення 
усіх сумнівів на користь обвинуваченого. 
Однак це спричинює абсолютну визначе-
ність розміру обраного виду покарання, 
що за правилами пеналізації є суттєвим 
недоліком. За вказаним прикладом можна 
простежити, що максимально дозволений 
розмір покарання одночасно є його єдиним 
можливим для призначення, оскільки ниж-
ня межа для такого виду покарання, вста-
новлена у санкції статті Особливої частини 
КК України, є суттєво вищою. Така ситуа-
ція фактично позбавляє правозастосувача 
можливості належного дотримання поло-
жень ч. 1 ст. 68 КК України, унеможливлює 
врахування ступеня тяжкості вчиненого 
особою діяння, ступеня здійснення злочин-
ного наміру та причин, внаслідок яких зло-
чин не було доведено до кінця.

Вирішенням такої проблеми може бути 
внесення змін до положень ст. 68 КК Украї-

ни. А саме: слід унормувати пропорційне 
зниження не тільки максимальної, а й мі-
німальної межі покарання, передбаченого 
санкцією статті Особливої частини Кодексу.

Наступним проблемним моментом є об-
рання міри покарання у випадках, коли 
санкція статті Особливої частини Кодексу 
передбачає одним із видів покарання довіч-
не позбавлення волі.

У частині 4 ст. 68 КК України передба-
чено, що довічне позбавлення волі за вчи-
нення готування до злочину та вчинення 
замаху на злочин не застосовується, крім 
випадків вчинення злочинів проти основ 
національної безпеки України, передбаче-
них у ст.ст. 109–114-1, проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку, 
передбачених ст.ст. 437–439, ч. 1 ст. 442 та 
ст. 443 цього Кодексу.

Системне тлумачення цієї норми разом з 
нормами, закріпленими у перших трьох ча-
стинах ст. 68 КК України, дає можливість 
стверджувати, що при готуванні та замаху 
на злочини, за які найсуворіше покаран-
ня визначено у виді довічного позбавлен-
ня волі, застосуванню підлягає саме ч. 4 
ст. 68 КК України. При цьому покарання 
менш суворі ніж довічне позбавлення волі 
можуть призначатись у повному розмірі, ви-
значеному санкцією статті, оскільки вони 
не є найбільш суворими в цих випадках. 
Наприклад, при призначенні покарання за 
готування або замах на вбивство з обтяжу-
ючими обставинами (ч. 2 ст. 115 КК Украї-
ни) строкове позбавлення волі може бути 
призначено у межах, визначених санкцією: 
від десяти до п’ятнадцяти років, а довічне 
позбавлення волі призначенню не підлягає.

Недосконалість такої закріпленої у зако-
ні концепції зумовлюється факторами, які 
були описані вище. Це й доцільність поши-
рення обмежень щодо розміру покарання, 
передбачених ст. 68 КК України, на всі види 
покарань, закріплені у санкції статті, й до-
цільність зменшення мінімального розміру 
покарання.

Говорячи окремо про готування до злочи-
ну, необхідно звернути увагу на його зако-
нодавче визначення. Законодавець називає 
готуванням «умисне створення умов для 
вчинення злочину». Це загальне визначен-
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ня, поряд з яким в КК України наведено й 
окремі види готування, такі як: 

– підшукування або пристосування засо-
бів чи знарядь; 

– підшукування співучасників або змова 
на вчинення злочину; 

– усунення перешкод. 
Тобто названо три конкретні види готу-

вання, які є окремими випадками умисно-
го створення умов для вчинення злочину. 
Таке законодавче формулювання дає мож-
ливість правозастосувачу розглядати й 
будь-які інші варіанти поведінки особи як 
готування до злочину, якщо такою поведін-
кою створюються умови для його вчинення. 
Тому, якщо конкретний вид діяльності не 
зазначений у ст. 14 КК України, але є умис-
ним і створює умови для його вчинення, то 
його можливо визнавати готуванням через 
родове поняття цієї стадії.

На окрему увагу заслуговує вказівка за-
кону на умисність дій при готуванні. У ст. 14 
КК України передбачено, що готування – це 
умисна діяльність. Така законодавча по-
зиція повністю відповідає науковим уяв-
ленням про вину у кримінальному праві, 
оскільки загальновідомо, що готування та 
замах неможливі щодо необережних злочи-
нів. Таким чином, у законі наголошено на 
неможливості притягнення до відповідаль-
ності за «готування» до необережних зло-
чинів. Водночас у ст. 14 КК України, як і в 
інших його статтях, не врегульовано питан-
ня щодо можливості притягнення до кримі-
нальної відповідальності за незакінчений 
злочин залежно від виду умислу.

Відповідно до ст. 24 КК України уми-
сел поділяється на два види: прямий і 
непрямий. При конструюванні поняття 
готування, на відміну від поняття замаху, 
законодавець не уточнив свою позицію та 
не зазначив вид умислу, з яким має діяти 
особа. Однак загальновизнаним є поло-
ження, що попередня злочинна діяльність 
у виді готування та замаху можлива тіль-
ки з прямим умислом. Іншими словами, 
якщо встановлено, що особа діяла з непря-
мим умислом, то про готування до певного 
злочину не йдеться. Такі дії особи мають 
розцінюватись лише щодо наявності в них 
ознак завершеного злочину. У разі їх від-

сутності кримінальна відповідальність не 
настає.

Також варто зауважити, що при форму-
люванні поняття готування законодавцем 
не було вказано (на відміну від замаху), що 
при цій стадії злочин має бути не доведеним 
до кінця з причин, які не залежали від волі 
особи. Однак відсутність такої вказівки не 
означає, що як готування до злочину можна 
розглядати випадки, коли особа за власною 
волею остаточно припиняє створення умов 
для вчинення злочину. Такий висновок 
ґрунтується на систематичному тлумаченні 
положень ст. 14 та ст. 17 КК України. В ос-
танній зазначено, що остаточне припинення 
особою за своєю волею готування до злочи-
ну або замаху на злочин, якщо при цьому 
вона усвідомлювала можливість доведення 
злочину до кінця, є добровільною відмо-
вою при незакінченому злочині. Як відомо, 
особа, яка добровільно відмовилася від до-
ведення злочину до кінця, підлягає кримі-
нальній відповідальності лише в тому разі, 
якщо фактично вчинене нею діяння містить 
склад іншого злочину.

Готування слід відрізняти від замаху на 
злочин. Законодавець як на розмежуваль-
ну ознаку цих двох стадій вчинення злочи-
ну вказує на безпосередню спрямованість 
замаху на вчинення злочину. Однак на 
практиці не завжди можливо однозначно 
відповісти на питання: чи було діяння без-
посередньо спрямоване на вчинення злочи-
ну, чи являє собою лише підготовчі дії.

Доктринально розроблено інший кри-
терій, за допомогою якого можливим є 
відмежування готування від замаху, – це 
початок виконання об’єктивної сторони зло-
чину. Якщо діяння, яке заборонене певною 
нормою Особливої частини Кримінального 
кодексу України, вже почало виконуватись 
хоча б у якійсь частині, то можна констату-
вати початок виконання об’єктивної сторо-
ни, а відповідно, наявність стадії замаху. 
Так само вирішується питання, якщо в діях 
особи наявні інші ознаки об’єктивної сто-
рони, наприклад такі, як спосіб вчинення 
злочину. 

Ще більш проблемними є ситуації, 
ускладнені співучастю з розподілом ро-
лей. Верховний Суд України висловив свій 
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правовий висновок щодо розмежування го-
тування та замаху на прикладі вбивства 
на замовлення. Так, ОСОБУ_1 визнано ви-
нуватим і засуджено за те, що він умисно, 
на ґрунті особистих неприязних відносин, 
переслідуючи мету умисного протиправно-
го заподіяння смерті ОСОБІ_2, наприкін-
ці серпня 2012 року замовив його вбивство 
ОСОБІ_3 та передав останньому як аванс 
грошові кошти в сумі 4 300 грн, показав 
ОСОБІ_3 місце його проживання та місце 
роботи. Про цей факт ОСОБА_3 повідомив 
правоохоронні органи, які розробили план 
заходів щодо попередження реалізації 
вказаного злочинного наміру. 18 жовтня 
2012 року було інсценоване вбивство ОСО-
БИ_2. ОСОБА_1, будучи впевненим у тому, 
що ОСОБА_3 вчинив замовлене вбивство, 
передав йому як оплату за виконання за-
мовлення грошові кошти в сумі 5 000 грн, 
пообіцявши передати решту коштів у сумі 
10 000 грн після того, як особисто поба-
чить труп ОСОБИ_2. Того ж дня о 19 го-
дині 59 хвилин біля бару ІНФОРМАЦІЯ_2 
ОСОБА_1 був затриманий працівниками 
 міліції.

Суди першої, апеляційної та касаційної 
інстанцій кваліфікували вчинене як замах 
на вбивство на замовлення за ч. 2 ст. 15, ч. 4 
ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

У поданій заяві до Верховного Суду 
України заступник Генерального прокуро-
ра порушив питання про перегляд ухвали 
колегії суддів судової палати у криміналь-
них справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ щодо ОСОБИ_1 з підстав 
неоднакового застосування судом касацій-
ної інстанції одних і тих самих норм кримі-
нального закону щодо подібних суспільно 
небезпечних діянь, що потягло ухвалення 
різних за змістом судових рішень. На об-
ґрунтування заяви заступник Генерально-
го прокурора зазначив, що дії засудженого 
не містять ознак замаху на злочин, оскіль-
ки підшукування ОСОБОЮ_1 виконавця 
злочину, виплата йому частини винагоро-
ди мають розцінюватися як готування до 
нього. Тому подальша добровільна відмова 
ОСОБИ_3 від доведення злочину до кінця 
мала місце на стадії його готування.

Верховним Судом України було задоволе-
но заяву заступника Генерального прокуро-
ра з наступних підстав. 

Розмежування цих стадій у криміналь-
ному законодавстві проводиться, як пра-
вило, за об’єктивними ознаками діяння, 
залежно від їх змісту і характеру, з ураху-
ванням ролі, яку вони відіграли в реаліза-
ції умислу.

У кримінальній справі, у якій заперечу-
ється рішення суду касаційної інстанції, 
викладені обставини злочинних дій ОСО-
БИ_1, на які недостатньо звернув увагу 
касаційний суд, свідчать, що для реаліза-
ції прямого умислу на позбавлення життя 
ОСОБИ_2 ОСОБА_1 виконав усі необхід-
ні підготовчі дії, тобто замовив вбивство 
потерпілого шляхом змови про це з ОСО-
БОЮ_3 (виконавцем), показав ОСОБУ_2, 
місце його проживання та місце роботи, ви-
платив виконавцю винагороду за вбивство 
на замовлення, але ОСОБА_3 хоч і взяв 
гроші, вчинювати цей злочин не планував і 
відмовився вбивати потерпілого, про що по-
відомив правоохоронні органи. 

Отже, ОСОБА_1 здійснив усі підготовчі 
дії до вчинення умисного вбивства на за-
мовлення, але замаху на вчинення злочину 
не було з причин, не залежних від його волі, 
оскільки виконавець не виконав жодної дії, 
спрямованої на виконання об’єктивної сто-
рони цього злочину.

Врешті-решт Верховний Суд України за-
значив, що правова оцінка діянь, вчинених 
ОСОБОЮ_1, порівняно з правовою оцінкою 
суспільно небезпечного діяння, встановле-
ного у наданому судовому рішенні, дають 
підстави для висновку, що суд касаційної 
інстанції в оспорюваному рішенні застосу-
вав іншу норму кримінального закону, яка 
не відповідає фактичним обставинам вчи-
неного ОСОБОЮ_1 злочину [1].

Така правова позиція Верховного Суду 
України обумовлена тим, що виконавець 
начебто не приступив до виконання об’єк-
тивної сторони вбивства. Однак вона хоча 
і є обов’язковою для застосування, але не є 
безспірною. 

Безперечно, що замовлення вбивства є 
видом змови на вчинення злочину та відпо-
відно до ст. 14 КК України віднесено до ста-
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дії готування до злочину. Однак така кон-
цепція спрацьовує лише у випадках, коли 
такі підготовчі дії не включені до об’єктив-
ної сторони певного складу злочину. Напри-
клад, підшукування співучасників, змова 
на вчинення злочину, підшукування зброї 
як види готування включено до об’єктивної 
сторони деяких складів злочинів (ст. 255 
«Створення злочинної організації», ст. 257 
«Бандитизм», ст. 258-3 «Створення терорис-
тичної групи чи терористичної організації» 
тощо). Виконання зазначених дій у цих 
складах традиційно розцінюється як замах 
на вчинення злочину.

Постає питання щодо ролі замовлення як 
ознаки складу злочину, вбивства на замов-
лення. Очевидним є той факт, що це ознака 
об’єктивної сторони. Більше того, замовлен-
ня можна розглядати саме як спосіб вбив-
ства в цьому випадку. Як зазначалось вище, 
початок виконання об’єктивної сторони, на-
віть застосування способу, вже має розці-
нюватись як замах на вчинення злочину. 
Подальші наукові дискусії з цього питання 
триватимуть, однак практика вже визна-
чилась із своєю правовою позицією, яку, на 
жаль, не можна назвати бездоганною.

Ще одним проблемним питанням є від-
межування закінченого замаху від закін-
ченого злочину. Особливої актуальності 
воно набуває при кваліфікації злочинів 
проти власності, пов’язаних з викраденням 
майна. За загальним правилом ці злочи-
ни визнаються закінченими з часу, коли у 
особи з’являється реальна можливість роз-
поряджатися майном, яке вона викрадає, 
тобто з моменту звернення цього майна на 
свою користь. Однак у практичній діяльно-
сті досить часто постає питання, що ж саме 
визнавати моментом звернення майна на 
свою користь. Верховним Судом України 
було висловлено правову позицію з цього 
питання у певних випадках. Зокрема, було 
розглянуто справу, за матеріалами якої 
викрадення здійснювалось таємно з торго-
вельного залу магазину, але дії особи були 
припинені працівниками охорони. За об-
ставинами справи ОСОБУ_1 визнано вину-
ватим у тому, що він, перебуваючи на тери-
торії торгового залу, таємно викрав чоловічу 
куртку вартістю 810 грн. Приховуючи товар, 

ОСОБА_1 подолав касову зону без оплати 
його вартості та попрямував до виходу з ма-
газину, але був зупинений співробітниками 
охорони. Судом першої інстанції ОСОБУ_1 
засуджено за ч. 1 ст. 185 Кримінального 
кодексу України. Тобто вчинене кваліфіко-
вано як закінчений злочин. Апеляційна та 
касаційна інстанції погодились з висновка-
ми суду першої інстанції.

У заяві про перегляд вказаної ухвали 
суду касаційної інстанції заступник Гене-
рального прокурора зазначає, що дії ОСО-
БИ_1, який таємно заволодів чужим май-
ном, але одразу після цього був викритий, 
через що так і не отримав реальної можли-
вості розпорядитися чи скористатися ним, 
неправильно кваліфіковано як закінче-
ний злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК 
 України.

Задовольняючи заяву заступника Гене-
рального прокурора, Верховний Суд Укра-
їни зазначив наступне. Крадіжка (таємне 
викрадення чужого майна), відповідаль-
ність за яку передбачена ст. 185 КК Украї-
ни, вважається закінченою з моменту, коли 
винна особа вилучила майно і отримала 
реальну можливість розпоряджатися чи ко-
ристуватися ним. Якщо особа, котра проти-
правно заволоділа майном, такої реальної 
можливості не мала, її дії слід розглядати 
залежно від обставин справи як закінчений 
чи незакінчений замах на вчинення кра-
діжки. 

Нормативне визначення закінченого і 
незакінченого злочину в поєднанні з фак-
тичними обставинами справи, щодо яких 
касаційний суд постановив оспорену ухва-
лу, дають підстави дійти висновку про те, 
що дії особи, яка перебувала в торговому 
залі і заволоділа товаром, доступ до якого 
був вільний, подолала (пройшла) з ним ка-
сову зону, умисно не оплатила вартість то-
вару і відразу після цього була затримана 
працівниками охорони торгового закладу, 
не утворюють закінченої крадіжки чужого 
майна, а мають розцінюватись як замах на 
крадіжку і кваліфікуватися за ч. 2 ст. 15 та 
відповідною частиною ст. 185 КК України, 
оскільки така особа не отримала реальної 
можливості розпорядитися товаром на свій 
розсуд [2].
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Таким чином, Верховним Судом Украї-
ни було роз’яснено, що момент закінчення 
крадіжки не пов’язується з моментом пере-
тинання зони контролю у торгових залах, 
а пов’язаний саме з моментом появи у осо-
би можливості розпорядитися викраденим 
майном, який має встановлюватись у кож-
ному конкретному випадку окремо.

Отже, викладене вище дає змогу сформу-
лювати наступні висновки як практичного, 
так і теоретичного характеру.

1. Законодавча позиція, відповідно до 
якої зменшенню при притягненні до кри-
мінальної відповідальності за незавершену 
злочинну діяльність підлягає лише най-
більш суворий вид покарання з передбаче-
них у санкції статті Особливої частини КК 
України, є недосконалою. Доцільним було б 
застосовувати пропорції зменшення розмі-
ру покарання, передбачені у ст. 68 КК Укра-
їни, до усіх видів покарань, визначених 
конкретною санкцією.

2. Так само недосконалим є посилання 
у ст. 68 КК України лише на верхню межу 
покарання. Необхідним вбачається законо-
давче запровадження можливості пропор-
ційного зниження не тільки максимальної, 
а й мінімальної межі покарання, передба-

ченого санкцією статті Особливої частини 
Кодексу.

3. При притягненні особи до відповідаль-
ності за готування чи замах на злочин, за 
який передбачено покарання у виді довіч-
ного позбавлення волі, найбільш проявля-
ються недоліки законодавства, описані у 
перших двох пунктах висновків, що додат-
ково аргументує необхідність законодавчих 
змін. 

4. При розмежуванні готування та за-
маху визначальним критерієм є початок 
виконання виконавцем об’єктивної сторо-
ни злочину, на чому акцентує увагу ВСУ. 
Однак слід дуже виважено підходити 
до з’ясування ознак об’єктивної сторони, 
адже застосування лише способу діяння, 
без переходу до вчинення самого діяння, 
свідчить про початок виконання об’єктив-
ної сторони злочину.

5. При розмежуванні закінченого замаху 
на крадіжку з торгового приміщення та за-
кінченої крадіжки необхідно орієнтуватись 
на отримання особою можливості реаль-
ного розпорядження викраденим майном. 
При цьому залишення особою території 
торгового приміщення не є визначальним 
критерієм, на що також звернув увагу ВСУ.

Список використаних джерел:
1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у постанові 

від 23 жовтня 2014 року № 5-22кс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/A36DFD97594F50E4C2257DA800487A07

2. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у постанові 
від 24 жовтня 2013 року № 5-40кс13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/20BD8FD9BD2D256AC2257C92003A432D

Микола АРМАНОВ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН

Розглянуто проблемні аспекти кримінальної відповідальності осіб, злочинна діяльність 
яких була перервана на стадіях готування до вчинення злочину та замаху на злочин. Ви-
світлюються особливості розмежування стадій готування та замаху, а також замаху та за-
кінченого злочину. Проаналізовано законодавчі приписи щодо особливостей призначення 
покарання за незакінчений злочин, виокремлено недоліки законодавчих конструкцій та 
визначено напрями їх вдосконалення.
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Николай АРМАНОВ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Рассмотрены проблемные аспекты уголовной ответственности лиц, преступная деятель-
ность которых была прервана на стадиях приготовления к совершению преступления и по-
кушения на преступление. Освещены особенности разграничения стадий приготовления 
и покушения, а также покушения и оконченного преступления. Проанализированы зако-
нодательные предписания относительно особенностей назначения наказания за неокон-
ченное преступление, выделены недостатки законодательных конструкций и определены 
направления их совершенствования.

Ключевые слова: стадии совершения преступления; покушение на преступление; при-
готовление к преступлению; наказание за приготовление; наказание за покушение.

Mуkola ARMANOV

CRIMINAL LIABILITY FOR UNFINISHED CRIME 

The article deals with the problematic aspects of the criminal liability of persons whose criminal 
activity was interrupted in the stages of preparation to commit a crime and attempted crime. 
Describes the features of of differentiation stages of preparation and attempt, as well as attempt 
and completed crime Examined legal regulations concerning the characteristics of punishment for 
uncompleted crime, are allocated defi ciencies of legislative constructions and formulated directions 
of their improvement.

Keywords: stage of the crime; attempted crime; preparation of a crime; punishment for the 
preparation; punishment for the attempt.
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Неодмінною ознакою України як правової 
держави є наявність компетентного, неупе-
редженого і незалежного суду, рішення яко-
го мають поважатися, є обов’язковими для 
всіх органів, підприємств, установ, органі-
зацій, службових осіб та громадян і підля-
гають виконанню на всій території України. 
Вказане положення закріплено у ст. 129-1 
Конституції України. Крім того, у ч. 9 ст. 129 
Основного Закону України обов’язковість 
судових рішень віднесено до основних засад 
судочинства в державі [1].

Одним із правових засобів забезпечення 
виконання судових рішень є криміналь-
на відповідальність, встановлена у ст. 382 
Кримінального кодексу України (КК Укра-
їни). Суспільна небезпечність вказаного 
злочину полягає в тому, що його вчинення 
порушує конституційне положення щодо 
обов’язковості виконання судових рішень, 
підриває авторитет органів правосуддя, 
ущемляє права та законні інтереси грома-
дян і юридичних осіб.

Метою статті є дослідження окремих пи-
тань кримінальної відповідальності за не-
виконання судових рішень, виокремлення 
проблем законодавчого регулювання у цій 
сфері, а також формулювання пропозицій 
щодо їх усунення. 

Окреслене питання у своїх наукових пра-
цях досліджували такі вчені, як Ю. Алек-
сандров, В. Борисов, В. Ларічев, С. Максі-

мов, М. Мельник, П. Скобліков, В. Тюнін, 
В. Тютюгін, Т. Устінов, М. Хавронюк, Є. Чет-
вертаков та інші. Проте у зв’язку зі змінами 
у законодавстві воно потребує додаткового 
вивчення. 

Законом України від 2 червня 2016 року 
«Про виконавче провадження» (Закон) [2] 
примусове виконання рішень покладено на 
органи державної виконавчої служби (дер-
жавних виконавців) та у передбачених цим 
Законом випадках – на приватних виконав-
ців. У статтях 63, 75 Закону встановлено, що 
у разі невиконання без поважних причин 
боржником рішення, що зобов’язує його вчи-
нити певні дії, та рішення про поновлення 
на роботі виконавець виносить постано-
ву про накладення на боржника штрафу. 
У разі повторного невиконання рішення 
боржником без поважних причин викона-
вець накладає на нього штраф у подвійно-
му розмірі та звертається до органів досу-
дового розслідування з повідомленням про 
вчинення кримінального правопорушення. 
Відповідно до ст. 76 Закону за наявності оз-
нак кримінального правопорушення в діях 
особи, яка умисно перешкоджає виконанню 
рішення чи в інший спосіб порушує вимоги 
закону про виконавче провадження, вико-
навець складає акт про порушення і зверта-
ється до органів досудового розслідування 
з повідомленням про вчинення криміналь-
ного правопорушення. Тобто законодавець 
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наділив виконавців повноваженнями іні-
ціювати притягнення винних осіб до відпо-
відальності.

За даними Єдиного звіту про криміналь-
ні правопорушення [3], упродовж 2016 року 
в Україні розпочато 3609 кримінальних 
проваджень за ст. 382 КК України (див. 
табл. 1).

Таблиця 1

Дані Єдиного звіту 
про кримінальні правопорушення 

за січень – грудень 2016 року
(щодо ст. 382 КК України)

Обліковано кримінальних 
правопорушень за звітний 
період

3609

Кримінальні правопорушен-
ня, у яких особам вручено по-
відомлення про підозру

73

Направлено до суду з обвину-
вальним актом

61

Кримінальні правопорушен-
ня, у яких провадження за-
крито

3100

Кримінальні правопорушен-
ня, у яких на кінець звітного 
періоду рішення не прийнято

3545

Згідно з ч. 7 ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру» [4] прокурор під час здійснен-
ня представництва при виконанні судових 
рішень у разі встановлення ознак кримі-
нального правопорушення зобов’язаний 
здійснити передбачені законом дії щодо по-
рушення відповідного провадження. 

Практична діяльність органів прокура-
тури України свідчить, що вжиття заходів 
кримінально-правового характеру є ефек-
тивним інструментом впливу на стан ре-
ального виконання судових рішень. Так, 
тільки після внесення прокуратурою Київ-
ської області відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ст. 382 КК Укра-
їни виконано судове рішення про повернен-
ня державі землі площею 27,4 га вартістю 
понад 11 млн грн, яка перебувала у незакон-
ному користуванні суб’єктів господарюван-

ня недержавної форми власності. Загалом 
упродовж 2016 року після реєстрації орга-
нами прокуратури України кримінальних 
проваджень боржниками виконано судових 
рішень на суму майже 22 млн гривень. 

За даними статистичної звітності за 
формою № П «Про роботу прокурора» [5], у 
2016 році органами прокуратури України 
розпочато 156 кримінальних проваджень 
з питань виконання судових рішень (див. 
табл. 2).

Таблиця 2

Дані про кримінальні 
провадження з питань виконання 

судових рішень, розпочаті органами 
прокуратури 

у 2016 році під час здійснення 
представницької діяльності

Прокуратура Розпочато 
кримі-
нальних 
прова-
джень

Вінницької області 9
Волинської області 2
Дніпропетровської області 15
Донецької області 17
Житомирської області 7
Закарпатської області 3
Запорізької області 19
Івано-Франківської області 6
Київської області 1
міста Києва 2
Кіровоградської області 6
Луганської області 2
Львівської області 3
Миколаївської області 8
Одеської області 2
Полтавської області 3
Рівненської області 4
Сумської області 2



58

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ОЛЕНА ДРАГАН

Тернопільської області 1
Харківської області 7
Херсонської області 8
Хмельницької області 5
Черкаської області 8
Чернівецької області 2
Чернігівської області 7

Зазначена форма статистичної звітності 
не містить даних щодо кількості кримі-
нальних проваджень, які направлено до 
суду. Водночас відповідно до ст. 216 КПК 
України органи прокуратури не наділені 
повноваженнями щодо розслідування вка-
заної категорії проваджень. 

Разом з тим, вивчивши наявну інфор-
мацію щодо результатів розслідування 
кримінальних проваджень, які були заре-
єстровані прокурорами під час здійснення 
представницької діяльності, встановлено, 
що із 156 кримінальних проваджень, розпо-
чатих у 2016 році, до суду скеровано лише 
11, із них з обвинувальним актом – 6, з уго-
дою між прокурором та обвинуваченим про 
визнання винуватості (ст. 468 КПК Украї-
ни) – 5, закрито – 19.  

Аналіз зареєстрованих органами про-
куратури України кримінальних прова-
джень у цій сфері засвідчив, що переважну 
більшість кримінальних проваджень роз-
почато за ст. 382 КК України – 115 (або 80%). 

Зокрема, на виконанні одного із відділів 
державної виконавчої служби у Донецькій 
області перебувало рішення за позовом 
прокурора про стягнення із фізичної осо-
би – підприємця заборгованості з внесення 
плати за тимчасове користування місцями 
розміщення спеціальної рекламної про-
дукції зовнішньої реклами у розмірі 92 тис. 
гривень. Моніторингом Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно встанов-
лено, що боржник на праві власності воло-
діє кількома житловими та нежитловими 
приміщеннями, а також земельними ді-
лянками у м. Маріуполі. Їй належать п’ять 
одиниць автотранспорту, які у подальшо-
му державним виконавцем оголошено у 
розшук. Крім цього, боржник є одним із 
засновників та керівником двох товариств 

з обмеженою відповідальністю, які еконо-
мічно активні. Незважаючи на це, боржник 
тривалий час умисно не виконував рішення 
суду. За вказаним фактом прокуратурою об-
ласті внесено відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 382 КК України. На стадії досудового 
розслідування боржником судове рішення 
виконано у повному обсязі.  

Однією з причин невиконання судових 
рішень є бездіяльність службових осіб дер-
жавної виконавчої служби. Так, Прокура-
турою Дніпропетровської області в січні 
2016 року розпочато кримінальне прова-
дження за ст. 367 КК України стосовно 
службових осіб відділу державної виконав-
чої служби міського управління юстиції, 
які, неналежно виконуючи свої службові 
обов’язки через несумлінне ставлення до 
них, не забезпечили своєчасне накладення 
арешту на банківські рахунки суб’єкта гос-
подарської діяльності, у зв’язку з чим борж-
ником було проведено 123 операції з перера-
хування грошових коштів на користь третіх 
осіб на суму понад 3 млн гривень. Вже через 
місяць після реєстрації цього кримінально-
го провадження судове рішення було вико-
нано боржником у повному обсязі. 

Поширеними є факти умисної фальси-
фікації державними виконавцями матері-
алів виконавчих проваджень, поєднаної із 
службовим зловживанням, для штучного 
підвищення кількості завершених вико-
навчих проваджень з причин відсутності у 
боржників майна, на яке може бути зверну-
то стягнення. У лютому 2016 року Генераль-
ною прокуратурою України розпочато кримі-
нальне провадження за ст. 366 КК України 
за фактом внесення службовими особами 
відділу примусового виконання рішень за-
відомо неправдивих відомостей про відсут-
ність майна у боржника до постанови про 
повернення виконавчого документа, видано-
го у справі за позовом органів прокуратури 
про стягнення з ТОВ на користь державного 
банку понад 130 млн гривень. При цьому під 
час вивчення вказаного виконавчого прова-
дження встановлено, що у власності боржни-
ка перебувають об’єкти нерухомості, про що 
було відомо державному виконавцю. 
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Прокурори виявляють кримінальні пра-
вопорушення і в діях інших учасників ви-
конавчого провадження, зокрема експертів. 
Так, однією з місцевих прокуратур Черкась-
кої області у травні 2016 року розпочато кри-
мінальне провадження за ст. 384 КК України 
стосовно посадових осіб експертної установи, 
які значно занизили вартість транспортних 
засобів при їх оцінюванні у виконавчому 
провадженні та склали неправдивий звіт 
оцінювача. Слідство у справі триває.

Аналіз судової практики у кримінальних 
провадженнях про злочини, передбачені 
ст. 382 КК України, які були зареєстровані 
органами прокуратури, засвідчив, що суди 
при постановленні вироків вказують на не-
обхідність доведення умислу щодо вчиню-
ваних дій (бездіяльності), направлених на 
ухилення або протидію (перешкоджання) 
виконанню судового рішення та, відповід-
но, законних вимог державного виконавця. 

Не менш важливою є необхідність вста-
новлювати та доводити наявність у суб’єк-
та реальної можливості виконати судове 
рішення. Так, у вироку Довгинцівського 
районного суду м. Кривого Рогу Дніпропе-
тровської області (справа № 211/4311/16-к, 
провадження № 1-кп/211/458/16), ухвале-
ним на підставі угоди про визнання вину-
ватості, установлено, що на порушення ви-
мог Конституції України та законів України 
громадянка Т., будучи головою ЖБК та зо-
бов’язаною виконувати судові рішення, до-
стовірно знаючи про арешт рахунків ЖБК, 
заборону та кримінальну відповідальність 
за відкриття нових рахунків у банках, ма-
ючи реальну можливість виконати рішення 
суду, з метою їх невиконання, діючи умис-
но, відкрила нові банківські рахунки, через 
які здійснила видатки на загальну суму 
258 тис. грн. Т. засуджено за ч. 2 ст. 382 КК 
України з призначенням узгодженого сто-
ронами покарання.  

Разом із тим в угоді про визнання ви-
нуватості, укладеній між прокурором та 
підозрюваною Т., яку затверджено вироком 
суду, відсутні будь-які умови, що визнача-
ли б порядок відшкодування шкоди, спри-
чиненої державі невиконанням судового 
рішення. Внаслідок чого судове рішення за 
позовом прокурора про стягнення з Т. понад 

700 тис. грн, що було підставою для реєстра-
ції вказаного кримінального провадження, 
залишилося невиконаним.

Аналогічна ситуація і в інших кримі-
нальних провадженнях, у яких ухвалено 
вироки на підставі угод між прокурором та 
обвинуваченими про визнання винувато-
сті, у яких судові рішення не були виконані.

Вважаємо, що за таких обставин угоди у 
кримінальних провадженнях цієї категорії 
доцільно укладати лише у разі повного і 
реального виконання підозрюваним або об-
винуваченим судового рішення за позовом 
прокурора, за умисне невиконання якого 
він притягується до кримінальної відпові-
дальності. Це питання потребує врегулю-
вання шляхом внесення відповідних змін 
до законодавства.

Водночас вважаємо, що для спонукання 
суб’єкта до усунення наслідків своєї про-
типравної поведінки доцільно розглянути 
питання щодо запровадження у ст.  382 КК 
України механізму звільнення від кримі-
нальної відповідальності за спеціальними 
підставами, як це передбачено, наприклад, 
у ч. 4 ст. 212 КК України (особа, яка до при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
(до повідомлення про підозру) сплатила по-
датки, від сплати яких ухилялася, звільня-
ється від кримінальної відповідальності). 
Тоді необхідність в укладенні угод зник-
не, а рішення на користь держави будуть 
 виконані. 

Предметом злочину за ч.ч. 1–3 ст. 382 КК 
України є судовий акт органів правосуддя 
(рішення, вирок, ухвала, постанова), який:

а) постановлений судом будь-якої юрис-
дикції (загальної чи спеціалізованої); 

б) постановлений судом будь-якої інстан-
ції (першої, апеляційної чи касаційної); 

в) постановлений судом із будь-якої ка-
тегорії судових справ (цивільних, господар-
ських, адміністративних, кримінальних); 

г) набрав законної сили.
Предметом злочину, передбаченого ч. 4 

ст. 382 КК України, є судовий акт не органів 
правосуддя України, а рішення Європей-
ського суду з прав людини [6].

Згідно з диспозицією вказаної норми 
(ст. 382 КК України) кримінальна відпові-
дальність за умисне невиконання усіх без 
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винятку видів судових рішень настає за 
умови набрання цими рішеннями законної 
сили. Відповідне законодавче положення 
цілком обґрунтоване, оскільки судове рі-
шення, що не набрало законної сили, не вва-
жається остаточним і може бути змінено [7].  

Разом з тим відповідно до ст. 319 Ци-
вільного процесуального кодексу України 
(ЦПК України) рішення або ухвала апе-
ляційного суду набирають законної сили 
з моменту їх проголошення, однак можуть 
бути змінені судом касаційної інстанції 
у порядку ст. 336 цього Кодексу [8]. Крім 
того, у встановлених законом випадках су-
дові рішення до набрання ними законної 
сили підлягають негайному виконанню 
або допускаються до негайного виконан-
ня судом. Зокрема, згідно зі ст. 367 ЦПК 
України суд допускає негайне виконання 
рішень у справах про: стягнення алімен-
тів – у межах суми платежу за один місяць; 
присудження працівникові виплати заро-
бітної плати, але не більше ніж за один 
місяць; відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю фізичної особи, – у межах суми 
стягнення за один місяць; поновлення на 
роботі незаконно звільненого або переве-
деного на іншу роботу працівника; віді-
брання дитини і повернення її тому, з ким 
вона проживала, тощо. Такі рішення вико-
нуються у примусовому порядку, встанов-
леному для виконання судових рішень, що 
набрали законної сили. Водночас у разі їх 
невиконання особа, яка відповідно до по-
вноважень повинна була вчинити дії на 
виконання судового рішення, не несе кри-
мінальної відповідальності, встановленої 

ст. 382 КК України, за якою відповідаль-
ність настає лише за невиконання рішень, 
що набрали законної сили. Вказані прога-
лини в законі надають можливість суб’єк-
там не виконувати судове рішення та уни-
кати за це відповідальності.  

Вважаємо, що зазначену проблему мож-
на вирішити шляхом внесення до ч. 1 ст. 382 
КК України змін. А саме: після слів «Умисне 
невиконання вироку, рішення, ухвали, по-
станови суду, що набрали законної сили…» 
та перед словами «…або перешкоджання їх 
виконанню…» додати слова «…чи підляга-
ють негайному виконанню».  

На користь цього свідчить і міжнарод-
ний досвід інших країн. Наприклад, у 
кримінальних кодексах таких країн, як 
Республіка Молдова (ст. 320), Республіка 
Узбекистан (ст. 232), Латвійська Республіка 
(ст. 296), Литовська Республіка (ст.ст. 231, 
245), Франція (ст. 314-7), Китайська На-
родна Республіка (ст. 313) встановлюється 
відповідальність за невиконання судового 
рішення без зазначення в диспозитивній 
частині норми про вступ рішення суду в за-
конну силу. В нормах КК Грузії містяться 
посилання як на судове рішення (ст. 377-2), 
так і на судове рішення, яке набрало закон-
ної сили (ст. 381). Вдало викладена ст. 176-2 
Кримінального кодексу Естонської Респу-
бліки, в якій встановлено відповідальність 
за умисне невиконання звернутого до вико-
нання вироку або рішення суду [9]. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що пи-
тання кримінальної відповідальності за 
невиконання судових рішень і зазначені у 
цій статті проблеми потребують подальшо-
го опрацювання та вирішення.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Досліджено питання кримінально-правової відповідальності у сфері виконання судових 
рішень, проблемні аспекти законодавчого регулювання цих питань, а також сформовано 
пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова: невиконання судового рішення; кримінальна відповідальність; 
 прокурор. 

Елена ДРАГАН

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Исследованы вопросы уголовно-правовой ответственности в сфере исполнения судебных 
решений, проблемные аспекты законодательного регулирования этих вопросов, а также 
сформированы предложения относительно их устранения.

Ключевые слова: неисполнение судебного решения; уголовная ответственность; 
 прокурор.

Olena DRAGAN

THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NON-FULFILMENT 
OF COURT DECISIONS: QUESTION OF THEORY AND PRACTICE 

In this article were analyzed the question of criminal responsibility in the fi eld of the execution 
of court decisions, the problems in accordance with legislation of the execution production, the 
proposals on the improvement of the current legislation and practices are made.

Keywords: criminal responsibility; non-fulfi lment of court decisions; public prosecutor.
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Кримінально-правова протидія зло-
чинам проти основ національної безпеки 
України (розділ І Особливої частини Кримі-
нального кодексу України (КК України)) є 
одним із пріоритетних напрямів діяльності 
держави. У Стратегії національної безпеки 
України, затвердженій Указом Президента 
України від 26 травня 2015 року № 287/2015, 
актуальною загрозою національній безпеці 
України визнано, зокрема, неефективну си-
стему забезпечення національної безпеки 
і оборони України [1]. У ст. 111 КК України 
передбачено кримінальну відповідальність 
за державну зраду. Однак притягнення осо-
би до кримінальної відповідальності у зв’яз-
ку з вчиненням цього злочину – не єдиний 
засіб кримінально-правового реагування. 
У ч. 2 цієї статті передбачено спеціальне 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з вчиненням цього злочину: 
звільняється від кримінальної відповідаль-
ності громадянин України, якщо він на ви-
конання злочинного завдання іноземної 
держави, іноземної організації або їх пред-
ставників ніяких дій не вчинив і добровіль-
но заявив органам державної влади про свій 
зв’язок з ними та про отримане завдання.

В офіційній судовій статистиці інформа-
ція про кількість осіб, які обвинувачуються 
у вчиненні державної зради, справи щодо 

яких було закрито у зв’язку із застосуван-
ням до них спеціального виду звільнення 
від кримінальної відповідальності, не відо-
бражається. В окремих звітах про стан зло-
чинності зазначено, що протягом 2015 року 
з шести осіб, вироки щодо яких набрали за-
конної сили за звітний період, дві особи було 
засуджено, а щодо чотирьох провадження 
були закриті з інших підстав [2]. За І півріч-
чя 2016 року фактично маємо таку ж карти-
ну. З трьох осіб, вироки щодо яких набрали 
законної сили, одну особу було засуджено, 
а щодо двох провадження були закриті з ін-
ших підстав [3]. Припустимо, що закриття 
кримінальних проваджень «з інших під-
став» якраз і передбачає застосування спе-
ціального виду звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з вчиненням 
державної зради.

У теорії кримінального права пробле-
ма звільнення від кримінальної відпові-
дальності достатньо розроблена. Зокре-
ма, у працях А.В. Баркова, Ю.В. Бауліна, 
Л.В. Головка, О.О. Дудорова, В.М. Куца, 
В.О. Навроцького, П.В. Хряпінського. Вод-
ночас спеціальний вид звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
з вчиненням державної зради до сьогодні 
залишається маловивченим. Окремі його 
аспекти досліджували О.Ф. Бантишев, 
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О.В. Шамара. Однак у цих наукових дже-
релах не аналізувалася законодавча кон-
струкція відповідної кримінально-правової 
норми, а також судова практика застосу-
вання спеціального виду звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
вчиненням державної зради. Таким чином, 
відповідні питання у теорії кримінального 
права потребують самостійного наукового 
аналізу.

Метою статті є дослідження законодав-
чої конструкції заохочувальної норми, пе-
редбаченої у ч. 2 ст. 111 КК України, судо-
вої практики застосування спеціального 
виду звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з вчиненням державної 
зради, а також напрацювання пропозицій 
щодо змін до кримінального законодавства 
у цій частині.

Згідно з п. 1 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 23 грудня 2005 року 
№ 12 «Про практику застосування суда-
ми України законодавства про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності» 
«Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності – це відмова держави від застосування 
щодо особи, котра вчинила злочин, установ-
лених законом обмежень певних прав і сво-
бод шляхом закриття кримінальної справи, 
яке здійснює суд у випадках, передбачених 
КК України у порядку, встановленому КПК 
України. Закриття кримінальної справи зі 
звільненням від кримінальної відповідаль-
ності можливе лише в разі вчинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке містить 
склад злочину, передбаченого КК України 
та за наявності визначених у законі пра-
вових підстав, вичерпний перелік яких 
наведено у ч. 1 ст. 44 КК України, а саме: 
у випадках, передбачених цим Кодексом, 
а також на підставі закону України про 
 амністію чи акта помилування» [4]. 

У теорії кримінального права окремі на-
уковці справедливо виділяють передумо-
ву, підставу та умови (склад) спеціального 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності. Зокрема, такий підхід відображено 
у наукових працях В.М. Куца, який пе-
редумовою звільнення від кримінальної 
відповідальності називає необхідність ви-
бору саме такого способу реагування держа-

ви на вчинений злочин, підставою – недо-
цільність її застосування, яка обумовлена 
визначеними законом підставами, що, влас-
не, й називаються умовами звільнення від 
кримінальної відповідальності [5, с. 171]. 
Зазвичай саме умови текстуально вираже-
ні у тій чи іншій статті Особливої частини 
КК України. 

Наголосимо на тому, що у заохочуваль-
них нормах Особливої частини цього Кодек-
су, до яких належить і норма, передбачена 
у ч. 2 ст. 111 КК України, передбачено так 
звану позитивну посткримінальну поведін-
ку особи. Для неї, зокрема, характерним є 
те, що звільнення від кримінальної відпо-
відальності застосовується у випадку, коли 
особа вчинила закінчений злочин («кримі-
нальну поведінку»), виконуючи роль вико-
навця злочину, а в окремих випадках – ін-
шого співучасника злочину та виконала 
чітко визначені в КК України дії, які оціню-
ються як позитивна – бажана з точки зору 
інтересів держави і суспільства поведінка 
[6, с. 321].

Характеризуючи умови звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з 
вчиненням державної зради (ч. 2 ст. 111 КК 
України), доходимо висновку, що відповідна 
форма реагування з боку держави може за-
стосовуватися лише у випадку, коли у діях 
громадянина України є закінчений склад 
державної зради, тобто він перейшов на бік 
ворога в умовах воєнного стану або в період 
збройного конфлікту, вчинив шпигунство 
(передав або зібрав з метою передачі іно-
земній державі, іноземній організації або 
їх представникам відомості, що становлять 
державну таємницю), а також надав іно-
земній державі, іноземній організації або 
їх представникам допомогу в проведенні 
підривної діяльності проти України. Умови 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, виконавши які громадянин України 
звільняється від кримінальної відповідаль-
ності, зазначені у ч. 2 ст. 111 КК України: 
1) невчинення ніяких дій на виконання 
злочинного завдання іноземної держави, 
іноземної організації або їх представників; 
2) добровільна заява органам державної 
влади про свій зв’язок з ними та про отри-
мане завдання. Вжитий законодавцем єд-
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нальний сполучник «і» означає, що це – дві 
обов’язкові умови звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з вчи-
ненням державної зради.

В окремих випадках суди ігнорують 
обов’язковість двох умов звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
з вчиненням державної зради та прийма-
ють рішення про застосування ч. 2 ст. 111 
КК України у випадку наявності лише 
такої умови, як добровільне повідомлен-
ня органам державної влади про зв’язок з 
іноземною організацією та про отримане 
завдання [7]. 

Жодних зауважень не викликає друга 
умова звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з вчиненням державної 
зради. Відтак для кримінально-правової 
кваліфікації за ч. 2 ст. 111 КК України слід 
встановити, що заява про зв’язок з інозем-
ною державою, іноземною організацією або 
їх представниками та про отримане завдан-
ня була добровільною та подана належним 
адресатам. Заяву слід вважати добровіль-
ною, якщо особа, яка вчинила державну 
зраду, зробила це з власної волі незалежно 
від мотивів. При цьому не має значення 
форма такої заяви (усна, письмова) та до-
тримання формальних вимог її оформлен-
ня чи подання. Окрім того, така заява має 
бути подана належному адресату – органам 
державної влади. В усіх проаналізованих 
ухвалах суду вказано, що така заява була 
зроблена відповідним підрозділам Служби 
Безпеки України (СБУ). 

Що стосується першої умови звільнення 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з вчиненням державної зради, то її форму-
лювання викликає зауваження, які можуть 
суттєво вплинути на застосування відпо-
відної заохочувальної норми на практиці.

Насамперед, як було зазначено вище, 
особа може бути звільнена від криміналь-
ної відповідальності лише у випадку, коли 
вона вчинила закінчений злочин та вико-
нала умови, визначені у кримінальному за-
коні. Таким чином, спеціальний вид звіль-
нення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з вчиненням державної зради може 
мати місце у випадку, коли громадянин 
України перейшов на бік ворога в умовах 

воєнного стану або в період збройного кон-
флікту або вчинив шпигунство (передав або 
зібрав з метою передачі іноземній державі, 
іноземній організації або їх представникам 
відомості, що становлять державну таємни-
цю), чи надав іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам допомогу 
в проведенні підривної діяльності проти 
України. Відповідна умова звільнення від 
кримінальної відповідальності сформу-
льована так: невчинення ніяких дій на 
виконання злочинного завдання іноземної 
держави, іноземної організації або їх пред-
ставників (ч. 2 ст. 111 КК України). Така 
конструкція означає, що в діях громадя-
нина України відсутній закінчений склад 
державної зради, а має місце готування до 
злочину за ознакою змови на вчинення зло-
чину (ч. 1 ст. 14 КК України). 

Зважаючи на поняття добровільної 
відмови при незакінченому злочині (ч. 1 
ст. 17 КК України), дії громадянина Украї-
ни, який не вчинив ніяких дій на виконан-
ня злочинного завдання іноземної держави, 
іноземної організації або їх представників, 
однак вступив у змову, повинні кваліфіку-
ватися як готування до державної зради (ч. 1 
ст. 14 – ч. 1 ст. 111 КК України). Відтак добро-
вільна заява органам державної влади про 
свій зв’язок з ними та про отримане завдан-
ня мала б оцінюватися як добровільна від-
мова від вчинення державної зради. Тому 
відповідно до ч. 2 ст. 17 КК України вона не 
підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення злочину. Водночас у зазначено-
му вище випадку громадянин України не 
може бути звільнений від кримінальної від-
повідальності за вчинення державної зради 
на підставі ч. 2 ст. 111 КК України, оскільки 
його діяння не містить складу закінченого 
злочину. 

Таким чином, законодавець, намагаю-
чись стимулювати позитивну посткримі-
нальну поведінку особи встановленням 
умов спеціального звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з вчинен-
ням державної зради, фактично заохочен-
ня для неї й не передбачив. Адже наслідки 
(зокрема й кримінальні процесуальні) для 
особи, в діях якої є ознаки добровільної 
відмови, є більш сприятливими, ніж у ви-
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падку звільнення її від кримінальної від-
повідальності. Так, наявність добровільної 
відмови при незакінченому злочині означає 
встановлення відсутності в діянні складу 
кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 
ст. 284 Кримінального процесуального ко-
дексу України (КПК України)), а відтак 
передбачає закриття кримінального прова-
дження за наявності реабілітуючих підстав. 
При цьому звільнення від кримінальної відпо-
відальності передбачає закриття криміналь-
ного провадження за нереабілітуючих під-
став у порядку, визначеному у ст.ст. 285–289 
КПК України. Як було зазначено вище, за 
наявності ознак добровільної відмови при 
незакінченому злочині особа не підлягає 
кримінальній відповідальності, тоді як у 
випадку звільнення від кримінальної від-
повідальності за наявності підстави, перед-
умови та умов, визначених у кримінальному 
законі, держава застосовує до неї інший за-
хід реагування на вчинений злочин.

Суди в ухвалах про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку 
з вчиненням державної зради на підставі 
ч. 2 ст. 111 КК України по-різному кваліфі-
кують дії особи, пов’язані з вчиненням зло-
чину, передбаченого у ч. 1 цієї статті (усього 
було проаналізовано 19 судових рішень). 
Так, у 9 ухвалах суду дії громадянина Укра-
їни були кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 – ч. 1 
ст. 111 КК України (як готування до вчинен-
ня державної зради), а в 10 – за ч. 1 ст. 111 
КК України (як закінчена державна зрада). 
Таким чином, фактично у половині випад-
ків суди ігнорують загальний підхід до за-
стосування звільнення від кримінальної 
відповідальності будь-якого виду за вчине-
ний злочин. В окремих судових рішеннях 
йдеться про те, що особа після отримання 
завдання від представників іноземних дер-
жав добровільно відмовилася від його вико-
нання на території України [8]. Відповідно 
до ухвали Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області дії особи 
кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 – ч. 1 ст. 111 КК 
України. На нашу думку, суд мав би визна-
ти в діях громадянина України ознаки до-
бровільної відмови від вчинення державної 
зради з усіма наслідками, які випливають 
з цього.

В окремих випадках суди кваліфікували 
діяння винуватих за ч. 1 ст. 111 КК України, 
хоча, як вбачається з фактичних обставин 
справи, у вчиненому має місце готування до 
державної зради. Наприклад, в ухвалі Дес-
нянського районного суду м. Чернігова від 
29 вересня 2015 року зазначено, що грома-
дянка України була завербована спецслуж-
бами Російської Федерації вчиняти дії щодо 
збирання та передачі відомостей, що ста-
новлять державну таємницю, про що вона 
дала письмову згоду. Однак після перетину 
державного кордону України громадянка 
України звернулася з добровільною заявою 
про отримане завдання до СБУ [9]. Отже, 
у цьому прикладі вбачається не склад закін-
ченої державної зради, а готування до неї, за 
наявності якого особа, яка добровільно від-
мовилася від доведення злочину до кінця, 
не підлягає кримінальній відповідально-
сті. Як бачимо, у цьому та в інших випадках 
суди «пристосовують» фактичні обставини 
справи під умови звільнення від кримі-
нальної відповідальності, передбачені у ч. 2 
ст. 111 КК України, фактично ігноруючи по-
ложення Загальної частини цього Кодексу.

Окремі суди відмовляють у задоволенні 
клопотань прокурорів про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з вчиненням державної зради та закриттям 
кримінального провадження, мотивуючи 
своє рішення тим, що за фактичними обста-
винами справи та з урахуванням зібраних 
доказів вбачається, що громадянин Укра-
їни вчиняв дії, спрямовані на виконання 
завдання іноземної держави, іноземної ор-
ганізації або їх представників або що про-
курор не надав належних доказів, які б під-
тверджували наявність умов, передбачених 
у ч. 2 ст. 111 КК України [10; 11].

Деякі науковці, навпаки, намагаються 
«пристосувати» момент закінчення складу 
державної зради під формулювання пер-
шої умови звільнення від кримінальної 
відповідальності, передбаченої у ч. 2 ст. 111 
КК України. На думку О.Ф. Бантишева та 
О.В. Шамари, «перехід на бік ворога є закін-
ченим злочином із моменту встановлення 
контакту громадянина України з органами, 
організаціями чи представниками військо-
вого противника України з метою заподі-
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яння шкоди її суверенітету, територіальній 
цілісності й недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інфор-
маційній безпеці незалежно від настання 
суспільно небезпечних наслідків і їхнього 
обсягу», «…оскільки законодавець говорить 
про звільнення від кримінальної відпові-
дальності громадянина України, якщо він 
на виконання злочинного завдання іно-
земної держави, іноземної організації або 
їхніх представників ніяких дій не вчинив, 
це означає, що з моменту вступу в контакт з 
означеними особами, з моменту отримання 
будь-якого завдання від них злочин є закін-
ченим» [12, с. 91, 95]. З такою позицією нау-
ковців погодитися складно.

На нашу думку, вирішення питання про 
момент закінчення державної зради не мож-
на ставити у залежність від формулювання 
умов звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з вчиненням цього 
злочину. Вважаємо, що під час тлумачення 
кримінально-правових норм слід виходити 
з примату «заборони» над «заохоченням», 
а не навпаки. Адже й під час криміналь-
но-правової кваліфікації застосуванню 
насамперед підлягає забороняюча кримі-
нально-правова норма, а вже потім – за-
охочувальна (за наявності передбачених у 
кримінальному законі підстави, передумов 
та умов). Відповідно, заохочувальна норма 
не може впливати й на встановлення нор-
мативного змісту ознак складу злочину, що 
передбачені у забороняючій нормі. Помил-
ки, якої припустився законодавець під час 
формулювання спеціального виду звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з вчиненням державної зради, не 
можна припускатися при встановленні мо-
менту закінчення цього складу злочину.

Умови звільнення від кримінальної від-
повідальності сформульовані у ч. 2 ст. 111 
КК України так, що передбачають невчи-
нення ніяких дій на виконання злочинного 
завдання іноземної держави, іноземної ор-
ганізації або їх представників та добровіль-
ну заяву органам державної влади про свій 
зв’язок з ними та про отримане завдання. 
Таким чином, якщо відповідне завдання 
було отримано від інших осіб (наприклад, 
від представників міжнародних організа-

цій) і особа виконала умови, перелічені у 
ч. 2 ст. 111 цього Кодексу, її не може бути 
звільнено від кримінальної відповідально-
сті. У ч. 1 цієї статті міститься аналогічне 
формулювання. Про необхідність його вдо-
сконалення йшлося в одній з наших попе-
редніх публікацій [13]. 

Суди інколи на цю обставину не звертають 
уваги. Наприклад, в ухвалі Тернопільського 
міськрайонного суду Тернопільської області 
від 10 вересня 2015 року зазначено, що гро-
мадянин України вступив у змову (погодив-
ся на пропозицію) з міністром терористичної 
організації «Луганська народна республіка» 
та працівником міністерства державної без-
пеки цієї терористичної організації. В ухва-
лі не вказується громадянство цих осіб. 
Однак є всі підстави припустити, що вони 
є громадянами України. Те, що ці дві особи 
представляють терористичну організацію 
«Луганська народна республіка» (ЛНР), ще 
не означає, що вони є представниками іно-
земної держави. Як відомо, ЛНР має міжна-
родно-правовий статус невизнаної держави, 
оскільки не отримала визнання з боку хоча 
б однієї держави – члена ООН. А відповідні 
райони, міста, селища, села Луганської об-
ласті визнані тимчасово окупованими тери-
торіями [14]. Відтак міністр терористичної 
організації «ЛНР» та працівник міністер-
ства державної безпеки цієї терористичної 
організації не належать до представників 
іноземної держави або іноземної організа-
ції. Та й сама кваліфікація дій громадянина 
України як державної зради у формі надан-
ня іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України є сум-
нівною, зважаючи на формулювання адреса-
та надання такої допомоги.

Таким чином, констатуємо законодавчу 
помилку під час формулювання законо-
давцем умов звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з вчиненням дер-
жавної зради, яка у випадку буквального 
тлумачення цієї заохочувальної криміналь-
но-правової норми може спричинити її не-
застосування на практиці. 

Підводячи підсумок викладеному вище, 
виокремимо такі основні висновки, що вба-
чаються з тлумачення ст. 111 (ч. 1 та ч. 2) КК 
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України та з аналізу випадків застосуван-
ня звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з вчиненням державної 
зради у судовій практиці:

1) вбачається колізія між формулюван-
ням умови звільнення від кримінальної 
відповідальності у ч. 2 ст. 111 КК Украї-
ни («якщо він на виконання злочинного 
завдання іноземної держави, іноземної ор-
ганізації або їх представників ніяких дій 
не вчинив») та нормами Загальної частини 
КК України, що визначають ознаки добро-
вільної відмови від незакінченого злочину 
(ст. 17 КК України), а також можливістю 
звільнення особи від кримінальної відпо-
відальності лише у випадку вчинення нею 
закінченого злочину. На нашу думку, таку 
правову колізію слід усунути з наданням 
пріоритету відповідним законодавчим по-
ложенням Загальної частини КК України. 
Відтак особа може бути звільнена від кри-
мінальної відповідальності на підставі ч. 2 
ст. 111 КК України у випадку, коли вона ви-
конала лише одну дію: добровільно заявила 
органам державної влади про свій зв’язок з 
ними та про отримане завдання;

2) під час тлумачення кримінально- 
правових норм слід використовувати таке 
правило: заохочувальна кримінально- 
правова норма не може використовуватися 
для встановлення правового змісту ознак 
складу злочину, передбачених у забороняю-
чій кримінально-правовій нормі;

3) державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни) слід вважати закінченим злочином з мо-
менту, коли громадянин України перейшов 
на бік ворога в умовах воєнного стану або в 
період збройного конфлікту, вчинив шпи-
гунство (передав або зібрав з метою переда-
чі іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам відомості, що станов-
лять державну таємницю), а також надав 
іноземній державі, іноземній організації 
або їх представникам допомогу в проведен-
ні підривної діяльності проти України;

4) формулювання спеціального виду 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з вчиненням державної 
зради (ч. 2 ст. 111 КК України) потребує 
коригування з метою усунення вказаної 
вище помилки. Наприклад, для цього слід 
використати юридичну конструкцію звіль-
нення від кримінальної відповідально-
сті, що застосовується законодавцем у ч. 2 
ст. 114 «Шпигунство» КК України (суміж-
ному складі злочину). Питання про уні-
фікацію формулювання таких умов спеці-
альних видів звільнення є доречним ще й 
з огляду на те, що шпигунство є способом 
вчинення державної зради. Окрім того, до-
цільним вбачається описання позитивної 
посткримінальної поведінки особи лише у 
ч. 2 ст. 111 цього Кодексу з вказівкою у ній 
на те, що відповідні умови поширюються й 
на злочин, передбачений у ч. 1 ст. 114 КК 
України.
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Зоя ЗАГИНЕЙ 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВЧИНЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ 
ЗРАДИ: ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Досліджено проблему тлумачення та правозастосування у випадку спеціального звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з вчиненням державної зради. Ви-
явлено невідповідність між формулюванням ознак складу державної зради і загальними 
підходами щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності у випадку вчи-
нення закінченого злочину та однією з умов такого звільнення. Запропоновано правило 
усунення відповідної правової колізії та правило тлумачення забороняючої кримінально- 
правової норми.

Ключові слова: спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності; умова 
звільнення від кримінальної відповідальності; державна зрада; добровільна відмова від 
незакінченого злочину; готування до злочину; заохочувальна норма; тлумачення; квалі-
фікація. 
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Зоя ЗАГИНЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЗМЕНЫ: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Исследована проблема толкования и правоприменения в случае специального освобож-
дения лица от уголовной ответственности в связи с совершением государственной измены. 
Выявлено несоответствие между формулировкой признаков состава государственной 
измены и общими подходами к возможности освобождения от уголовной ответственности 
в случае совершения оконченного преступления и одним из условий такого освобождения. 
Предложено правило устранения соответствующей правовой коллизии и правило толкова-
ния запрещающей уголовно-правовой нормы.

Ключевые слова: специальный вид освобождения от уголовной ответственности; усло-
вие освобождения от уголовной ответственности; государственная измена; добровольный 
отказ от неоконченного преступления; приготовление к преступлению; поощрительная 
норма; толкование; квалификация.

Zoya ZAGYNEY

A SPECIAL KIND OF EXEMPTION FROM CRIMINAL 
LIABILITY FOR COMMITTING TREASON: PROBLEMS 

OF INTERPRETATION ET APPLICATION

The problem of interpretation and enforcement in the case of a special person’s release from 
criminal liability in connection with the commission of high treason. Discrepancy between 
the wording of the composition signs of high treason and general approach to the possibility of 
exemption from criminal liability in the case of a completed crime with one of the conditions for such 
exemption. Proposed rule to overcome the respective legal confl ict and the rule of interpretation 
prohibiting the criminal law.

Keywords: a special kind of exemption from criminal responsibility; conditions of exemption 
from criminal responsibility; treason; voluntary renunciation of unfi nished crime; preparation of a 
crime; the incentive rate; interpretation; qualifi cation.
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Під час вчинення злочину особа з метою 
полегшення реалізації задуманого досить 
часто застосовує вогнепальну зброю, бойові 
припаси чи вибухові речовини. Такий спо-
сіб вчинення злочину не завжди знаходить 
правильну кримінально-правову оцінку з 
боку правників. Аналіз матеріалів судової 
практики свідчить, які особливої уваги з 
цього приводу потребують діяння, які по-
лягають у вчиненні терористичного акту з 
використанням зброї. Для України вчинен-
ня терористичних актів є проявом відносно 
нового виду злочинності. Якщо до 2012 року 
діяння, які були б пов’язані із вчиненням 
терористичних актів, не обліковувалися у 
статистичній звітності, то на сьогодні їхня 
кількість сягає тисяч одиниць [1]. Відсут-
ність досвіду з розслідування такої катего-
рії злочинів породжує низку запитань, зо-
крема: чи потрібно ставити особі у провину 
сукупність злочинів у разі вчинення теро-
ристичного акту, оскільки він поєднується 
із використанням зброї, бойових припасів 
чи вибухових речовин.

Нового осмислення з урахуванням су-
часних реалій життя, передусім наявності 
можливості володіння нарізною зброєю на 
законних підставах, потребує й ст. 257 «Бан-
дитизм» Кримінального кодексу України 
(КК України). 

Мета цієї статті полягає у розкритті ак-
туальних питань кваліфікації злочинів, що 
вчиняються з використанням вогнепальної 
зброї, бойових припасів чи вибухових речовин.

Питання незаконного поводження зі 
зброєю розглядалися багатьма вченими. 
Не залишалися поза увагою й проблеми 
відповідальності за бандитизм. Вагомим 
внеском у розроблення зазначеної тематики 
стали праці Ю. Александрова, Г. Андрусі-
ва, П. Андрушко, М. Бажанова, Ю. Бауліна, 
В. Борисова, В. Голіни, В. Грищука, І. Дань-
шина, В. Навроцького, Я. Нагнойного, 
Д. Никифорчука, В. Тулякова, Є. Худяко-
ва, В. Шакуна, С. Яценка та інших учених. 
Проте й до сьогодні залишаються дискусій-
ними питання кваліфікації вказаних діянь 
за сукупністю злочинів. Є потреба оцінити 
зміни, яких останнім часом зазнало кри-
мінальне законодавство, та запропонувати 
шляхи вирішення проблем, що виникають 
під час кваліфікації злочинів, що вчиня-
ються з використанням вогнепальної зброї, 
бойових припасів чи вибухових речовин.

З появою в КК України ст. 263-1 перед 
правозастосувачем постала потреба у відме-
жуванні злочинів, відповідальність за які 
передбачена ст.ст. 263 та 263-1 КК України, 
оскільки в обох нормах ідеться про незакон-
не поводження зі зброєю, бойовими припа-
сами та вибуховими речовинами. Нагада-
ємо, що відрізняються вказані злочини за 
предметом та проявом об’єктивної сторони. 
До кола предметів, зазначених у ст. 263 КК 
України, належать вогнепальна зброя (крім 
гладкоствольної мисливської), бойові при-
паси, вибухові речовини, вибухові пристрої 
(ч. 1 ст. 263 КК України), холодна зброя (ч. 2 
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ст. 263 КК України). Предметом складу зло-
чину, ознаки якого вказано у ст. 263-1 КК 
України, на відміну від попереднього зло-
чину, може бути й гладкоствольна мислив-
ська зброя. Про холодну ж зброю у ст. 263-1 
КК України не йдеться.

Серед форм злочинного прояву, що охо-
плюються нормою, яка міститься в ст. 263 
КК України, законодавець вказав носіння, 
зберігання, придбання, передачу, збут (ч. 1 
ст. 263 КК України) та носіння, виготовлен-
ня, ремонт і збут (ч. 2 ст. 263 КК України).

Виготовлення, переробка, ремонт, фаль-
сифікація, видалення чи зміна маркування 
є ознаками об’єктивної сторони складу зло-
чину, передбаченого ст. 263-1 КК України.

Таким чином, із появою 2012 року в КК 
України ст. 263-1 у зв’язку з прийняттям За-
кону України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінально-процесуального 
кодексів України щодо відповідальності за 
незаконне поводження зі зброєю та вибу-
хонебезпечними матеріалами» було кри-
міналізовано незаконне виготовлення та 
ремонт гладкоствольної мисливської зброї. 
Це сталося через видалення з диспозиції 
ч. 1 ст. 263 КК України слів «виготовлення, 
ремонт», передбачення цих слів у диспози-
ції ч. 1 ст. 263-1 КК України та визнання 
предметом цього злочину будь-якого виду 
вогнепальної зброї, у тому числі й гладко-
ствольної мисливської. Нині склалася така 
ситуація, за якої не визнаються злочинни-
ми дії, що пов’язані із незаконним зберіган-
ням, носінням, придбанням, передачею чи 
збутом гладкоствольної мисливської зброї, 
проте, зокрема, її ремонт чи переробку ви-
знано злочинними діями.

Отже, перед правниками постає питан-
ня про застосування зворотної дії закону 
про кримінальну відповідальність у часі, 
оскільки незаконне виготовлення мислив-
ської гладкоствольної зброї могло відбува-
тися до 2012 року, тобто до того часу, коли 
було криміналізовано незаконне виготов-
лення мисливської гладкоствольної зброї. 

Повертаючись до проблем кваліфікації 
злочинів, що вчиняються із використанням 
вогнепальної зброї, бойових припасів та ви-
бухових речовин, передусім звернемо увагу 
на неоднакову юридичну оцінку вчинення 
терористичного акту, поєднаного із неза-
конним застосуванням зброї, бойових при-
пасів чи вибухових речовин.

Наприклад, вироком Лозівського міськ-
районного суду Харківської області К. 
було засуджено за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК 
України за наступних обставин. Маючи 
проросійські погляди та не підтримуючи 
проведення антитерористичної операції 
на території Донецької та Луганської об-
ластей, з метою перешкоджання законній 
діяльності Збройних сил України, впливу 
на прийняття рішень чи вчинення або не 
вчинення дій органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, служ-
бовими особами цих органів та привернен-
ня уваги громадськості до своїх політичних 
поглядів, К. придбав вибуховий пристрій 
та розмістив його під колією залізничного 
мосту, розташованого на 6-му пікеті 933-го 
кілометра дільниці Лозова – Павлоград, 
аби вчинити терористичний акт. Привести 
в дію вибуховий пристрій К. не вдалося, 
оскільки його було затримано співробітни-
ками СБ України [2]. Як бачимо, суд вважав 
за потрібне оцінити дії винного лише за 
ст. 258 КК України, не вказуючи на ст. 263 
КК України.

За подібних обставин Комінтернівський 
районний суд міста Харкова Н. засудив за 
сукупністю злочинів – ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, 
ч. 1 ст. 263 [3]. Зокрема Н., сповідуючи проро-
сійські погляди так званого антимайдану, 
з метою дестабілізації суспільно-політич-
ної ситуації в місті Харкові та залякування 
населення вирішив вчинити на території 
цього міста терористичний акт. Для цього 
він придбав гранатомет, однак реалізувати 
свій злочинний намір не зміг, оскільки був 
затриманий співробітниками СБ України.

Така неузгоджена судова практика є до-
сить поширеною. Можна навести чимало 
прикладів, коли подібні дії розглядаються 
саме як сукупність злочинів. Так, групу з 
трьох осіб було засуджено за ч. 1 ст. 14, ч. 2 
ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, коли вони 
з метою порушення громадської безпеки, 
перешкоджання проведенню заходів ча-
сткової мобілізації та призову на строкову 
службу до Збройних сил України та заля-
кування населення міста Києва, скорис-
тавшись складною суспільно-політичною 
ситуацією в Україні та бажаючи підвищити 
рівень напруженості, що існує в державі, 
сповідуючи негативне ставлення до діючої 
влади в Україні, обраного політичного кур-
су та радикальні настрої, намагалися при-
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готувати вибухову речовину для вчинення 
терористичного акту [4].

Без сукупності злочинів, з посиланням 
тільки на ст. 258 КК України судом було 
оцінено спробу вчинити терористичний акт 
з використанням вибухового пристрою [5]. 
У цьому рішенні та подібних до нього суди, 
описуючи ознаки вчиненого, окремо не ана-
лізують дії, що пов’язані з поводженням зі 
зброєю, бойовими припасами чи вибухови-
ми речовинами. Тобто суду не важливо, на 
законних чи незаконних підставах особа 
володіє такими речами.

За наявності такої суперечливої правоза-
стосовної практики виникає цілком законо-
мірне запитання: як правильно кваліфіку-
вати дії винних?

Аналіз наукової літератури свідчить, що 
це питання не розглядалося ні в комента-
рях до КК України, ні в навчальних посіб-
никах. Навіть у монографіях, присвячених 
проблемам кримінальної відповідальності 
за вчинення терористичної діяльності, цим 
ситуаціям увага не приділялася [6; 7]. 

Ще раз наголосимо, що така ситуація ви-
никла через тривалу відсутність матеріалів 
судової практики, а існуюча практика з цієї 
категорії справ не узагальнювалася.

Вважаємо, що наведені діаметрально 
протилежні рішення суду обумовлені не-
правильним тлумаченням закону про кри-
мінальну відповідальність. Так, диспози-
ція ч. 1 ст. 258 КК України однією з ознак 
об’єктивної сторони складу злочину визна-
чає застосування зброї, вчинення вибуху, 
підпалу. Можливо, саме така редакція нор-
ми й дала підстави для того, аби суди вчи-
нення терористичного акту, поєднаного із 
застосуванням зброї, кваліфікували тіль-
ки за ст. 258 КК України, без посилань на 
ст. 263 КК України.

Проте така практика є безпідставною з 
наступних причин. По-перше, вчинення те-
рористичного акту із використанням зброї 
не означає, що цією зброєю особа користу-
ється на незаконних підставах. Можливі 
випадки й правомірного володіння зброєю, 
наприклад, особа є військовослужбовцем, 
охоронцем й на законних підставах має 
право нею користуватися. По-друге, законо-
давча вказівка на таку ознаку, як застосу-
вання зброї, жодним чином не свідчить (та 
й не свідчила) про відсутність в діях винно-
го такого злочину, як незаконне поводжен-
ня зі зброєю. 

У чинному КК України міститься низка 
норм, в диспозиції яких вказано на засто-
сування зброї. Наведемо кілька з них: ч. 2 
ст. 146 КК України (незаконне позбавлен-
ня волі або викрадення людини, поєдна-
не із застосуванням зброї), ст. 294 (масові 
заворушення, де одним із проявів є супро-
водження зазначених у цій нормі дій із за-
стосуванням зброї), ч. 4 ст. 296 КК України 
(хуліганство, поєднане із застосуванням 
зброї) тощо. Вчинення таких дій судовою 
практикою оцінювалося й оцінюється за су-
купністю злочинів [8–12].

Вважаємо, що вчинення терористичного 
акту із застосуванням зброї, бойових при-
пасів чи вибухових речовин особою, яка не-
законно поводилася з такими предметами, 
необхідно кваліфікувати за сукупністю зло-
чинів – за ст. 258 та ст. 263 чи ст. 263-1 КК 
України відповідно.

Подібним чином вирішується питання й 
у разі вчинення хуліганських дій із засто-
суванням зброї. Так, правильно було квалі-
фіковано дії М. за ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 263-1 
КК України, який вчинив хуліганські дії із 
використанням саморобної гладкоствольної 
мисливської зброї [13].

На окрему увагу заслуговує й оцінка 
бандитизму. Відповідно до ст. 257 КК Укра-
їни карається організація озброєної банди 
з метою нападу на підприємства, устано-
ви, організації чи на окремих осіб, а також 
участь у такій банді або у вчинюваному 
нею нападі. Серед ознак бандитизму зако-
нодавець вказав озброєність. Ця ознака є 
конститутивною, що означає обов’язковість 
її встановлення в цьому складі злочину. 
У зв’язку із зазначеним виникає наступне 
запитання. Якщо озброєність є конститу-
тивною ознакою бандитизму, чи потрібна 
додаткова кваліфікація ще й за ст.ст. 263 
чи 263-1 КК України у разі незаконного по-
водження з вогнепальною зброєю членами 
банди? Пленум Верховного Суду України у 
своїх постановах (постанови) висловив різ-
ні позиції з цього приводу. Зауважимо, що 
ці постанови прийняті ще до того, як було 
внесено до КК України ст. 263-1, в якій ок-
ремо передбачено відповідальність за не-
законне виготовлення вогнепальної зброї, 
включаючи й гладкоствольну мисливську. 
Так, у другому абзаці п. 26 постанови від 
26 квітня 2002 року № 3 «Про судову прак-
тику в справах про викрадення та інше не-
законне поводження зі зброєю, бойовими 
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припасами, вибуховими речовинами, ви-
буховими пристроями чи радіоактивними 
матеріалами» суд вказав, що за сукупністю 
злочинів, передбачених ст. 257 і ст. 262 або 
ч. 1 ст. 263 КК України, належить кваліфі-
кувати незаконне заволодіння чи незакон-
не придбання вогнепальної зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин, вибухових 
пристроїв або радіоактивних матеріалів, 
вчинені з метою організації банди чи вико-
ристання цих предметів членами вже існу-
ючої банди. 

У постанові від 23 грудня 2005 року № 13 
«Про практику розгляду судами криміналь-
них справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними об’єднаннями» в другому абза-
ці п. 21 суд зазначає, що дії учасників бан-
ди, які пов’язані з незаконним носінням, 
зберіганням, ремонтом та передачею (один 
одному) предметів, якими вона озброєна, є 
складовими елементами бандитизму і до-
даткової кваліфікації за ст. 263 КК Украї-
ни не потребують. Додаткову кваліфікацію 
одержують тільки ті дії, які полягають у 
незаконному заволодінні вогнепальною 
зброєю, бойовими припасами, вибуховими 
речовинами, вибуховими пристроями, їх 
придбанні, виготовленні, ремонті, вчине-
ні з метою організації банди, а також ана-
логічні дії учасників уже існуючої банди 
чи збут останніми зазначених предметів й 
кваліфікуються за сукупністю злочинів, пе-
редбачених ст. 257 і ст. 262 або ч. 1 чи ч. 2 ст. 
263 КК України. 

Зважаючи на те, що вказані положення 
висловлені Верховним Судом України до 
прийняття Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінально- 

процесуального кодексів України щодо 
відповідальності за незаконне поводжен-
ня зі зброєю та вибухонебезпечними мате-
ріалами», яким до КК України включено 
ст. 263-1, не всі зазначені положення відпо-
відають чинному КК України.

Вважаємо, що з урахуванням сучасних 
реалій життя, передусім наявності закон-
них підстав для володіння не тільки глад-
коствольною мисливською, а й нарізною 
зброєю, а також нагородною вогнепальною 
зброєю, потрібно оцінювати як сукупність 
злочинів організацію озброєної банди. Такі 
дії слід кваліфікувати за ст. 257 та ст. 263 
чи ст. 263-1 КК України відповідно. В ін-
шому випадку одержать однакову кримі-
нально-правову оцінку дії членів банди, 
які, вживаючи заходи для приховування 
злочинної діяльності, одержують дозвіл на 
законних підставах володіти зброєю, та тих, 
які ігнорують це. Проте різна суспільна не-
безпечність вказаних дій є очевидною, як 
і те, що озброєність як ознака банди може 
охоплювати собою як випадки правомірного 
володіння нею, так і навпаки.

Отже, вчинення злочинів, під час яких 
особа використовує зброю, бойові припаси, 
вибухові речовини й цими речами вона по-
водиться без належно оформлених дозво-
лів, необхідно кваліфікувати за сукупністю 
злочинів. Зокрема, вчинення терористич-
ного акту у разі застосування зброї, бойових 
припасів чи вибухових речовин особою, яка 
незаконно поводилася з такими предмета-
ми, необхідно кваліфікувати за ст. 258 та 
ст. 263 чи ст. 263-1 КК України відповідно. 
Подібну оц інку мають одержати й дії осіб у 
разі організації озброєної банди. 
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Оксана КНИЖЕНКО

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, 

БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ЧИ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

Розглянуто актуальні питання кваліфікації злочинів, що вчиняються з використанням 
вогнепальної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин. Розкрито відмінність злочинів, 
відповідальність за які передбачена у ст. 263 та ст. 263-1 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кваліфікація злочинів; вогнепальна зброя; вибухові речовини; терорис-
тичний акт; бандитизм.

Оксана КНИЖЕНКО

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
БОЕВЫХ ПРИПАСОВ ИЛИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Рассмотрены актуальные вопросы квалификации преступлений, совершаемых с исполь-
зованием огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ. Раскрыты от-
личия преступлений, ответственность за которые предусмотрена в ст. 263 и ст. 263-1 Уго-
ловного кодекса Украины. 

Ключевые слова: квалификация преступлений; огнестрельное оружие; взрывчатые ве-
щества; террористический акт; бандитизм.

Oksana KNYZHENKO

PRESSING CONCERNS OF CLASSIFYING CRIMES INVOLVING 
FIRE WEAPONS, MILITARY SUPPLIES OR EXPLOSIVES

Pressing concerns of classifying crimes involving fi re weapons, military supplies or explosives 
have been considered. Specifi c characteristics of crimes defi ned in art. 263, 263-1 of the Criminal 
Code of Ukraine were presented.

Keywords: сlassifying crimes; fi re weapons; explosives; terroristic act; banditism.
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Поняття доказів належить до фундамен-
тальних правових категорій, з якими гене-
тично пов’язана вся історія кримінального 
судочинства з моменту його зародження і до 
сьогодні, оскільки давно відомо, що за своєю 
природою кримінальний суд як певна розу-
мова операція є неможливим без доказів [1, 
с. 29–30]. Це поняття визначає повноважен-
ня і зміст діяльності слідчих, прокурорів, 
суддів та інших учасників кримінального 
провадження, від яких залежить реалізація 
кримінально-правової політики держави, 
виконання завдань кримінального прова-
дження та забезпечення впровадження між-
народних стандартів кримінальної юстиції в 
Україні. Воно закріплено у ч. 4 ст. 62, п. 3 ч. 2 
ст. 129 Конституції України [2], у ст.ст. 962, 
358, 368-2, 372, 383, 384 Кримінального ко-
дексу України [3]. Про докази йдеться у ст. 15 
Конвенції проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання [4], 
у ст.ст. 3, 17 Європейської конвенції про вза-
ємну допомогу у кримінальних справах [5] та 
в інших важливих міжнародних документах.

Згідно з ч. 1 ст. 84 Кримінального проце-
суального кодексу України (КПК України) 
доказами в кримінальному провадженні є 
фактичні дані, отримані у передбаченому 
цим Кодексом порядку, на підставі яких 
слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд вста-
новлюють наявність чи відсутність фактів 
та обставин, що мають значення для кримі-
нального провадження та підлягають дока-
зуванню [6].

Не зважаючи на наявність такого офіцій-
но затвердженого у законі визначення по-

няття доказів і певне відокремлення за-
конодавцем від доказів їх процесуальних 
джерел, якими є показання, речові докази, 
документи і висновки експертів (ч. 2 ст. 84 
КПК України), щодо розуміння поняття до-
казів немає єдності процесуалістів, а відтак 
воно по-різному тлумачиться в слідчій та су-
довій практиці. Наслідком цього є поширені 
помилки, яких припускаються слідчі, про-
курори і судді, коли в основу обґрунтування 
своїх процесуальних рішень замість доказів 
покладають те, що у кримінальному судо-
чинстві доказом взагалі не може вважатися.

Теоретичним проблемам визначення 
поняття доказів у кримінальному проце-
сі присвячено чимало праць науковців, їх 
досліджували В.П. Гмирко [7], Ю.М. Гро-
шевий [8], Л.М. Лобойко [9], А.О. Ляш [10], 
М.М. Михеєнко [11], М.А. Погорецький [12], 
С.М. Стахівський [13], М.Є. Шумило [14] та 
інші. Водночас питання, пов’язані із засто-
суванням цього поняття, досі залишаються 
дискусійними.

Метою статті є визначення проблем, 
пов’язаних із застосуванням у криміналь-
ному провадженні України поняття «дока-
зи», закріпленого у ч. 1 ст. 84 КПК України, 
та можливих шляхів їх розв’язання.

Сьогодні стосовно визначення поняття 
«докази» у кримінальному провадженні іс-
нує як мінімум три основні наукові позиції.

Перша, докази – це фактичні дані, 
отримані у передбаченому кримінально- 
процесуальним законом порядку, на під-
ставі яких слідчий, суд, прокурор, слідчий 
суддя і суд встановлюють наявність чи від-
сутність фактів та обставин, що мають зна-
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чення для кримінального провадження та 
підлягають доказуванню [15, с. 83].

Друга, докази – це нерозривна єдність їх 
змістовної сторони (фактичних даних, тоб-
то відомостей, що дають можливість встано-
вити факти, які є предметом доказування) 
та їх процесуальних джерел (форми, що є 
встановленим кримінальним процесуаль-
ним законом порядком отримання фактич-
них даних та їх фіксації) [8, с. 180–181].

Третя, докази є органічною єдністю фак-
тичних даних, отриманих і закріплених у 
відповідній процесуальній формі, а також 
їх процесуальних джерел, на підставі якої 
сторони кримінального провадження, слід-
чий суддя і суд встановлюють наявність чи 
відсутність фактів і обставин, що мають 
значення для кримінального провадження 
і підлягають доказуванню, та яка визнана 
доказом уповноваженими суб’єктами дока-
зування, слідчим суддею та судом [12, с. 16].

На наш погляд, друга позиція є більш 
прийнятною, оскільки процесуальні дже-
рела доказів є процесуальною формою іс-
нування і зберігання відомостей про факти 
як доказів у кримінальному процесі. Без 
втілення в цю процесуальну форму фак-
тичні дані не мають значення доказу, а 
порушення процесуальної форми їх залу-
чення до сфери кримінально-процесуаль-
ного доказування призводить до визнання 
доказу недопустимим. Застосоване у цьому 
контексті поняття процесуальної форми 
акумулює в собі усі вимоги законодавчої 
регламентації порядку кримінального про-
вадження – як загальні, так і спеціальні, 
у тому числі щодо правил, процедур, послі-
довності, строків проведення слідчих (роз-
шукових) та інших процесуальних дій, 
що прямо або опосередковано пов’язані зі 
збиранням (формуванням), перевіркою та 
дослідженням доказів під час досудово-
го розслідування і судового розгляду, їх 
закріп ленням у процесуальних актах, а 
також порядок прийняття і оформлення 
рішень з окремих питань доказування і у 
кримінальному провадженні загалом.

Формування доказів здійснюється під 
час пізнавально-посвідчувальної діяльно-
сті уповноваженого суб’єкта і завжди перед-
бачає перетворення слідів злочину шляхом 
втілення їх у належну процесуальну форму 
на показання, речові докази, документи і 
висновки експерта.

Процесуальна форма покликана 
 забезпечити надійність кримінально- 
процесуального доказування. Щодо 
кримінально- процесуальних доказів, то 
для кожного їх виду (відповідно до переліку 
процесуальних джерел) чинним законодав-
ством передбачено особливості порядку його 
формування та збереження. Підстави, умо-
ви, процедура, послідовність процесуаль-
них дій та прийняття рішень із «входження» 
до матеріалів кримінального провадження 
фактичних даних надають їм процесуаль-
ної форми конкретного виду доказів.

Слід зазначити, що окремі науковці 
критично ставляться до необхідності за-
кріплення у кримінально-процесуальному 
законі поняття доказів і переліку їх проце-
суальних джерел. Деякі з них вважають, 
що це призводить до невиправданого спро-
щення сутності доказу як «невхопного юри-
дичного феномену», який треба сприймати 
не лише у момент його «виникнення», а і з 
огляду на подальшу перспективу, тобто як 
на те, що є власне в процесі формування до-
казів, так і на те, що вже є його результа-
том [7, с. 9–13]. Інші вважають, що у праві, 
яке вважається цивілізованим, немає поло-
жень, якими встановлюється цінність кож-
ного доказу, як це було в часи інквізиції, але 
її «віслячі вуха» стирчать у тих нормах КПК 
України, які зберігають запозичений (з не-
великими варіаціями) із Середньовіччя 
принцип фіксування недоторканного пере-
ліку джерел доказів, тобто їхніх матеріаль-
них носіїв [16, с. 152]. До того ще додають, що 
для суду у правовій демократичній державі 
не існує доказів, які мають наперед встанов-
лену силу, і так само для нього у законі не 
потрібно встановлювати перелік джерел, із 
яких вони можуть бути отримані, оскіль-
ки збереження у новому процесуальному 
законодавстві джерел, у яких «містяться» 
докази, є продовженням законодавчого 
анахронізму, породженого формальною те-
орією доказів, від якої відійшли у 1864 році 
з прийняттям Статуту кримінального судо-
чинства, але яка була реанімована у радян-
ський період [9].

Проте, попри певну привабливість цієї 
концепції й відсутність у законодавстві 
більшості країн Західної Європи норматив-
ного визначення поняття «докази», потрібно 
пам’ятати, що у кримінальному судочин-
стві докази мають вирішальне значення 
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для встановлення особи, яка вчинила зло-
чин, та застосування до неї справедливого 
покарання або інших заходів кримінально- 
правового впливу, і саме тому в Україні, як 
і в деяких інших державах Європи (Молдо-
ві, Латвії тощо), закон містить визначення 
поняття «докази» і встановлює вимоги щодо 
порядку їх формування та використання у 
кримінальному провадженні.

Основу гносеологічної характеристики по-
няття «докази» становить філософське вчен-
ня про відображення як загальну властивість 
матерії [17, с. 20–30], згідно з яким відбува-
ється залишення слідів будь-якого злочину 
як певної реальної події на предметах матері-
ального світу і в свідомості людей. За допомо-
гою цих слідів стає можливим встановлення 
обставин, що мають значення для криміналь-
ного провадження. Тому уповноважені суб’єк-
ти кримінальної юстиції повинні виявити 
сліди, що залишилися внаслідок вчинення 
злочину, і привести їх у належну процесу-
альну форму, а вже потім використовувати їх 
як докази у кримінальному провадженні. Не 
випадково законодавець після того, як у ч. 1 
ст. 84 КПК України навів визначення доказів, 
у ч. 2 цієї статті дає вичерпний перелік проце-
суальних джерел доказів.

Як і будь-яке відображення, доказ завж-
ди складається з образу того, що відтво-
рюється, і форми, тобто способу існування 
і прояву відображення. У зв’язку з цим не 
зовсім правильно розуміти під доказами 
лише зміст відображення – фактичні дані 
про обставини кримінального правопору-
шення. Відомості про обставини злочину, 
що збереглися в пам’яті людей і на предме-
тах матеріального світу, можуть бути вико-
ристані як докази під час кримінального 
провадження, лише якщо вони містяться у 
визначених у законі формах.

Отже, поняття «докази» є структурова-
ним. При цьому серед науковців немає єд-
ності щодо кількості й сутності елементів 
його структури. На думку одних, це понят-
тя містить: 1) фактичні дані (відомості про 
факти, інформацію), що мають значення у 
кримінальному провадженні (зміст); 2) про-
цесуальну форму їх закріплення (спосіб 
існування у матеріалах кримінального 
провадження); 3) носія відомостей (зовніш-
ній вираз); враховуючи, що усі вони пере-
бувають у взаємозв’язку та у своїй єдності 

утворюють поняття доказів [18, с. 177–178]. 
На думку інших, взаємозв’язок зазначених 
трьох елементів є окремим четвертим еле-
ментом – умовиводом як формою логічного 
зв’язку між всіма елементами, і тільки на-
явність їх комплексу утворює доказ у кримі-
нальному процесі [19, с. 61].

Доказ слушно вважають складною юридич-
ною конструкцією, в системі якої функціонує 
пізнавальний, інформаційний і нормативний 
блок елементів [20, с. 104–105]. Пізнавальний 
(гносеологічний) блок містить: факт, який до-
казується; факт, який доказує; висновок про 
зв’язок між ними. До інформаційного блоку 
належить: інформація про факти, дані; но-
сії (джерела) інформації про ці факти, фак-
тичні дані, відомості про факти. До норма-
тивного – уповноважені законом суб’єкти, 
закріплені в законі форми, дії, процедури 
тощо, вимоги щодо формування, існування 
та використання в кримінальному процесі 
доказів. І це закономірно, оскільки механізм 
утворення слідів кримінального правопору-
шення пояснюється положеннями з теорій 
пізнання, відображення та інформації. Але 
в законі однією  дефініцією охопити усі ці 
складові неможливо, і тому сформульоване у 
ст. 84 КПК України поняття доказів містить 
найважливіші із зазначених елементів, що 
визначають їх зміст і форму, а наявність ін-
ших випливає із вимог інших норм інститу-
ту доказового права.

У перспективі може бути сформульоване 
більш досконале нормативне визначення 
поняття доказу і всіх його основних власти-
востей з фактичним закріпленням у КПК 
України так званого складу доказу [10].

Встановлення реальної дійсності в кри-
мінальному провадженні відбувається 
опосередковано, оскільки кримінальне 
правопорушення для тих, хто неупередже-
но досліджує його обставини, є завжди по-
дією минулого. Безпосередньо слідчими, 
прокурорами та іншими уповноваженими 
суб’єктами здійснюється лише діяльність 
зі збирання (формування), перевірки і оцін-
ки фактичних даних про злочин, що вже 
стався. Якщо зазначені суб’єкти безпосеред-
ньо були учасниками або очевидцями події 
злочину, то у кримінальному проваджен-
ні у зв’язку з вимогами інституту відводу 
(ст.ст. 75, 77 та деякі інші § 6 глави 3 КПК 
України) вони втрачають свої повноважен-
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ня і беруть у ньому участь як потерпілі та 
свідки.

Деякі автори вважають за можливе і без-
посереднє пізнання щоразу слідчим, про-
курором, слідчим суддею та судом певних 
фактів, які й після того, як вчинено кримі-
нальне правопорушення, продовжують існу-
вати у незмінній формі або, якщо і дещо змі-
нилися, то не втратили важливих для них 
якостей. На їхню думку, таке «безпосереднє 
пізнання сторонами кримінального про-
вадження може відбуватися у межах кри-
мінального процесу при виконанні певних 
процесуальних дій, а саме – огляду, освіду-
вання, обшуку, пред’явлення для впізнан-
ня» [18, с. 177–178]. Проте, попри безпосеред-
ність сприйняття учасниками зазначених 
слідчих (розшукових) дій певних фактів 
як об’єктивних наслідків злочину, вони (по-
дії, обстановка, предмети, дії тощо) так чи 
інакше, що вже залежить від способу, пов-
ноти, якості та інших властивостей фіксації 
під час проведення цих дій, «процесуально 
виокремлюються» з реальної дійсності із 
певним суб’єктивним контекстом. Надалі 
за результатами таких дій навіть та особа, 
яка їх проводила і особисто спостерігала 
певні явища та вилучала конкретні предме-
ти, у доказуванні оперує не цими явищами 
і предметами як фактами, а процесуально 
оформленими відомостями про них.

Свого часу вже було переконливо доведе-
но, що під час кримінальної процесуальної 
діяльності слідчі, прокурори і судді оперу-
ють не фактами як явищами і подіями ре-
альної дійсності, які об’єктивно неможливо 
приєднати до матеріалів кримінального 
провадження, а лише відомостями про них 
(в тому числі й про властивості предметів 
матеріального світу), які зафіксовані у вста-
новленому законом порядку в протоколах 
слідчих та судових дій [11, с. 120–124; 13, 
с. 78–80].

Як зазначалося вище, матеріальні та іде-
альні сліди залишає по собі будь-яке кримі-
нальне правопорушення, оскільки немину-
чими наслідками суспільно небезпечного 
впливу правопорушника, поведінка якого 
проявляється у формі дії або бездіяльності, 
завжди є зовнішні зміни на об’єктах навко-
лишнього середовища (предметах, речах 
тощо) та у свідомості людини. Власне вза-
ємодія предметів, явищ і станів є первин-

ними джерелами (носіями) слідів, але їх не 
слід плутати з джерелами доказів. Процес 
трансформації зазначених слідів у докази 
врегульований у КПК України. Він здійс-
нюється шляхом реалізації відповідних 
правовідносин, пов’язаних зі збиранням 
(формуванням) уповноваженими суб’єкта-
ми кримінальної юстиції доказів. Це відбу-
вається під час здійснення процесуальної 
діяльності слідчим, прокурором, слідчим 
суддею і судом та закінчується тієї миті, 
коли отримані відомості закріплюються та/
або залучаються до матеріалів криміналь-
ного провадження одним із передбачених у 
законі способів.

Під носієм фактичних даних (відомостей, 
інформації про факти) слід розуміти те, що 
може бути засобом відображення, фікса-
ції, виразником чого-небудь. Носієм слідів 
події злочину виступають об’єкти неживої 
природи або предмети, що можуть бути за-
собом сприйняття, фіксації та збереження 
доказової інформації. Ці об’єкти можуть 
мати вигляд офіційних і неофіційних доку-
ментів, перебувати у твердому, сипкому або 
газоподібному стані (поверхня ґрунту, сті-
на або підлога у приміщенні, взуття, одяг, 
ніж, скло, аркуш паперу, сторінка паспорту 
тощо). Завдяки проведенню огляду місця по-
дії, обшуку та інших слідчих (розшукових) 
дій фактичні дані про них та їхній зміст і 
властивості (у тому числі й про ознаки но-
сія та умови зовнішнього середовища і його 
вплив) стають предметом кримінального 
процесуального дослідження і фіксуються 
у відповідних процесуальних документах та 
додатках до них (протоколі слідчої дії, жур-
налі судового засідання, реєстрі матеріалів 
досудового розслідування тощо). Стосовно 
показань носієм фактичних даних є жива 
особа, яка зберігає ці дані у своїй свідомості 
завдяки пам’яті й здатна відобразити їх сло-
вами, реченнями, промовою як більш склад-
ною мовною конструкцією або в інший спо-
сіб, якщо у неї є вади мовлення (наприклад, 
знаками німих). Поява нових видів інфор-
мації зумовлює специфіку їх збереження та 
передачі через носії, вироблені з урахуван-
ням останніх досягнень інформатики, доку-
менталістики та криміналістики.

У ст.ст. 103, 104, 105 та інших статтях 
глави 5 розділу I КПК України встановлено 
загальні правила фіксування криміналь-
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ного провадження, які також розраховані 
на процес збирання (формування) доказів. 
Ці правила містяться і в нормах, що регулю-
ють проведення слідчих (розшукових) дій, 
а також в нормах деяких інших інститутів 
кримінально-процесуального права.

Від надійності носіїв фактичних даних 
залежить якість сприйняття, збереження 
та відтворення інформації про криміналь-
не правопорушення у знаковій формі, що 
зумовило необхідність визначення науково- 
технічних вимог, які забезпечать бездоган-
не існування конкретного виду інформації 
на певному носії. Ці вимоги повинні врахо-
вувати слідчий, прокурор, слідчий суддя 
та суд при отриманні й оцінці нових видів 
інформації для того, щоб їх якісний з точки 
зору повноти сприйняття зміст був безпо-
середньо пов’язаний з науково-технічними 
можливостями носія. Такими вимогами є: 
1) можливість тотожного сприйняття інфор-
мації про кримінальне правопорушення но-
сієм; 2) збереження носієм цієї інформації 
без пошкоджень і перекручень; 3) можли-
вість адекватного відтворення інформації 
про кримінальне правопорушення з носія.

Треба мати на увазі, що доказ є катего-
рією об’єктивно-суб’єктивною [21, с. 30]. Че-
рез цю природу наявність органічної єдно-
сті фактичних даних та їх процесуального 
джерела не призводить до автоматичного 
набуття ними статусу доказу в криміналь-
ному провадженні, оскільки це вимагає 
відповідного визнання за рішенням упов-
новаженого суб’єкта кримінальної юсти-
ції (слідчого, прокурора, судді, суду). За за-
кономірностями обігу інформації в соціумі, 
фактичні дані не існують без суб’єктів, які 
їх сприймають та транслюють. Зміст інфор-
мації, що циркулює в кримінальному про-
вадженні, залежить від позиції суб’єктів, 
які її отримують. Таким чином, одні й ті 
самі фактичні дані може визнавати доказа-
ми одна чи навіть обидві сторони процесу, 
але не визнавати їх такими суд, і навпаки.

Не завжди докази є чимось сталим впро-
довж всього кримінального провадження, на 
початкових його етапах їх можуть залучати 
до системи доказів, якими встановлюється 
певна обставина кримінального правопору-
шення, а на наступних, навпаки, їх взагалі 
не сприйматимуть як докази. Це пов’язано з 
реалізацією закріпленої у ст. 23 КПК Украї-

ни засади безпосередності дослідження по-
казань, речей і документів судом, який, за 
загальним правилом, не може прийняти 
їх як докази, якщо вони не були предметом 
його безпосереднього дослідження. Отже, за-
фіксовані у відповідних протоколах допитів 
і додатках до них показання допитаних слід-
чим або прокурором осіб (потерпілого, свідка, 
підозрюваного) можуть використовуватися 
для доказування тих чи інших обставин під 
час досудового розслідування, але не у судо-
вих стадіях кримінального провадження.

Від кримінально-процесуальних доказів 
слід відрізняти іншу інформацію, яка цир-
кулює у кримінальному провадженні; аргу-
менти сторін і думки осіб, які здійснюють 
кримінальне провадження: судження про 
ймовірність певного розвитку подій або вза-
ємозв’язку явищ; логічні докази як логічно- 
розумові операції доведення певної тези 
завдяки аргументам і демонстрації. Якщо 
умовно процес доказування у конкретному 
кримінальному провадженні визначити як 
логічну операцію, що завершується демон-
страцією – вироком суду, наведені у ньому 
докази відіграють роль аргументів-доводів. 
І у такому контексті докази у криміналь-
ному провадженні розглядають як засоби 
логічно-розумового доказування [22, с. 27]. 
Однак у будь-якому випадку фактичні дані 
для того, щоб стати доказами, повинні мати 
певні властивості, що з’ясовуються слідчим, 
прокурором, слідчим суддею або судом під 
час їхньої оцінки, а саме: належність, допу-
стимість, достовірність і достатність. У ч. 1 
ст. 84 КПК України як нормі, що сьогодні ви-
значає програму створення складу доказу, 
зафіксовано лише окремі очевидні ознаки 
доказу, за межами юридичної конструкції 
якої, як доведено, залишається низка інди-
відуальних психофізіологічних, розумових 
і логічних доказоутворюючих операцій кон-
кретного суб’єкта, оскільки немає і не може 
бути закону, який їх регламентував би [14].

Таким чином, сформульоване у ст. 84 КПК 
України поняття доказів містить найваж-
ливіші елементи, що визначають їх зміст і 
форму, а наявність інших випливає із ви-
мог інших норм інституту доказового права, 
зокрема і вимог щодо належності, допусти-
мості, достовірності та достатності доказів.

Докази у кримінальному проваджен-
ні є нерозривною єдністю їх змістовної 
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сторони – фактичних даних, що дають 
можливість встановити обставини, які є 
предметом доказування, та їх процесу-
альних джерел – форми, що є встановле-

ним кримінальним процесуальним зако-
ном порядком отримання цих фактичних 
даних, в тому числі і їх процесуальну 
фіксацію.
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Олег БАУЛІН

ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Розглянуто положення теорії кримінально-процесуального доказування стосовно по-
няття і правової природи доказів, висвітлено основні наукові позиції сучасності щодо ви-
значення поняття доказів та їхньої структури у кримінальному процесі, розкрито зміст і 
позитивне значення елементів легального поняття доказів, закріпленого у чинному Кри-
мінальному процесуальному кодексі України.

Ключові слова: поняття доказів; легальне поняття доказів; кримінально-процесуальні 
докази; процесуальні джерела доказів; структура доказу; склад доказу.

Олег БАУЛИН

ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рассмотрены положения теории уголовно-процессуального доказывания относительно 
понятия и правовой природы доказательств, освещены основные научные позиции совре-
менности по определению понятия доказательств и их структуры в уголовном процессе, 
раскрыто содержание и положительное значение элементов легального понятия доказа-
тельств, закрепленного в действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины.

Ключевые слова: понятие доказательств; легальное понятие доказательств; уголовно- 
процессуальные доказательства; процессуальные источники доказательств; структура до-
казательства; состав доказательства.

Oleh BAULIN

CONCEPT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

We consider the provisions of the criminal procedure proving the theory about the concept and 
the legal nature of the evidence, the basic scientifi c positions of modernity on the defi nition of 
evidence and the structure of the criminal process, reveals the content and positive elements of the 
legal concepts of evidence, which is enshrined in the current Criminal Procedure Code of Ukraine.

Keywords: concept of evidence; the legal concept of evidence; criminal procedure evidence; 
procedural sources of evidence; proof structure; part of the evidence.
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ІННА ЄРЬОМЕНКО

Повідомлення про підозру є важливим 
процесуальним актом на стадії досудово-
го розслідування, що має велике значен-
ня для виконання завдань кримінального 
провадження, визначених у ст. 2 чинного 
Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України) [1].

Саме з моменту повідомлення про підоз-
ру у вчиненні кримінального правопору-
шення настає стадія притягнення особи до 
кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 
ст. 3 КПК України) та розпочинається строк, 
протягом якого повинно бути закінчено до-
судове розслідування (ст. 219 КПК України).

Від обґрунтованості підозри, дотримання 
процесуального порядку вручення повідом-
лення про підозру залежить додержання за-
конних прав підозрюваного, а також подаль-
ша доля самого кримінального провадження. 

У практичній діяльності процедура по-
відомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення спричиняє 
виникнення численних запитань та нерід-
ко відбувається з порушенням норм КПК 
України.

Основними причинами такого стану є 
наявність суперечностей між криміналь-
ними процесуальними нормами, неодно-
значне тлумачення їх змісту учасниками 
кримінального провадження, відсутність 
ефективної взаємодії між владними суб’єк-
тами кримінального процесу, які саме і по-
кликані забезпечити режим законності під 
час здійснення повідомлення про підозру.

Отже, положення КПК України, якими 
регламентується процедура повідомлення 
про підозру, та практика їх застосування 
потребують поглибленого аналізу з метою 
виявлення існуючих проблем і запрова-
дження шляхів їх подолання.

Дослідженням теоретичних та практич-
них аспектів повідомлення особі про підоз-
ру займалися такі науковці, як: В. Гринюк, 
В. Дорохов, М. Жогін, О. Капліна, Л. Лобой-
ко, Т. Лоскутов, М. Руденко, М. Строгович, 
О. Толочко, О. Чувильов, О. Шило та інші.

Попри значний внесок учених у розви-
ток інституту підозри, формулювання її 
поняття, виокремлення ознак та сутності, 
залишаються недостатньо дослідженими 
підстави, порядок та наслідки повідомлен-
ня про підозру в контексті взаємодії слідчо-
го, прокурора, адвоката та слідчого судді у 
кримінальному провадженні.

Метою статті є дослідження передба-
чених у КПК України підстав, порядку та 
наслідків повідомлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
а також аналіз правозастосовної практики 
початку притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності з позиції взаємодії 
слідчого, прокурора, адвоката та слідчого 
судді у кримінальному провадженні, вияв-
лення недоліків у нормативній регламента-
ції цього питання та формулювання обґрун-
тованих пропозицій щодо вдосконалення 
чинного законодавства й посилення режи-
му законності через належну взаємодію.
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Матеріальною підставою для притягнен-
ня особи до кримінальної відповідальності 
є вчинення нею кримінального правопо-
рушення, а процесуальною – вручення цій 
особі письмового повідомлення про підозру.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 276 КПК 
України повідомлення про підозру обов’яз-
ково здійснюється у таких випадках: 1) у 
разі затримання особи на місці вчинення 
кримінального правопорушення чи безпо-
середньо після його вчинення; 2) у разі об-
рання до особи одного з передбачених КПК 
України запобіжних заходів; 3) у разі наяв-
ності достатніх доказів для підозри особи у 
вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені випадки повідомлення про 
підозру, які, власне, є підставами, перед-
умовами для прийняття такого рішення, 
викликають суттєві зауваження.

Зокрема, повідомлення про підозру у 
випадку обрання до особи одного з перед-
бачених КПК України запобіжних заходів 
апріорі не може бути реалізоване, оскільки 
згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою 
для застосування запобіжного заходу є на-
явність обґрунтованої підозри у вчиненні 
особою кримінального правопорушення, 
а не навпаки. Метою застосування запобіж-
ного заходу є забезпечення виконання під-
озрюваним, обвинуваченим покладених на 
нього обов’язків (ч. 1 ст. 177 КПК України). 
Тобто особа, щодо якої планується застосу-
вати запобіжний захід, вже повинна мати 
процесуальний статус підозрюваного.

За таких умов розглянута підстава ні-
коли не може бути застосована як привід 
для повідомлення про підозру, є «мертвою», 
а тому її взагалі варто виключити зі ст. 276 
КПК України.

Разом з тим у ч. 2 ст. 176 КПК України 
тимчасовим запобіжним заходом визначе-
но затримання особи. Тому з цього погляду 
повідомлення про підозру у разі затриман-
ня особи на місці вчинення кримінального 
правопорушення чи безпосередньо після 
його вчинення належить і до п. 1, і до п. 2 
ч. 1 ст. 276 КПК України.

Водночас затримання особи на місці вчи-
нення кримінального правопорушення чи 
безпосередньо після його вчинення не під-
падає під стандартний порядок застосуван-

ня запобіжного заходу, оскільки: затриман-
ня особи відбувається без ухвали слідчого 
судді (ч. 2 ст. 207, ст. 208 КПК України), таке 
затримання не може перевищувати сім-
десяти двох годин з моменту затримання 
(ч. 1 ст. 211 КПК України), затриманій особі 
письмове повідомлення про підозру вруча-
ється не пізніше, ніж через двадцять чоти-
ри години з моменту затримання (ч. 2 ст. 278 
КПК України). 

На час затримання особи вже є певні 
факти, що свідчать про вчинення саме нею 
кримінального правопорушення.

Проте затримання особи не обов’язко-
во повинно мати наслідком складання та 
вручення їй письмового повідомлення про 
підозру. 

Наприклад, затримання особи відбулося 
у зв’язку з тим, що на цю особу вказав оче-
видець безпосередньо після вчинення зло-
чину. Після подальшої перевірки отримана 
інформація не підтвердилася. 

Щодо такої ситуації доходимо логічного 
висновку, що не можна висувати підозру 
особі лише за фактом затримання її на міс-
ці вчинення кримінального правопорушен-
ня чи безпосередньо після його вчинення, 
а тому це і не може бути окремою підставою 
для здійснення повідомлення про підозру.

У ч.ч. 2 та 3 ст. 278 КПК України чітко 
визначено, що письмове повідомлення про 
підозру затриманій особі вручається не пі-
зніше, ніж через двадцять чотири години з 
моменту її затримання. Якщо особі не вру-
чено повідомлення про підозру впродовж 
цього терміну, така особа підлягає негайно-
му звільненню.

Законодавець встановлює строк – 24 го-
дини з моменту затримання саме на збиран-
ня доказів вчинення особою кримінального 
правопорушення, які в разі їх достатності 
і будуть покладені в основу обґрунтування 
підозри. Якщо такі докази у вказаний тер-
мін отримані не будуть або факт вчинення 
особою злочину не підтвердиться (спро-
стується), затримана особа повинна бути 
 звільнена. 

Вирішальну роль у недопущенні неза-
конного притягнення особи до кримінальної 
відповідальності відіграє адвокат, надаючи 
слідчому, прокурору докази непричетності 
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затриманої особи до вчинення криміналь-
ного правопорушення.

З огляду на зазначене, якщо тлумачи-
ти більш широко, підстави для здійснення 
повідомлення про підозру сформульовані у 
ч. 1 ст. 276 КПК України за принципом «ма-
трьошки» – одна вміщується в іншу. Родо-
вим поняттям для всіх перелічених у чин-
ному КПК України випадків повідомлення 
про підозру є наявність достатніх доказів 
для підозри особи у вчиненні кримінально-
го правопорушення, а по суті, «достатність 
доказів» є єдиною підставою для прийняття 
рішення щодо повідомлення про підозру.

Наявності самих доказів, що вказують 
на ймовірне вчинення конкретною особою 
кримінального правопорушення та які 
слідчий, прокурор у сукупності вважають 
достатніми для повідомлення особі про 
підозру, замало – вони ще повинні бути 
ґрунтовно викладені у підозрі.

Вимоги до змісту підозри встановлені у 
ст. 277 КПК України, серед яких відсутня 
вимога «обґрунтованість підозри». Проте 
така вимога, як підстава застосування за-
побіжного заходу, міститься у ч. 2 ст. 177 
КПК України.

«Обґрунтованість підозри» можна визна-
чити як структурний виклад у письмовому 
документі – повідомленні про підозру су-
купності зібраних доказів, які свідчать про 
вчинення певною особою конкретного кри-
мінального правопорушення.

Факти, що підтверджують «обґрунтова-
ність підозри», не повинні бути такого са-
мого рівня, що і факти, на яких має ґрун-
туватися обвинувальний вирок чи навіть 
пред’явлення обвинувачення [2].

Слідчий, прокурор у письмовому пові-
домленні, спираючись на отримані під час 
досудового розслідування докази, виклада-
ють власну думку щодо вчиненого правопо-
рушення. Вона, з одного боку, визначається 
конкретною нормою Кримінального кодексу 
України, а з другого – змістовне наванта-
ження, обґрунтованість та вмотивованість 
викладених фактів – це власне (авторське) 
бачення слідчого, прокурора, що становить 
внутрішній аспект письмового повідомлен-
ня про підозру. Вона об’єктивує рішення 
слідчого, прокурора про достатність доказів 

для повідомлення особі про підозру, а також 
охоплює власне зміст підозри, який визна-
чає пізнавальний результат діяльності цих 
суб’єктів [3, с. 93].

Таким чином, передумовою здійснення 
повідомлення про підозру є наявність ін-
формації про ймовірність вчинення особою 
кримінального правопорушення, яка вже 
перевірена та підтверджена слідчим шля-
хом, тобто підкріплена сукупністю доказів, 
котру слідчий, прокурор вважають достат-
ньою. З огляду на це у слідчого, прокурора 
вже склалося внутрішнє переконання про 
вчинення певною особою конкретного зло-
чину, яке і знаходить своє відображення у 
процесуальному документі – повідомленні 
про підозру.

Процесуальний порядок повідомлення 
про підозру складається із двох послідов-
них обов’язкових дій: складання (що перед-
бачає також погодження прокурором пові-
домлення про підозру у разі складання його 
слідчим) та вручення його особі, щодо якої 
висунута ця підозра.

При цьому складене слідчим повідом-
лення про підозру набирає юридичної сили 
лише після погодження його прокурором. 

І хоча згідно з ч. 1 ст. 278 КПК України 
письмове повідомлення про підозру вруча-
ється в день його складення слідчим або 
прокурором, у ч. 4 ст. 22 КПК України визна-
чено імперативні вимоги щодо суб’єкта по-
відомлення про підозру та передбачено, що 
повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення здійсню-
ється саме прокурором, і лише у випадках, 
передбачених цим Кодексом, повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення може здійснюватися слід-
чим за погодженням із прокурором.

Вважаємо, що повідомлення про підозру 
повинно вручатися саме прокурором в день 
його погодження. Таким чином, у прокуро-
ра, як у майбутнього обвинувача у суді, з’яв-
ляється впевненість у законності вказаної 
дії і є можливість під час безпосереднього 
спілкування з особою, якій вручається пові-
домлення про підозру, та адвокатом (у разі 
його залучення) з’ясувати важливі нюанси, 
що можуть мати вирішальне значення в 
майбутньому, та попередити випадки неза-
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конного притягнення до кримінальної від-
повідальності. 

Слідчий, прокурор або інша уповноваже-
на службова особа (службова особа, якій за-
кон надає право здійснювати затримання) 
зобов’язані невідкладно повідомити підо-
зрюваного про його права, а на прохання 
підозрюваного зобов’язані також детально 
роз’яснити кожне із зазначених прав.

Відомості щодо висунутого повідомлення 
про підозру (дата і час, правова кваліфіка-
ція кримінального правопорушення, у вчи-
ненні якого підозрюється особа, із зазначен-
ням статті (частини статті) закону України 
про кримінальну відповідальність) після 
його вручення невідкладно вносяться слід-
чим, прокурором до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань.

Особа з моменту отримання письмового 
повідомлення про підозру стає централь-
ною фігурою, навколо якої концентруються 
процесуальні дії органів досудового розслі-
дування, прокурора, суду та інших учасни-
ків процесу.

Наслідком здійснення повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення є набуття особою процесуального 
статусу підозрюваного, стосовно якого почи-
нається реалізація функції обвинувачення. 

Одночасно з отриманням письмового по-
відомлення про підозру в особи з’являється 
право на захист. Підозрюваний може захи-
щати себе самостійно або разом із захисни-
ком. Захист також може здійснюватися за-
конним представником. 

Адвокат не підмінює підозрюваного, а діє 
разом з ним. Водночас він є самостійним 
учасником процесу, має свої процесуальні 
права й обов’язки, як правило, не залежить 
від підзахисного у визначенні тактики за-
хисту, своєї позиції у справі та активно взає-
модіє з іншими учасниками кримінального 
процесу, оскаржує незаконні рішення, дії 
чи бездіяльність слідчого або прокурора, 
а також ухвали слідчого судді.

Поява у кримінальному провадженні но-
вих учасників кримінального проваджен-
ня сторони захисту – підозрюваного та за 
його бажанням або обов’язково у випад-
ках, передбачених у ст. 52 КПК України, 
захисника, спричиняє виникнення нових 

процесуальних правовідносин: підозрюва-
ний↔слідчий, підозрюваний↔слідчий↔про-
курор, підозрюваний↔захисник↔слідчий, 
підозрюваний↔захисник↔слідчий↔проку-
рор, підозрюваний↔захисник↔слідчий↔ 
прокурор↔слідчий суддя та інші.

Вказані правовідносини мають здебіль-
шого протилежні інтереси: сторона захисту 
орієнтована на збирання доказів, що ви-
правдовують або пом’якшують вину підо-
зрюваного, слідчий суддя здійснює судовий 
контроль за дотриманням прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному проваджен-
ні, а діяльність слідчого та прокурора набу-
ває обвинувального характеру. 

Слідчий, прокурор зобов’язані перевіри-
ти та оцінити всі докази, на які посилаєть-
ся підозрюваний та його захисник, проте 
сторона обвинувачення вже не так активно 
за своєю ініціативою виявляє ті обставини, 
що виправдовують підозрюваного, навіть з 
огля ду на ч. 2 ст. 9 КПК України, а працює в 
більш обвинувальному ракурсі.  

Теоретично повідомлення про підозру 
особі ще не означає, що вона обов’язково 
буде притягнута до кримінальної відпові-
дальності. Під час подальшого розсліду-
вання можуть бути виявлені обставини, які 
унеможливлять кримінальну відповідаль-
ність: встановлена невинуватість особи, 
якій вручено повідомлення про підозру, або 
з’являються інші передумови для припи-
нення досудового розслідування, у зв’язку з 
чим таке кримінальне провадження повин-
но бути закрито з підстав, передбачених у 
ст. 284 КПК України.

Проте на практиці слідчий, прокурор 
після здійснення повідомлення про підозру 
особі у вчиненні кримінального правопору-
шення опиняються у ситуації, коли «назад 
шляху немає».

Так, відповідно до п. 7.1 наказу Гене-
рального прокурора України від 19 грудня 
2012 року № 4гн «Про організацію діяльно-
сті прокурорів у кримінальному проваджен-
ні» [4] при прийнятті рішення про закриття 
кримінального провадження, у якому особі 
повідомлено про підозру, керівники органів 
прокуратури усіх рівнів повинні упродовж 
п’яти днів направити його керівнику органу 
прокуратури вищого рівня з мотивованим 
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висновком. У п. 7.3 цього наказу зобов’язано 
керівників органів прокуратури вживати 
заходів реагування щодо службових осіб, 
винних у порушенні вимог Кримінального 
процесуального кодексу України чи Кримі-
нального кодексу України, наслідком чого 
стало незаконне притягнення громадян до 
кримінальної відповідальності.

Таким чином, закриття кримінального 
провадження за реабілітуючими підстава-
ми щодо підозрюваного є обов’язковим для 
розгляду питання про відповідальність 
прокурора – процесуального керівника, 
оскільки був факт незаконного притягнен-
ня особи до кримінальної відповідальності. 

Під загрозою притягнення до відпові-
дальності за закриття кримінальної спра-
ви, у якій особі пред’явлено обвинувачення, 
правоохоронці фальсифікували докази і 
застосовували незаконні методи розсліду-
вання, навіть катування. І все заради того, 
щоб за будь-яку ціну довести обвинувачен-
ня [5, с. 97–98].

Сьогодні необхідно змістити акцент із 
самого факту притягнення до кримінальної 
відповідальності особи, стосовно якої на пев-
ному етапі встановлена її невинуватість, тоб-
то обвинувачення не підтвердилося, на об’єк-
тивну перевірку наявності на той час підстав 
для повідомлення їй про підозру та закон-
ність при цьому дій правоохоронних органів.

Втім, одним із важливих питань є здійс-
нення контролю за законністю повідомлен-
ня про підозру.

З аналізу ст. 303 КПК України вбачаєть-
ся, що перевірка рішення слідчого, проку-
рора щодо пред’явлення особі повідомлення 
про підозру не належить до компетенції 
слідчого судді.

Водночас у процесі вивчення судової 
практики встановлено непоодинокі випад-
ки, коли слідчий суддя виходив за межі 
повноважень, наданих йому законом для 
здійснення судового контролю за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів осіб у кримі-
нальному провадженні, та фактично скасо-
вував повідомлення про підозру.

Наприклад, 11 січня 2016 року слідчий 
суддя Рівненського міського суду задо-
вольнив скаргу адвоката та виніс ухвалу, 
якою скасував рішення слідчого щодо вру-

чення підозри та зобов’язав слідчого або 
процесуального прокурора вчинити дію 
щодо виключення з Єдиного реєстру до-
судових розслідувань відомостей про кри-
мінальне провадження щодо оголошення 
підозри [6]. 

За апеляційною скаргою прокурора на 
цю ухвалу Апеляційний суд Рівненської 
області відмовив у відкритті провадження 
у зв’язку тим, що ухвала не підлягає оскар-
женню на підставі ч. 3 ст. 307 КПК Украї-
ни, та у резолютивній частині ухвали від 
25 січня 2016 року також зобов’язав слідчого 
або процесуального прокурора видалити 
з Єдиного реєстру досудових розслідувань 
відомості про кримінальне провадження 
щодо оголошення підозри [7]. 

Вважаємо таку практику неприйнятною. 
Слідчий суддя не повинен надавати оцінку 
законності факту повідомлення про підоз-
ру. Це прерогатива прокурора, який здійс-
нює процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням та несе відповідальність 
за його результати, а також керівника (пер-
шого заступника, заступника) відповідної 
прокуратури, котрий здійснює нагляд за 
додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування. Суд має дослід-
жувати наявні докази лише під час роз-
гляду кримінального провадження по суті. 
Крім того, згідно з положеннями ч. 2 ст. 303, 
ч. 4 ст. 304 КПК України у цій ситуації слід-
чий суддя мав відмовити у відкритті прова-
дження, а факти, зазначені у скарзі адво-
ката, могли бути предметом розгляду лише 
під час підготовчого судового засідання.

Відповідно до ч. 6 ст. 36 КПК України 
Генеральний прокурор України, керівник 
регіональної прокуратури, керівник міс-
цевої прокуратури, їх перші заступники 
та заступники при здійсненні нагляду за 
додержанням законів під час проведен-
ня досудового розслідування мають право 
скасовувати незаконні та необґрунтовані 
постанови слідчих та прокурорів нижчого 
рівня у межах строків досудового розсліду-
вання, передбачених у ст. 219 цього Кодек-
су. Про скасування таких постанов повідом-
ляється прокурор, який здійснює нагляд за 
додержанням законів під час проведення 
відповідного досудового розслідування.
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Згідно з ч. 3 ст. 110 КПК України рішення 
слідчого, прокурора приймається у формі 
постанови. З огляду на цю норму вбачаєть-
ся, що процесуальними рішеннями є лише 
постанови.

Разом з тим повідомлення про підозру як 
процесуальний документ містить одночас-
но ознаки процесуального рішення – під час 
його складання (затвердження) та дії (пові-
домлення) – під час його вручення. Тому, 
за аналогією з визначенням обвинуваль-
ного акта як процесуального рішення у ч. 4 
ст. 110 КПК України, необхідно також за-
кріпити, що повідомлення про підозру – є 
процесуальним рішенням.

Вважаємо, що вищестоящому прокурору з 
метою забезпечення режиму законності не-
обхідно надати право скасовувати не лише 
процесуальні рішення, оформлені постано-
вою, а й такі, як повідомлення про підозру. 
Задля цього необхідно внести відповідні 
зміни до ч. 6 ст. 36 КПК України, прямо пе-
редбачивши таке повноваження.

На практиці, як правило, погодження 
підозри прокурором здійснюється шляхом 

першочергового неофіційного узгодження 
повідомлення про підозру прокурором – 
процесуальним керівником у кримінально-
му провадженні з керівником (заступником 
керівника) прокуратури. 

Проте це аж ніяк не повинно впливати 
на право вищестоящого прокурора скасову-
вати повідомлення про підозру, чим у такий 
спосіб буде забезпечуватися гарантія особи 
не бути незаконно притягнутою до кримі-
нальної відповідальності.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що 
проблемних питань під час повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення постає багато і виникає 
потреба найшвидшого їх вирішення. У цій 
статті ми розглянули лише деякі проблеми, 
інші аналізуватимуться в наступних нау-
кових працях. 

Необхідно усвідомлювати, що будь-який 
закон має пройти свій шлях розвитку. Його 
положення повинні вивчатися вченими та 
реалізовуватися практиками, а виявлені при 
цьому недоліки мають усуватися під час по-
дальшого реформування [8, с. 61].
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Інна ЄРЬОМЕНКО

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Досліджено підстави та порядок повідомлення про підозру в контексті взаємодії слід-
чого, прокурора, адвоката та слідчого судді. Висвітлено проблемні питання та розглянуто 
судову практику. Сформульовано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства.

Ключові слова: повідомлення про підозру; підстави та порядок; взаємодія; судова 
 практика.

Инна ЕРЕМЕНКО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ЛИЦУ О ПОДОЗРЕНИИ В СОВЕРШЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Исследованы основания и порядок уведомления о подозрении в контексте взаимодей-
ствия следователя, прокурора, адвоката и следственного судьи. Освещены проблемные во-
просы и рассмотрена судебная практика. Сформулированы обоснованные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: сообщение о подозрении; основания и порядок; взаимодействие; су-
дебная практика.

Inna YEROMENKO

IMPROVING NOTIFICATION PROCEDURES 
TO THE PERSON ABOUT SUSPICION IN COMMISSION 

OF CRIMINAL OFFENSE

The article explores the grounds and procedure for notifi cation of suspicion in the context of 
interaction of the investigator, the Prosecutor, the lawyer and the investigative judge. Illuminated 
problematic issues and forensic practice. Formulates evidence-based proposals for improving the 
existing legislation.

Keywords: the report on suspicion; the grounds and procedure; interaction; litigation.
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Сучасний кримінальний процес харак-
теризується постійним збільшенням кіль-
кості кримінальної процесуальної інфор-
мації. Систематизація, опрацювання та 
аналіз останньої є важливою складовою 
процесуальної діяльності, однак цей процес 
стає дедалі об’ємнішим і складнішим, від-
так потребує затрати значних матеріальних 
та людських ресурсів. Зазначене обґрунто-
вує потребу розроблення концептуально но-
вого підходу до опрацювання кримінальної 
процесуальної інформації.

Враховуючи, що застосування стандарт-
ної методології дослідження очевидно при-
зведе до вже відомих науці та практиці 
висновків, необхідно застосувати нові для 
юридичної науки методи, наприклад, си-
нергетику. 

У цьому випадку перспективним для ви-
конання окресленого завдання вбачається 
аналіз синергетичної інтерпретації струк-
тури елементів системи кримінального 
процесу.

Питання фрактальної геометрії в юри-
дичній науці є малодослідженим. Деякі 
вчені, зокрема А.Б. Венгеров, Ю.Ю. Ветют-
нев, О.М. Джужа, Ю.Ю. Орлова, Р.А. Ка-
люжний, К.В. Шундиков, висвітлюють 
фрактали в аспекті адаптації синергетики 
до юридичної науки, однак ґрунтовні до-
слідження щодо застосування фрактальної 
геометрії в юриспруденції відсутні. У сфері 
кримінальної юстиції це питання не дослі-
джено взагалі, що зумовлює особливу акту-
альність цієї роботи.

Метою статті є дослідження фракталь-
них властивостей кримінального процесу, 
перспектив застосування фрактальної гео-
метрії для вирішення завдань криміналь-
ного провадження.

Відомо, що всі правові явища можна 
представити як елементи єдиної системи, 
яка в науці одержала назву правової систе-
ми. Під нею розуміють всю сукупність взає-
мозалежних юридичних засобів (явищ), які 
справляють регулятивно-організуючий і 
стабілізуючий вплив на суспільні відноси-
ни, поведінку людей [1, с. 158].

Характер системних зв’язків між елемен-
тами системи досліджує синергетика – один 
із прогресивних і продуктивних методів су-
часної науки.

Оскільки правова система й правові яви-
ща загалом є відкритими нестабільними 
системами, які розвиваються, то «спроба 
застосування синергетичної методології 
до пізнання сутності системних об’єктів у 
правовій сфері уявляється не тільки зако-
номірним, а просто необхідним етапом їх 
досліджень» [2, с. 147]. Разом з тим методи 
синергетики є новими для юридичної нау-
ки, відтак їх застосування створює перед-
умови для формування концептуально но-
вих висновків.

Однією з основних синергетичних кате-
горій є поняття фракталу. 

Термін «фрактал» (від лат. fractus – той, що 
складається з фрагментів) є порівняно новим 
у науці. Його запропонував американський 
математик з французьким корінням Бенуа 
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Мандельброт (1924–2010) у 1977 році, викорис-
тавши його в книжці «Фрактальна геометрія 
природи» («The Fractal Geometry of Nature»). 
Для означення самоподібності вчений увів 
поняття «фрактальність» [3, с. 13–16].

Фрактал – множина точок, вимірність 
Хаусдорфа – Безиковича котрої строго біль-
ше її топологічної вимірності. Якщо прості-
ше, фрактал – це структура, що складається 
з частин, що у певному сенсі подібні цілому 
(самоподібність) [4, с. 85].

Фрактальність (самоподібність) можна 
спостерігати поблизу будь-якої точки фрак-
талу за будь-якого масштабу, а невелика 
частина фракталу містить інформацію про 
весь фрактал.

Самоподібність спостерігається майже 
у всіх природних явищах і процесах, як-от 
капіляри листків рослин, суцвіття, крони 
та коріння дерев, кровоносна та нервова 
системи живих організмів, блискавки, сні-
жинки, хмари, мушлі, дельта річки, гори, 
берегова лінія, системи планет та галактик.

Природні фрактали: папороть, мушля, 
пір’я павича, блискавка, легені (кровеносна 
система, будова альвеол), гори та хмари.

Класифікуючи фрактальні структури, 
математики виділяють багато їх різнови-
дів: канторові дисконтинууми (утворення 
зіркових систем Всесвіту); криві Коха (бере-
гова лінія материків), Леві, Мінковського, 
фрактали Серпинського, стохастичні фрак-
тали (гори, хмари, поверхні лісових маси-
вів) та інші «двовимірні» фрактали; криві 
Пеано (дендритні структури – русла річок, 
кровеносна чи нервова системи); фрактали 
Менгера та інші «тривимірні» фрактали [3, 
с. 59–126].

Фрактальні дерева 
Піфагора (Босман) (1) та дерево (2)

Криві Коха (1) та сніжинка (2)

Фрактальний характер властивий не 
тільки об’єктам, а й процесам. Наприклад, 
броунівський рух, еволюція живих організ-
мів, реплікація ДНК тощо.

Самооргацізаційні процеси утворення 
самоподібних соціальних структур прита-
манні мистецтву, релігії, розподілу пра-
ці, конвеєрному виробництву, мережево-
му маркетингу, курсу валют, державному 
управлінню, корупції тощо.
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Тривимірна крива Пеано (1) та мо-
дель упаковки ДНК в ядрі клітини (2)

Реплікація ДНК

Фрактальна природа соціальної самоор-
ганізації також поширюється і на правові 
явища як форму вияву соціальних процесів 
[5, с. 16]. Окрім того, фрактальні структури в 
праві обґрунтовує універсалізм «фракталь-
ної геометрії природи» Б. Мандельброта [3].

На думку В. Скопцова, ймовірно, що низ-
ка об’єктів, умонтованих у соціум і державу, 
виникли як структури, що самоорганізува-
лися за типом фракталу [6, с. 1]. Повністю 
погоджуємося з Ю.Ю. Орловим, котрий об-
стоює більш радикальну позицію, вважа-
ючи, що право не може не мати фракталь-
них властивостей; будь-яке правове явище 
містить самоподібні структури юридичної 
природи. Зокрема, до них належать біль-
шість систем правових інститутів в Україні 
(правоохоронних органів, судів, органів дер-
жавного управління тощо), які побудовані 

за принципом трирівневої ієрархії дендрит-
ного типу: установи центрального, облас-
ного та районного рівнів; система правових 
актів; у процесах формування правовідно-
син: на індивідуальному, колективному і 
державному рівнях із чітким розподілом 
їх на цивільно-правові й адміністративно- 
правові; у правосвідомості: ієрархія право-
вої психології індивіда, соціальної групи 
(вірян, адвокатів, неповнолітніх, раніше 
засуджених осіб тощо), а також суспільства 
загалом, тощо [5, с. 7].

Вказані фрактальні структури є формою 
й наслідком процесу самоорганізації в пра-
ві, а їх основними характерними ознаками 
слід уважати:

1) самоподібність структур, сформованих 
на різних рівнях (у різних масштабах);

2) пов’язаність та «укладеність» структур;
3) наявність єдиного механізму форму-

вання структур на різних рівнях, що поро-
джується єдиною системоутворювальною 
закономірністю;

4) об’єктивний характер указаного меха-
нізму, що реалізовується через діяльність 
людей, але визначається об’єктивними умо-
вами незалежно від їх волі [7, с. 4].

Так, система органів кримінальної юсти-
ції (поліція, прокуратура, суд тощо) побудо-
вана за принципом трирівневої ієрархії ден-
дритного типу у формі своєрідного «дерева». 
Всі вони виконують одні й ті самі функції, 
однак у різних територіальних масштабах.

Фрактальна структура підпорядко-
ваності органів кримінальної юстиції

Враховуючи особливості роботи органів 
кримінальної юстиції щодо взаємодії з людь-
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ми, вони повинні здійснювати комунікацію 
практично з кожним громадянином, що обу-
мовлює принцип їх створення за алгорит-
мом формування кривих Пеано (тенденція 
до досягнення кожної точки континууму). 
Вбачається, що лише така конструкція їх 
системи може забезпечити ефективну реа-
лізацію поставлених завдань.

Разом з тим описані структури не вичер-
пують глибину пронизування фрактальні-
стю кримінальної процесуальної дійсності. 
Дослідники цього питання переважно зо-
середжують увагу на методологічних і тео-
ретичних аспектах, деяких «матеріальних» 
сутностях цього питання, як-от органи дер-
жавного управління, нормативно-правові 
акти тощо.

Ми пропонуємо застосувати фрактальну 
геометрію для аналізу кримінальних про-
цесуальних процедур.

Самоподібність проявляється в кримі-
нальній процесуальній діяльності чи не 
найяскравіше з-поміж усіх видів юридич-
ної діяльності. Це зумовлено імперативним 
характером кримінальних процесуальних 
відносин, що чітко врегульовані кримі-
нальним процесуальним законодавством 
та не допускають відхилення від встановле-
них процедур чи альтернативних варіантів 
правореалізації за наявності законодавчо 
визначених умов, обставин, фактів.

Розглядаючи матеріали кримінальних 
проваджень, незалежно від законодавчої 
бази впродовж десятків років спостеріга-
ється їх самоповторювана структура. На-
віть правила формування матеріалів про-
вадження передбачають структурованість 
та самоподібність: дослідчий матеріал, 
первинні огляди та допити, слідчі (розшу-
кові) дії, характеризуючі матеріали, пові-
домлення про підозру, допит підозрювано-
го, обвинувальний акт, протокол судового 
засідання, вирок. Однотипні злочини пе-
редбачають сталі алгоритми здійснюваних 
процесуальних процедур й відповідні пов-
торювані «пакети» зібраних матеріалів.

Аналізуючи глобальні статистичні дані, 
щомісяця, щороку виявляємо їх абсолютно 
однакову структуру: сталими є категорії 
злочинів за розділами закону про кримі-
нальну відповідальність, реєстрація, про-

міжні та остаточні процесуальні рішення, 
категорії правопорушників – змінюють-
ся лише числа. Незалежно від того, чи це 
1 рік, 5 років чи 10 років, має місце безкінеч-
не повторення, величезні обсяги самоподіб-
них даних утворюють самоподібні інформа-
ційні потоки.

Більше того, сама система Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань (ЄРДР) та 
інформація, що знаходиться в ньому, побу-
дована за фрактальним принципом, тобто 
самоподібна. Фактично ЄРДР є системою 
правильних математичних алгоритмів, 
закладених від найвищої до найнижчої 
ланки. Тобто як в Генеральній прокурату-
рі України, так і в місцевих прокуратурах 
відбуваються самоподібні процесуальні 
процедури: на початку досудового роз-
слідування в ЄРДР заповнюються одні й 
ті самі електронні цифрові контури (ч. 5 
ст. 214 КПК України), хід і результати проце-
суальних дій фіксуються в протоколах (ч. 1 
ст. 103, ст. 104 КПК України), у визначених ч. 2 
ст. 242 КПК України випадках признача-
ється експертиза, при повідомленні про 
підозру починається двомісячний строк 
досудового розслідування (ч. 1 ст. 219 КПК 
України), у разі вчинення тяжкого злочину 
обирається запобіжний захід (ст. 176 КПК 
України) тощо.

Така властивість процесу відкриває мож-
ливості застосування методів фрактальної 
геометрії для виконання завдань кримі-
нального провадження.

Передумовою наведеного є ефективне за-
стосування фрактального аналізу в меди-
цині.

У ядрi клiтини ДНК упакована як фрак-
тальна глобула, тобто скручена за три-
вимiрною кривою Пеано. Реакцiєю iмунної 
системи на онкологічні захворювання є 
виникнення пухлинно-асоцiйованих змiн, 
якi проявляються у пошкодженнi ДНК клі-
тин, розташованих далеко поза межами 
пухлини. Як наслідок, порушується існу-
ючий фрактальний розподіл хроматину в 
ядрі клітини. Такі зміни можливо виявити 
шляхом обробки цифрової фотографiї ядра 
клiтин із застосуванням фрактальних кри-
вих (криві Гiльберта i Серпинського). У про-
цесі диференціальної діагностики виявлено 
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пухлинно-асоцiйованi змiни фрактальної 
структури хроматину у жiнок, хворих на 
фiброаденоматоз i рак молочної залози. Та-
ким чином, моделi класификацiї на основі 
фрактальних кривих дають можливість ді-
агностувати наявнiсть в органiзмi людини 
злоякiсної або доброякiсної пухлини пiд час 
масового обстеження великих груп насе-
лення з метою виявлення раку на раннiй, 
безсимптомнiй стадiї [8, с. 68–76].

Враховуючи фрактальність біологічних 
та юридичних структур, інструменти діа-
гностики ракових пухлин концептуально 
застосовні до кримінального процесу, адже 
порушення чіткої структури фракталу 
ЄРДР є процесуальною хворобою.

У разі проведення слідчих (розшуко-
вих) дій без продовження процесуальних 
строків, приховування злочинів шляхом 
неправильної кваліфікації (зменшення 
тяжкості), безпідставного нарощування 
сум збитків, закриття проваджень, за яки-
ми судом поверталися обвинувальні акти, 
закриття правопорушень та проваджень, 
у яких особам повідомлено про підозру, 
зупинення провадження без складання 
підозри, незаконне визначення проваджень 
пов’язаними з охороною природного середо-
вища і земельних відносин, реєстрації угод 
про примирення за тяжким або особливо 
тяжким злочином або в яких шкода зав-
дана державним інтересам та суспільству, 
реєстрації угод про визнання винуватості 
за особливо тяжким злочином або в яких є 
потерпілий, невнесення повідомлення про 
підозру до ЄРДР понад добу з перенесенням 
на інший місяць, неоголошення підозри по-
над добу після складання з перенесенням 
на інший місяць, неправильна кваліфіка-
ція правопорушення (не враховано проник-
нення) тощо в ЄРДР формується неправиль-
на структура, що є аномалією, яку необхідно 
виявити за допомогою методів фрактальної 
геометрії та усунути.

Описаний механізм реалізовано в Інфор-
маційно-аналітичній системі обробки за-
здалегідь генерованих баз Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за допомогою готових 
наборів функцій EXCEL (реєстрація автор-
ського права на твір № 57773 від 23 грудня 
2014 року) (Твір), що генерує дані за більш 

ніж 30 видами порушень кримінального 
процесуального законодавства, допущених 
суб’єктами кримінального провадження під 
час досудового розслідування.

Цей програмний продукт належить до 
технологій класу «Big data». Концептуально 
ця технологічна парадигма покликана реа-
лізовувати три основні операції: обробляти 
великі порівняно зі «стандартними» сцена-
ріями обсяги даних; забезпечувати опрацю-
вання даних, що надходять швидко і у дуже 
великих обсягах; забезпечувати паралель-
не опрацювання структурованих і слабо 
структурованих даних у різних вимірах та 
аспектах [9, с. 3–22]. В умовах безперервного 
кількісного зростання кримінальних про-
цесуальних даних такий інструмент опра-
цювання великого обсягу структурованих 
і неструктурованих відомостей вбачається 
найбільш ефективним для реалізації по-
ставлених завдань.

На основі описаних методів та технологій 
ми вже сьогодні можемо використовувати 
фрактальну геометрію на практиці шля-
хом запровадження в ЄРДР автоматично-
го електронного процесуального контролю 
для виявлення кримінальних процесуаль-
них порушень зі сповіщенням про них про-
цесуального керівника та вищестоящого 
прокурора для своєчасного усунення.

Більше того, якщо з причини недостат-
ньої розвиненості генної інженерії біоло-
гічні структури, зокрема організм людини, 
не можуть бути перебудовані (перепрогра-
мовані) у частині недопущення утворен-
ня аномалій, то сучасному електронному 
кримінальному процесу така можливість 
доступна. Враховуючи електронну приро-
ду ЄРДР, до його програмних алгоритмів 
може бути внесено зміни щодо блокування 
внесення відомостей, що порушують норми 
КПК України, та завчасного попередження 
про необхідність вчинення (проведення) 
процесуальних процедур.

Ще одним напрямом практичного за-
стосування фрактальної геометрії в кримі-
нальній процесуальній діяльності є репре-
зентування інформації. Генеровані ЄРДР 
статистичні та аналітичні дані, а також 
виявлені за допомогою Твору порушення, 
відображені в цифровій формі, як-то текст, 
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АНТОН СТОЛІТНІЙ

таблиці, діаграми та інструменти кримі-
нальної картографії (crime mapping), можна 
візуалізувати з використанням фракталь-
ної графіки.

 Фрактальна графіка

Напрямом практичного застосування 
фрактальної геометрії в частині глобально-
го прогностичного аналізу кримінального 
процесу є оцінка кримінальної процесу-

альної інформації методами нормованого 
розмаху, зміни дисперсії агрегованого ряду, 
детрендованого флуктуаційного аналізу, 
вейвлет-оцінювання ступеня самоподіб-
ності для визначення ступеня сталості да-
них та через відновлення фазових портре-
тів інформаційних потоків та рекурентні 
 діаграми.

Таким чином доходимо висновку, що кри-
мінальному процесу та його електронним 
елементам притаманна фрактальна приро-
да – самоорганізація, самоподібність, єдина 
системоутворювальна закономірність. Це 
відкриває надзвичайно широкі можливості 
застосування методів фрактальної геоме-
трії для реалізації завдань кримінального 
провадження. Основним напрямом варто 
визначити фрактальний аналіз електрон-
ної кримінальної процесуальної інформа-
ції, що є ключовим елементом електронно-
го процесуального контролю – принципово 
нової для юридичної науки технології ав-
томатичного виявлення порушень кримі-
нального процесуального законодавства як 
аномалій фрактальної структури ЄРДР. 
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Досліджено самоподібність кримінальної процесуальної діяльності. Описано фракталь-
ну структуру системи кримінального процесу. Запропоновано застосування алгоритмів ма-
тематичного аналізу фрактальних (самоподібних) кримінальних процесуальних структур 
для автоматичної обробки електронної кримінальної процесуальної інформації як основи 
електронного процесуального контролю.
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СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Исследовано самоподобие уголовной процессуальной деятельности. Описана фракталь-
ная структура системы уголовного процесса. Предложено применение алгоритмов мате-
матического анализа фрактальных (самоподобных) уголовных процессуальных структур 
для автоматической обработки электронной уголовной процессуальной информации как 
основы электронного процессуального контроля.
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FRACTAL GEOMETRY AS A PART 
OF THE CURRENT CRIMINAL PROCESS

In this article we explored the self-similarity of criminal procedure. We also described the 
fractal structure of the criminal process. We propose to use mathematical analysis algorithms of 
fractal (self-similar) criminal procedural structures to automate the processing of email criminal 
procedural information. By these means we will create a basis for electronic procedural control.
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Прагнення українського народу до най-
кращих стандартів життя зумовило ре-
формування кримінального судочинства 
в Україні. У межах реформ запроваджено 
багато нових інститутів, якими посилено 
гарантії правомірного обмеження прав і 
свобод учасників кримінального прова-
дження. При цьому на стадії досудового 
розслідування активну роль відведено 
прокурору та слідчому судді, що у взаємо-
дії мають запобігти незаконному обмежен-
ню прав і свобод учасників кримінального 
 процесу. 

Однак визначитися з тим, чи відповідає 
вітчизняний порядок взаємодії прокурора 
та слідчого судді практиці розвинутих кра-
їн світу, можливо лише після опрацюван-
ня досвіду зарубіжних країн. Особливо це 
стосується держав – членів Європейського 
Союзу (ЄС), оскільки Україна прагне долу-
читися саме до цієї спільноти. 

Взаємодія прокурора та слідчого суд-
ді за прикладами інших країн, звісно, є 
темою, що опрацьовувалася на теоретич-
ному рівні. Серед вчених, які надавали 
висновки стосовно цього аспекту, напри-
клад, Л. Грицаєнко, П. Каркач, В. Касько, 
В. Маляренко, М. Мичко, А. Молдован, 
В. Молдован, М. Руденко, В. Шишкін та 
інші. Проте слід зауважити, що взаємодія 
прокурора та суду на стадії досудового роз-
слідування під час застосування запобіж-

них заходів у країнах Європи досі безпосе-
редньо не опрацьовувалася. 

Мета статті полягає у розкритті особли-
востей взаємодії прокурора та слідчого суд-
ді під час застосування запобіжних заходів 
у країнах Європи. 

На думку автора, взаємодія прокурора 
та слідчого судді – це поетапне здійснення 
прокурором і слідчим суддею своїх повнова-
жень під час перевірки законності та обґрун-
тованості дій і рішень суб’єктів розсліду-
вання, якими обмежуються права, свободи 
і законні інтереси учасників досудового 
розслідування. Взаємодія між прокурором 
і судом на стадії досудового розслідування 
відбувається лише під час розгляду (пере-
вірки) судом і прокурором відповідних кло-
потань суб’єкта розслідування. 

Тобто у процесі аналізу взаємодії проку-
рора та слідчого судді під час застосуван-
ня запобіжних заходів на стадії досудово-
го розслідування у європейських країнах 
увага зосереджуватиметься на запобіжних 
заходах, застосування яких передбачає 
обов’язкову участь прокурора та суду.

Слід зауважити, що міжнародна прак-
тика врегулювання взаємодії прокурора та 
суду під час застосування запобіжних за-
ходів на стадії досудового розслідування є 
різною. Хоча в ч. 4 Рекомендації ПАРЄ 1604 
(2003) 11 («Про роль служби публічних об-
винувачів у демократичному суспільстві, 
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заснованому на верховенстві права») наго-
лошено: «…важливо домогтися узгодження 
систем кримінальної юстиції в умовах по-
стійного зростання мобільності громадян 
європейських країн». Крім того, в Поясню-
вальному меморандумі до Рекомендації 
Rec(2009)19 щодо служби публічного обви-
нувачення в системі кримінального судо-
чинства [1, с. 15–17, 27] вказано, що держави 
повинні привести кримінальне законодав-
ство у відповідність до єдиних  стандартів.

Насамперед необхідно звернути увагу 
на умовний поділ кримінального процесу-
ального законодавства держав – членів ЄС 
у контексті взаємодії прокурора та суду під 
час досудового розслідування на дві великі 
групи: 1) у КПК визначено загальні та спе-
ціальні правила взаємодії – до таких країн 
належать Литва [2], ФРН [3], Португалія 
[4] та інші; 2) у КПК визначено лише спеці-
альні правила взаємодії. Прихильниками 
цього підходу можна вважати Болгарію [5], 
Естонію [6] та Італію [7].

Окремо зазначимо, що під загальними 
правилами взаємодії прокурора та суду під 
час досудового розслідування розуміють 
положення кримінального процесуального 
законодавства, що стосуються діяльності 
вказаних суб’єктів незалежно від предмета 
взаємодії. Тобто не важливо, яка саме дія чи 
рішення суб’єкта розслідування поетапно 
перевіряється прокурором і судом на стадії 
досудового розслідування. Спеціальні пра-
вила взаємодії – це положення законодав-
ства, що стосуються виключно однієї дії чи 
рішення суб’єкта розслідування.

У країнах, де кодифікованими актами 
(КПК) передбачено загальні правила взає-
модії прокурора та суду на стадії досудового 
розслідування, застосовують різні підхо-
ди щодо закріплення їх на законодавчому 
рівні. Зокрема, в Німеччині це врегульо-
вано у розділі IV книги І («Судові рішен-
ня та обмін інформацією між учасниками 
провадження») КПК ФРН, у Португалії – у 
главі ІІ («Слідчі дії») книги VI («Попереднє 
розслідування») КПК Португалії. Водночас 
у Литві загальні правила взаємодії проку-
рора та суду на стадії досудового розсліду-
вання закріплено лише в окремих статтях, 
а саме: ст. 55 («Повноваження слідчого суд-

ді»), ст. 56 («Загальні умови реалізації по-
вноважень слідчим суддею»), ст. 173 («Суддя 
попереднього розслідування») КПК Литви.

Аналіз положень кодифікованих актів 
країн ЄС дає підстави стверджувати, що 
єдиними (спільними) положеннями у за-
гальних правилах взаємодії прокурора та 
суду, як правило, є вимоги щодо: змісту і 
форми клопотання суб’єкта розслідуван-
ня; строків і порядку розгляду клопотання 
суб’єкта розслідування, а також правила 
участі інших осіб; зміст і форма судового 
рішення за результатами розгляду клопо-
тання суб’єкта розслідування. Проте кожна 
країна має власну позицію, як закріпити їх 
на законодавчому рівні. Наприклад, у КПК 
ФРН вони стосуються лише правил участі 
інших осіб (ч.ч. 2–4 § 33 розділу 1 книги І 
цього Кодексу); у КПК Португалії – строків 
розгляду судом, клопотання суб’єкта роз-
слідування (ч. 4 ст. 268 КПК Португалії); 
у КПК Литви – заборони суду відмовляти в 
розгляді клопотання суб’єкта розслідуван-
ня (ч. 2 ст. 173 КПК Литви).

При опрацюванні найбільш суттєвих 
особливостей зазначених правил можна 
виокремити наступні положення. Наприк-
лад: у ч. 2 § 33 розділу І книги І КПК ФРН 
передбачено, що прокурор організовує вико-
нання рішень суду, постановлених під час 
досудового розслідування; у ч.ч. 3, 5 ст. 127 
КПК Литви встановлено, що клопотання 
про продовження строків тримання під вар-
тою хоча і має термін подачі, але суд не має 
права відмовити у розгляді та задоволенні 
такого клопотання, навіть якщо порушені 
строки подачі.

Щодо спеціальних правил взаємодії про-
курора та суду під час застосування запо-
біжних заходів на стадії досудового розслі-
дування у країнах Європи, то зазначимо, що 
найбільш суттєві особливості стосуються: 
правил звернення до суду з клопотанням 
про застосування запобіжного заходу; роз-
гляду питання про тримання під вартою; 
участі інших осіб при розгляді клопотання 
про тримання під вартою; вирішення про-
курором і судом питання про застосуван-
ня альтернативних триманню під вартою 
запобіжних заходів, застосування застави, 
домашнього арешту. Зокрема:
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1) звернення до суду з клопотанням про 
застосування запобіжного заходу:

– прокурор має право ініціювати питан-
ня про застосування запобіжного заходу 
до пред’явлення особі обвинувачення. Ця 
норма передбачена у кримінальному про-
цесуальному законодавстві Естонської Рес-
публіки, а саме: згідно з ч. 4 ст. 66, ч.ч. 1, 2 
ст. 67 КПК Естонії після застосування за-
побіжного заходу обвинувачення повин-
но бути пред’явлено не пізніше, ніж через 
десять днів. Якщо обраним запобіжним 
заходом є тримання під вартою, то строк 
пред’явлення обвинувачення може бути 
продовжено судом до 30 діб; 

– суддя може прийняти рішення про за-
стосування лише того запобіжного заходу, 
який зазначений у клопотанні прокурора. 
Ця норма передбачена в ч. 2 ст. 194, ч. 4 
ст. 212 КПК Португалії; 

– якщо обвинувачений не розуміє мови 
судочинства, рішення суду про застосуван-
ня запобіжного заходу обов’язково перекла-
дається. Це закріплено в ч. 1 ст. 293 КПК 
Італії.

Зауважимо, що особливістю італійського 
кримінального процесу є також положення 
щодо участі обвинуваченого та інших осіб у 
розгляді питання про застосування запо-
біжного заходу. Зокрема, у розгляді таких 
питань:

– участь обвинуваченого не обов’язкова. 
Згідно зі ст. 294 КПК Італії думка зазна-
ченого суб’єкта може бути з’ясована під час 
безпосереднього виконання запобіжного за-
ходу;

– якщо місцезнаходження обвинувачено-
го невідомо і щодо нього прийнято рішення 
про застосування запобіжного заходу, про-
курор має право звернутися з клопотанням 
про дозвіл на затримання, а також прослу-
ховування засобів зв’язку з метою встанов-
лення місця знаходження цього обвинува-
ченого (ст. 295 КПК Італії);

– участь інших осіб визначається за 
правилами: а) якщо клопотання суб’єкта 
розслідування стосується зміни на більш 
м’який або скасування раніше обраного за-
побіжного заходу, долучаються документи, 
що свідчать про вручення копії зазначеного 
клопотання потерпілому. Аналогічне стосу-

ється повноважень судді, який у разі ухва-
лення рішення про зміну на більш м’який 
або скасування раніше обраного запобіж-
ного заходу має повідомити про це потерпі-
лого; б) неявка прокурора для участі у роз-
гляді клопотання суб’єкта розслідування 
про зміну чи скасування раніше обраного 
запобіжного заходу не є підставою для неза-
доволення такого клопотання; в) у разі змі-
ни чи відміни раніше обраного запобіжного 
заходу через погіршення стану здоров’я об-
винуваченого суддя обов’язково залучає до 
розгляду експерта для належної оцінки до-
даних до клопотання медичних документів 
(ч. 3 ст. 299 КПК Італії); 

2) вирішення питання про застосування 
тримання під вартою. У кримінальному 
процесуальному законодавстві європей-
ських країн найбільш суттєві особливості 
стосуються підстав задоволення прокуро-
ром і судом клопотання про тримання під 
вартою. Зокрема:

– у ФРН прокурор і суд можуть також за-
довольнити клопотання про тримання під 
вартою обвинуваченого, якщо такий суб’єкт 
не має постійного місця проживання на те-
риторії країни (ч. 2 § 112 розділу 1 книги І 
КПК ФРН); 

– у Литовській Республіці згідно з ч. 7 
ст. 127 КПК Литви у разі ініціювання пи-
тання про продовження строків тримання 
під вартою понад 6 місяців прокурор і суд-
дя: по-перше, повинні з’ясувати, чи викона-
ні процесуальні дії, необхідність проведен-
ня яких була підставою для попереднього 
продовження строку тримання під вартою; 
по-друге, у клопотанні повинно зазначатися, 
які ще необхідно провести процесуальні дії; 

– в Італійській Республіці особливості 
стосуються переліку підстав, за наявності 
яких прокурор і суд у жодному разі не ма-
ють права задовольняти клопотання про 
тримання під вартою. Йдеться про ст. 275 
КПК Італії, якою визначено перелік осіб, 
що через фізичний стан не можуть пере-
бувати в повній ізоляції. Як визначено у 
ст.ст. 285–286 КПК Італії, щодо таких суб’єк-
тів застосовуються спеціальні альтернатив-
ні запобіжні заходи.

Не притаманний всім зазначеним краї-
нам підхід щодо порядку взаємодії проку-
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рора та суду на стадії досудового розслі-
дування під час вирішення питання про 
тримання під вартою, який передбачений 
у КПК Болгарії. Зокрема, підстави засто-
сування тримання під вартою поділяються 
на: а) загальні, а саме – наявність доказів 
вважати, що обвинувачений буде або ухи-
лятися від слідства, або, можливо, вчинить 
новий злочин (ч. 1 ст. 63 КПК Болгарії); 
б) спеціальні, що окремо визначені у ч. 2 
ст. 63 КПК Болгарії та мають бути наявні 
при вирішенні питання про застосування 
тримання під вартою вперше;

3) участь інших осіб у розгляді клопотан-
ня про тримання під вартою. Цікавою, на 
нашу думку, є позиція деяких зарубіжних 
країн щодо участі підозрюваного (обвинува-
ченого), його захисника при розгляді клопо-
тання про тримання під вартою. 

Зокрема, у КПК Болгарії передбачено, 
що при розгляді питання про застосування 
тримання під вартою присутність обвину-
ваченого та його захисника є обов’язковою. 
Проте участь обвинуваченого забезпечує 
прокурор, який наділений правом затрима-
ти такого суб’єкта на 72 години з метою при-
воду до суду (ч.ч. 2, 3 ст. 64 КПК Болгарії). 

Зовсім інша позиція відображена в КПК 
Литви. Так, розгляд клопотання про три-
мання під вартою може відбуватися без уча-
сті підозрюваного, його захисника. Винят-
ком є продовження строків тримання під 
вартою понад 6 місяців. За таких обставин 
участь арештованого обов’язкова (ч. 6 ст. 127 
КПК Литви); 

4) вирішення прокурором і судом питан-
ня про застосування запобіжних заходів, 
альтернативних триманню під вартою. 
Зокрема, заслуговує на увагу позиція Іта-
лійської Республіки, де альтернативою три-
манню під вартою є домашній арешт. Як 
визначено у ст.ст. 275, 285–286 КПК Італії, 
у разі ухвалення рішення про тримання під 
вартою суд і прокурор повинні окремо вка-
зати причини, за яких не може бути засто-
совано домашній арешт.

Власна позиція щодо альтернативних 
триманню під вартою запобіжних заходів 
закріплена у законодавстві Естонської Рес-
публіки. У цій країні тримання під вартою 
може бути замінено на заставу чи передачу 

на поруки. Однак у разі порушення умов 
застосування зазначених запобіжних захо-
дів, а також відмови заставодавця чи пору-
чителя від виконання покладених обов’яз-
ків, наслідком є поміщення особи під варту 
(§§ 188–190 КПК Естонії).

Щодо інших особливостей зарубіжного 
кримінального процесуального законодав-
ства в частині порядку взаємодії прокуро-
ра та суду під час вирішення питання про 
застосування запобіжних заходів, то ціка-
вими є наступні положення: ч.ч. 2, 3 ст. 128 
КПК Литви – ухвалюючи рішення про 
арешт особи, прокурор і суддя мають додат-
ково вирішити питання, хто буде наглядати 
за майном арештованої особи. Крім того, про 
арешт обвинуваченого повідомляються не 
лише близькі родичі, а й потерпілий (ч.ч. 1, 
4 ст. 128 КПК Литви); ч.ч. 1, 2 § 119 розділу 1 
книги І КПК ФРН – прокурор має право іні-
ціювати перед судом питання про контроль 
за спілкуванням особи в місці попереднього 
ув’язнення;  ст. 211 КПК Португалії – три-
мання під вартою може призупинятися у 
разі хвороби обвинуваченого чи вагітності 
обвинуваченої (ст. 211 КПК Португалії);

5) застава. У деяких країнах ЄС проку-
рор і суд мають право вирішити питання 
про заставу не лише у грошовій одиниці, 
а, наприклад, відповідно до ч. 1 § 116-a роз-
ділу 1 книги І КПК ФРН заставою може 
бути рухоме майно.

Певні особливості щодо порядку вирі-
шення прокурором і судом питання про 
застосування застави існують також в Ес-
тонській і Португальській Республіках. 
Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 711 КПК Ес-
тонії у разі невнесення застави на депозит 
суду тримання під вартою продовжується 
на строк, необхідний для внесення застави. 
Згідно з ч. 1 ст. 207 КПК Португалії розмір 
застави може змінюватися – як збільшува-
тися, так і зменшуватися;

6) домашній арешт. Окремо заслуговує 
на увагу кримінальне процесуальне зако-
нодавство Італійської Республіки, де пе-
редбачено контроль за виконанням домаш-
нього арешту. Як визначено у ст. 275-1 КПК 
Італії, контроль за виконанням домашньо-
го арешту встановлюється, якщо обвинува-
чений на це погоджується. Однак у разі не-
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згоди чи порушення умов перебування під 
домашнім арештом до нього застосовується 
тримання під вартою.

Особливості взаємодії прокурора та суду 
під час вирішення питання про домашній 
арешт існують і в Литовській Республіці. 
Зокрема, у КПК Литви встановлено, що 
прокурор і суд не мають права приймати рі-
шення про застосування домашнього ареш-
ту, якщо підозрюваний і потерпілий про-
живають разом (ст. 132-1 КПК Литви). Крім 
того, передбачено, що підозрюваний і його 
захисник повідомляються про час і місце 
розгляду клопотання про домашній арешт, 
але неявка зазначених суб’єктів не є пере-
шкодою для розгляду клопотання по суті 
(ч. 2 ст. 132 КПК Литви).

Отже, можна дійти висновку, що у краї-
нах Європи немає однієї (єдиної) моделі 
взаємовідносин прокурора та суду на стадії 

досудового розслідування під час вирішен-
ня питання про застосування запобіжних 
заходів. Кожна держава має власну по-
зицію щодо такої процедури. Проте деякі 
положення щодо процедури взаємодії про-
курора та слідчого судді під час застосу-
вання запобіжних заходів, на нашу думку, 
можуть бути імплементовані у вітчизняне 
законодавство, а саме: у разі посилання в 
клопотанні на будь-які медичні документи 
як підстави застосування, зміни чи скасу-
вання запобіжного заходу суддя обов’язково 
залучає експерта, за участю якого й нада-
ється оцінка цим документам (ч. 3 ст. 299 
КПК Італії); відсутність у обвинуваченого 
постійного місця проживання на терито-
рії нашої держави, як це передбачено у ч. 2 
§ 112 розділу 1 книги І КПК ФРН, є однією 
з підстав для застосування тримання під 
вартою.
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ВЗАЄМОДІЯ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ
ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Розглянуто правове регулювання взаємодії прокурора та слідчого судді у деяких кра-
їнах Європи. Висвітлено загальні правила взаємодії цих суб’єктів під час застосування 
запобіжних заходів. Акцентовано увагу на спеціальних правилах взаємодії прокурора та 
суду під час застосування запобіжних заходів.
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Станислав ТИЩЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРОРА И СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Рассмотрено правовое урегулирование взаимодействия прокурора и следственного 
судьи в некоторых странах Европы. Освещены общие правила взаимодействия данных су-
бъектов при применении мер пресечения. Акцентируется внимание на специальных пра-
вилах взаимодействия прокурорского надзора и судебного контроля при применении мер 
пресечения.

Ключевые слова: уголовный процесс; зарубежный опыт; взаимодействие; прокурор; 
следственный судья; меры пресечения.

Stanislav TYSHCHENKO

INTERACTION BETWEEN PROSECUTOR AND INVESTIGATOR 
JUDGE DURING APPLICATION PREVENTIVE ARRANGEMENTS 

IN EUROPEAN COUNTRIES 

In the article consider law regulation interaction prosecutor and investigator judge in selected 
member states European Union. Open universal rules interaction this subject while use preventive 
measure. Applies attention on the special rules interaction prosecutor and judge while application 
preventive arrangement.

Keywords: criminal trial; foreign experience; interaction; prosecutor; investigator judge; 
preventive measure. 
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АНТОН ЧЕРНІЄНКО

У системі вітчизняного кримінального 
процесуального права, що складається з 
багатьох правових інститутів, чітке вста-
новлення моменту реалізації кожного з 
них є одним із ключових завдань для зако-
нодавця. Не становить виняток й інститут 
відстрочки виконання вироку, при дослі-
дженні якого науковці переважно зазнача-
ють про відсутність єдиної позиції щодо ви-
значення моменту прийняття рішення про 
його застосування.

Тож мета статті полягає у визначенні мо-
менту прийняття рішення про відстрочку 
виконання вироку.  

Окремі аспекти окресленого питання 
висвітлювали у своїх працях такі вчені, як: 
Ю.М. Бєлозьоров, В.М. Бібіло, Г.І. Волков, 
Э.Ф. Куцова, Р.В. Литвинов, В.Т. Маляренко, 
Є.А. Матвієнко, В.В. Ніколюк, І.Д. Перлов, 
В.І. Пінчук, І.Я. Фойницький, М.І. Царьов, 
В.І. Швєцов та інші. Проте за часів неза-
лежності України дослідження у вказаному 
напрямі майже не проводилися. Водночас 
слід наголосити, що правильне визначення 
моменту прийняття рішення про відстроч-
ку виконання вироку дасть змогу заверши-
ти дискусію, що точиться упродовж трива-
лого часу в науковому середовищі. 

Зазначеному правовому інституту при-
свячено розділ VII «Виконання судових 
рішень» Кримінального процесуального 
кодексу України (КПК України) [1]. Аналі-
зуючи вказаний розділ, спостерігаємо пози-

цію законодавця, який в межах виконання 
судових рішень визначає наступний промі-
жок часу для розгляду питань, пов’язаних 
безпосередньо зі стадією виконання вироку: 
1) під час виконання вироків  (ст. 537 КПК 
України); 2) після виконання вироку (ст. 538 
КПК України). На перший погляд, у КПК 
України чітко визначено момент вирішення 
питання про відстрочку виконання вироку, 
оскільки у вказаному розділі передбачені 
дві стадії виконання вироку, одна з яких 
апріорі не стосується цього правового ін-
ституту. Більше того, в п. 1 ч. 1 ст. 537 КПК 
України вказано, що відстрочка виконання 
вироку належить до категорії питань, що 
вирішуються під час виконання вироків. 
Проте між зазначеними стадіями існують й 
інші, наприклад, стадія судового розгляду, 
в межах яких імовірне  вирішення питання 
про відстрочку виконання вироку. 

Для визначення обґрунтованості законо-
давчих особливостей регламентації зазна-
ченого правового інституту слід розгляну-
ти наукові доробки з окресленого питання, 
що підтвердить або спростує існуючу по-
зицію законодавця. Одразу зазначимо, що 
для науковців проблема відстрочки ви-
конання вироку була досить актуальною 
тривалий час, а отже, вона неодноразово 
ставала предметом розгляду вчених-про-
цесуалістів. Незважаючи на широкий 
діапазон пропозицій, немає одностайної 
відповіді на питання: коли саме необхід-
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но вирішувати клопотання про відстрочку 
виконання  вироку. 

Опрацювання наукових робіт щодо мо-
менту прийняття судом рішення про від-
строчку виконання вироку дає можливість 
умовно виділити кілька груп учених, кож-
ну з яких об’єднує спільна точка зору. 

Представники першої групи перекона-
ні в тому, що вирішення питання про від-
строчку виконання вироку повинно відбу-
ватись після набрання ним законної сили, 
однак до його фактичного виконання. Зо-
крема, І.Д. Перлов, наголошуючи на спір-
ності визначення моменту прийняття цього 
рішення, вбачає таку можливість тільки за 
наявності двох обов’язкових обставин. Він 
стверджує, що для існування можливості 
розгляду клопотання про відстрочку вико-
нання вироку необхідно, щоб сам вирок на-
був законної сили. З приводу моменту при-
йняття рішення вчений зазначає, що він 
виникає виключно тоді, коли з’являється 
законодавча необхідність приведення ви-
року до виконання [2, с. 58]. Такої ж позиції 
дотримується М.І. Царьов. Наголошуючи на 
тому, що в юридичній науці відсутній єди-
ний погляд з даного питання, вчений все ж 
таки переконаний у тому, що відкладення 
початку виконання вироку може мати місце 
після спливу строків на його оскарження, 
тобто коли вирок суду набрав законної сили 
[3, с. 20–21]. 

На наш погляд, така позиція вчених 
є досить ґрунтовною та далекоглядною, 
оскільки відповідає законодавчим особли-
востям у сфері виконання судових рішень. 
З огляду на існування достатньої кілько-
сті правових інститутів, покликаних по-
ліпшити долю засудженого та врахувати 
європейські стандарти щодо поводження з 
ним, не завжди зрозуміло, який з них слід 
застосовувати у конкретній ситуації. Така 
проблема виникла внаслідок законодавчої 
конструкції правової норми, що передба-
чає під час виконання вироку вирішення 
питання щодо відстрочки його виконання 
(п. 1 ч. 1 ст. 537 КПК України), а також звіль-
нення особи від відбування покарання на 
ідентичних підставах: вагітних жінок і жі-
нок, які мають дітей віком до трьох років 
(п. 4 ч. 1 ст. 537 КПК України); за хворобою 

(п. 6 ч. 1 ст. 537 КПК України). У контек-
сті гуман ного ставлення законодавця до 
засудженого не виникає сумнівів, що за 
наявності такої ситуації діятиме принцип 
de duobus malis minus est semper eligendum, 
що перекладається як «з двох зол завж-
ди вибирають менше» [4, 308]. В нашому 
випадку ними є інститут відстрочки ви-
конання вироку та інститут звільнення 
від відбування покарання. За наявності 
тотожних підстав меншим «злом» буде ін-
ститут звільнення від відбування покаран-
ня, оскільки, на відміну від відкладення 
початку виконання вироку, має найбільш 
сприятливий наслідок для засудженого – 
звільнення. Проте застосування правового 
інституту, який є значно привабливішим 
для засудженого, певним чином витіс-
нятиме інститут відстрочки виконання 
вироку, доцільність перебування якого в 
системі правових інститутів криміналь-
ного процесуального права викликатиме 
неабиякий сумнів у правозастосовників 
та науковців. Саме тому позиція вказаних 
вище вчених набуває сенсу, оскільки роз-
межовуватиме подібні правові інститути, 
а критерієм такого розмежування виступа-
тиме те, що відстрочка виконання вироку, 
на відміну від звільнення від відбування 
покарання, застосовуватиметься виключ-
но тоді, коли вирок суду: 1) набув закон-
ної сили; 2) не приведений до фактичного 
виконання.

Зазначена суперечливість правових ін-
ститутів не бентежить іншу групу науков-
ців, які дотримуються протилежної пози-
ції. Проте вони не є такими категоричними 
стосовно того, що питання про відстрочку 
виконання вироку повинно вирішуватись 
до його фактичного виконання. Навпаки, 
вчені вважають за можливе та пропонують 
вирішувати це питання навіть під час ви-
конання вироку. В.М. Бібіло, проаналізу-
вавши судову практику щодо застосування 
вказаного інституту кримінально-процесу-
ального права, наголошує, що суди по-різ-
ному встановлюють момент вирішення кло-
потання про відстрочку виконання вироку. 
Вважаючи свою позицію обґрунтованою та 
наводячи приклади судових рішень з даної 
категорії питань, вона доходить висновку, 
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що: «суд має право відстрочити виконан-
ня вироку не тільки тоді, коли виконання 
вироку ще не розпочалось, а й тоді, коли 
засуджений вже відбув частину призначе-
ного судом покарання» [5, с. 75]. Повністю 
підтримує заявлену тезу Р.В. Литвинов, ви-
словлюючи міркування стосовно моменту 
вирішення вказаного клопотання та прий-
няття рішення щодо нього. На його думку, 
жодних перешкод для можливості вирішу-
вати питання про відстрочку виконання 
вироку на самому початку приведення його 
до виконання немає. Єдиною умовою, яку 
висуває вчений, є встановлення на те закон-
них підстав [6, с. 54]. 

Представники другої групи дослідників 
пропонують розглядати питання про від-
строчку виконання вироку навіть під час 
його фактичного виконання. Один із них ви-
суває відповідну умову, яка є достатньо оче-
видною, оскільки для реалізації будь-якого 
правового інституту повинні бути підстави, 
передбачені кримінально-процесуальним 
законодавством. Варто нагадати, що ві-
тчизняний законодавець відніс відстрочку 
виконання вироку до переліку питань, які 
вирішуються під час виконання вироків (п. 
1 ч. 1 ст. 537 КПК України). Для правильно-
го розуміння того, що мав на увазі законо-
давець щодо визначення моменту вирішен-
ня окресленого питання, слід звернутись 
до наукової праці відомого процесуаліста 
Л.М. Лобойка, на думку якого: «виконання 
вироку – це стадія кримінального процесу, 
змістом якої є правовідносини і діяльність її 
учасників за визначальної ролі суду з вико-
нання судових рішень, а саме: звернення рі-
шень до виконання, контроль за їх виконан-
ням і вирішення питань, що виникають під 
час їх виконання» [7, с. 340]. Розкриваючи 
суть та правову природу стадії виконання 
вироку, І.О. Харченко обґрунтовано зазна-
чає, що це самостійна стадія кримінально-
го процесу, в якій суд звертає до виконання 
судові вироки, що набрали законної сили, 
здійснює контроль за приведенням їх до ви-
конання, а також вирішує у встановленому 
законом порядку питання, які виникають 
при виконанні вироків, здійснюючи таким 
чином діяльність із застосування норм пра-
ва.  З-поміж  іншого, до структури вказаної 

стадії науковець відносить питання, які ви-
никають не тільки в процесі виконання по-
карання, а й після його виконання [8, с. 7–9]. 

Більш ґрунтовно це питання досліджує 
В.В. Ніколюк, який переконаний, що стадія 
виконання вироку починається з моменту 
набрання вироком законної сили, а закін-
чується приведенням його до виконання. 
До змісту цієї стадії вчений пропонує від-
носити: виконання виправдувальних та 
обвинувальних вироків без призначення 
покарання та зі звільненням від відбування 
покарання; приведення вироку до виконан-
ня. Не обмежуючись зазначеним, дослідник 
додає: «у випадках, коли в процесі звернення 
вироку до виконання з’являються обстави-
ни, що зумовлюють необхідність тимчасово 
затримати його виконання після набрання 
законної сили, або вимагають прийняти 
додаткові судові рішення, зміст стадії вико-
нання вироку доповнюється дослідженням 
судом таких обставин та прийняттям відпо-
відних рішень. До цієї діяльності, зокрема, 
слід віднести роз’яснення змісту вироку і 
питань, що виникають при приведенні його 
до виконання; вирішення питання про від-
строчку виконання вироку та про скасуван-
ня відстрочки виконання вироку засуджено-
го тощо» [9, с. 49]. 

З вказаного вбачається, що під словоспо-
лученням «виконання вироку», яке вико-
ристовується у кримінальному процесуаль-
ному законодавстві, слід розуміти декілька 
процесів, а саме: 1) звернення вироку до ви-
конання; 2) контроль за його виконанням; 
3) вирішення питань, що виникають під час 
його виконання; 4) вирішення питань, що 
виникають після його виконання. В свою 
чергу, законодавець передбачає вирішення 
питання про відстрочку виконання вироку 
саме під час його виконання (п. 1 ч. 1 ст. 537 
КПК України) і тим самим підтримує тезу 
зазначених вище вчених про можливість 
вирішувати це питання безпосередньо під 
час фактичного виконання вироку.

Висловлюючи власну позицію з приводу 
можливості розглядати клопотання тоді, 
коли вирок суду приведено до виконання 
та засуджений вже відбув певну частину 
призначеного судом покарання, зазначимо 
наступне. По-перше, як вже зазначалось, 
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за таких умов відбуватиметься конкурен-
ція правових інститутів, подібних один до 
одного за підставами застосування, проте 
докорінно різних щодо наслідків, де від-
строчка виконання вироку об’єктивно по-
ступатиметься. До того ж втратиться індиві-
дуальність та особливість даного інституту 
кримінально- процесуального права, оскіль-
ки його застосування завжди протиставля-
тиметься можливості звільнення особи від 
відбування покарання. По-друге, якщо звер-
нути увагу на термін «відстрочка виконання 
вироку», можливо помітити, що він склада-
ється з двох частин: 1) процесу відкладення 
(«відстрочка»); 2) безпосередньо «виконан-
ня вироку». Сутність вказаного правового 
інституту полягає у відкладенні початку 
виконання вироку на деякий час у зв’язку 
з наявністю обставин, що перешкоджають 
виконанню покарання [10, с. 34]. Іншими 
словами, внаслідок відповідних обставин 
вирок суду не може бути приведений до ви-
конання, а тому ініціюється питання щодо 
можливості застосування цього правового 
інституту. З огляду на зазначене вважаємо, 
що твердження стосовно можливості роз-
глядати питання про відкладення початку 
виконання вироку в той момент, коли за-
суджений вже відбув частину покарання, 
суперечить сутності відстрочки виконання 
вироку. Такі міркування свідчать про сум-
нівність поглядів вказаних учених і дають 
можливість не погодитися з ними. 

На нашу думку, більш правильною та 
адаптованою до сучасних умов і потреб кри-
мінального судочинства є позиція тих уче-
них, які переконані, що вирішення вказа-
ного питання повинно відбуватись під час 
винесення вироку суду. Варто зазначити, що 
в багатьох випадках відомості про наявність 
підстав для відкладення початку виконан-
ня вироку з’являються вже під час судового 
розгляду, а тому виникає питання з приводу 
доцільності очікування набрання вироком 
суду законної сили для ініціювання вказа-
ного клопотання, його розгляду та прийнят-
тя рішення. Якщо під час судового засідання 
виникнуть такі обставини та вони не будуть 
враховані судом при ухваленні його рішен-
ня, це може викликати у присутніх в залі су-
дового засідання неправильне уявлення про 

вирок та його вплив на засудженого, оскіль-
ки він може здатись дуже суворим, неспра-
ведливим, однак насправді таким не є [11, 
с. 49]. Піддаючи сумніву відкладення рі-
шення про відстрочку виконання вироку на 
момент набрання ним законної сили та на-
голошуючи на необхідності вирішення вка-
заного питання під час ухвалення вироку 
суду, деякі вчені зазначають, що: по-перше, 
незважаючи на відсутність обов’язковості та-
кого рішення, внаслідок не набрання ним за-
конної сили, врахування в ньому відстрочки 
виконання відповідатиме інтересам проце-
суальної економії, оскільки робить непотріб-
ним проведення ще одного судового засідан-
ня на стадії виконання вироку [12, с. 16]; 
по-друге, рішення про відстрочку виконання 
вироку в будь-якому випадку не буде реалі-
зовано, доки вирок не набуде законної сили, 
а тому якщо таке рішення не буде оскаржено 
або скасовано, то воно, у разі прийняття ра-
зом з відстрочкою виконання вироку, набуде 
обов’язковості одночасно [13, с. 9].

Такі тези науковців мають логічне під-
ґрунтя, що сприяє поліпшенню діяльності 
суду. Дійсно, існує велика ймовірність того, 
що обставини, які можуть слугувати підста-
вами для відкладення початку виконання 
вироку, з’являються вже під час судового 
розгляду відповідного кримінального про-
вадження. За таких умов суд та кожен з 
учасників судового провадження повинні 
розуміти, що у разі визнання особи винною 
у вчиненні кримінального правопорушення 
та ухвалення обвинувального вироку в неї 
стане обмеженим вибір варіантів дій: вона 
або оскаржуватиме вказане рішення, або 
клопотатиме перед судом про відкладення 
початку його виконання. В обох випадках 
вирішення питання про відстрочку вико-
нання вироку під час судового розгляду 
кримінального провадження та ухвалення 
рішення стосовно нього одночасно з вироком 
суду матиме позитивні наслідки, оскільки 
сприятиме процесуальній економії та буде 
вирішуватись оперативно. На противагу 
заявленій тезі деякі вчені вказують, що: 
«поки вирок не набув законної сили, не ви-
никає питань з приводу його звернення до 
виконання. Було б неправильно при вине-
сенні вироку одночасно вирішувати питан-
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ня про відстрочку його виконання. … Вирок 
суду може бути оскаржений, скасований або 
змінений, внаслідок чого зникне потреба 
у відстрочці його виконання» [2, с. 58–59]. 
В свою чергу, ми переконані, що визначення 
питання про відстрочку виконання вироку 
під час його винесення не матиме негатив-
ного впливу на процес оскарження у разі 
його наявності. Навіть якщо вирок суду буде 
скасований або змінений у контексті того, 
що відстрочка виконання вироку не матиме 
підстав для застосування, вирішення вказа-
ного питання матиме певний прогнозуючий 
характер. Проте слід пам’ятати, що це один 
із імовірних наслідків, оскільки у випад-
ку відсутності оскарження або залишення 
вироку без змін набуття вироком законної 
сили та приведення його до виконання ак-
тивізує механізм відкладення початку вико-
нання вироку, що не потребуватиме нового 
судового розгляду. 

Таким чином, з урахуванням наведених 
пропозицій вчених, законодавчого форму-

лювання, а також власних роздумів сто-
совно моменту прийняття рішення про від-
строчку виконання вироку переконані, що 
окреслене питання необхідно вирішувати 
під час судового розгляду кримінального 
провадження одночасно з прийняттям су-
дового рішення, відомості стосовно чого за-
значатимуться в самому вироку. Впевнені, 
що визначення такого моменту вирішення 
питання про застосування вказаного пра-
вового інституту: 1) не потребуватиме ново-
го судового розгляду, тим самим сприяючи 
процесуальній економії; 2) матиме прогно-
зуючий характер, оскільки після ухвалення 
обвинувального вироку особа бажатиме або 
оскаржувати це рішення, або, за наявності 
підстав застосування відстрочки виконан-
ня вироку, звертатися з даним клопотанням 
до суду; 3) не перешкоджатиме імовірному 
оскарженню судового рішення, адже у разі 
залишення вироку суду без змін відбувати-
меться його виконання з одночасним засто-
суванням відстрочки виконання вироку. 
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Исследована проблема о моменте принятия решения об отсрочке исполнения приговора. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Досвід професійної підготовки юристів 
в університетах Федеративної Республіки 
Німеччина (ФРН) як європейської країни з 
давніми академічними традиціями та су-
часними технологіями навчання становить 
значний інтерес для вітчизняної педагогіч-
ної науки. 

Бакалаврат як перший цикл вищої освіти 
запроваджено у ФРН в рамках Болонського 
процесу поряд із так званими дипломними і 
магістерськими курсами навчання давньо-
го, тобто традиційного, зразка. Серед най-
більших переваг бакалаврату порівняно з 
попереднім навчанням німецькі викладачі 
й студенти вважають такі: скорочення тер-
міну навчання, отримання удосконаленої 
й пришвидшеної професійної кваліфікації, 
визнання результатів навчання у межах 
Європейського Союзу (ЄС), підтримка сту-
дентської мобільності та модернізація на-
вчальної документації [1]. 

Навчання за бакалаврською програмою 
триває, як правило, три роки та охоплює 
шість семестрів. Граничним терміном мо-
жуть бути вісім семестрів. Магістратура 
тривалістю від 2-х до 4-х семестрів може слі-
дувати одразу після бакалаврату або після 
певної професійної діяльності. Під час нав-
чання в бакалавраті студенти набувають не 
тільки професійні компетентності – фахові 
знання та навички, а й засвоюють основи 

наукової діяльності та опановують іноземну 
мову і соціальні компетентності [1]. 

Згідно із німецькими вимогами бакалав-
рат має забезпечити орієнтовану на практи-
ку підготовку передусім для ринку праці, 
оскільки в попередні роки випускники ви-
щих навчальних закладів показали низь-
кий рівень підготовленості до професійної 
діяльності.

Із уведенням бакалаврату в системі ні-
мецької вищої освіти запроваджено сім но-
вих «кваліфікацій», що належать до певних 
професійних галузей і спрямовані на певні 
професійні сфери, які більшою або меншою 
мірою обмежуються професією: бакалавр 
права (LL.B.); бакалавр мистецтв (B.A.); ба-
калавр науки (B.Sc.); бакалавр інженерії 
(B.Eng.); бакалавр освіти (B.Ed.); бакалавр 
образотворчого мистецтва (B.F.A.) та бака-
лавр музики (B.Mus.).

Кваліфікація «бакалавр права» (LL.B – 
«Legum Baccalaureus») визнана на міжна-
родному рівні, однак у ФРН вона відкриває 
шлях лише для діяльності юрисконсультом 
в галузі економіки.

У правових науках, які належать до кла-
сичних університетських дисциплін і ма-
ють давні традиції, положення Болонського 
процесу до останнього часу запроваджува-
лися досить обмежено. Так, незважаючи на 
те, що титул «бакалавр права» можна от-
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римати в 14-ти університетах і більше ніж 
30-ти так званих професійних школах (нім. 
Fachhochschulen), щоб працювати як «пов-
ний» юрист (нім. Volljurist), все ж таки необ-
хідно пройти шлях через перший і другий 
державні іспити.

Кваліфікацію «бакалавр права» в Ні-
меччині можна отримати вже після шести 
семестрів, однак при цьому неможливо пра-
цювати прокурором, суддею чи адвокатом. 
Кваліфікація «магістр права» (Master of 
Laws – LL.M.), яка надається по закінченню 
магістратури, що слідує за бакалавратом, 
так само не надає можливості працювати 
адвокатом. Ті особи, які отримали ці квалі-
фікації (бакалавр і магістр права), можуть 
працювати або в галузі промисловості, або 
за межами Німеччини, оскільки такі ти-
тули особливо престижні в англомовних 
 країнах. 

Для бажаючих стати прокурором, суддею, 
адвокатом чи нотаріусом потрібно заверши-
ти вивчення правових наук складанням 
так званого першого юридичного держав-
ного іспиту (нім. das erste Staatsexamen). 
Цей іспит – лише перший крок на шляху до 
«повного» юриста і слугує допуском до рефе-
рендаріату – дворічного періоду практичної 
діяльності. Тільки в деяких федеральних 
землях Німеччини випускник юридичного 
факультету за умови успішного складання 
першого державного іспиту може отримати 
один із чотирьох титулів: «юрист», «рефе-
рендар», «дипломований юрист» чи «магістр 
права». Титул «бакалавр права» навряд чи 
можна порівнювати з цими чотирма ти-
тулами, його отримання не завершується 
складанням першого держіспиту й не надає 
право для референдаріату.

Другим кроком на шляху до посади про-
курора, судді чи адвоката у ФРН є референ-
даріат – дворічний період, що триває після 
складання першого державного іспиту й 
завершується складанням другого держав-
ного іспиту (нім. das zweite Staatsexamen). 
Лише після цього німецький фахівець 
права може називатися «повним» юристом 
і працювати, відповідно, на посадах проку-
рора, адвоката, судді, а також нотаріуса у 
державній адміністрації або на промисло-
вому підприємстві.

Під час навчання в бакалавраті студенти 
опановують не тільки юридичні знання, а й 
розвивають загальні компетентності (англ. 
general competences) з інших галузей, а саме: 
вивчають іноземні мови, економічні науки, 
набувають навичок комунікації. Заняття 
з іноземної мови (як правило, англійської, 
однак часто це може бути будь-яка інша єв-
ропейська мова) проходять зазвичай двічі 
на тиждень на першому курсі. На другому 
та третьому курсах іноземною мовою вже 
викладаються деякі навчальні дисциплі-
ни, особливо, якщо назва спеціальності 
містить слова на зразок «міжнародний», 
«глобальний» або «глобалізація». Це, примі-
ром, – «Міжнародне право», «Міжнародне та 
німецьке право», «Право ЄС», «Глобалізація 
та її правові наслідки». До того ж безпосе-
редньому застосуванню отриманої іншо-
мовної компетентності сприяє проходження 
студентами практики як на території Ні-
меччини (в міжнародних юридичних орга-
нізаціях та фірмах), так і поза її межами.

Звичайно, викладання багатьох курсів 
англійською мовою відбувається також для 
іноземних студентів, які приїжджають на 
навчання до німецьких університетів. Пе-
релік таких курсів можна віднайти на уні-
верситетських сайтах юридичних факуль-
тетів, де розміщено всі необхідні вимоги, 
вказано, які документи про підтвердження 
належного рівня володіння цією мовою не-
обхідно подати (сертифікати, свідоцтва, ди-
пломи тощо).

До останнього часу ступінь «бакалавр 
права» належав до стандартних кваліфі-
кацій в юриспруденції англомовних країн. 
Прокурор, адвокат чи суддя є юридични-
ми професіями, які славляться у Німеч-
чині давніми традиціями і вважаються 
престижними. Високий рівень підготовки 
фахівців права є однією з підвалин демо-
кратичної держави. Через це освіта таких 
фахівців надзвичайно важлива. У ФРН ак-
тивно дискутується питання стосовно того, 
чи достатньо для таких спеціалістів лише 
титулу «бакалавр права», чи все ж таки не-
обхідно зберегти й кращі традиційні підхо-
ди до фахової підготовки з права.

Предмети на вибір викладаються на за-
няттях протягом однієї-двох годин; графік 
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їх проведення складається викладачем на 
один навчальний рік. Якщо немає набору на 
окремий навчальний курс (як мінімум має 
бути п’ять слухачів), заняття не проводяться. 
Підсумковий письмовий іспит із предмета 
на вибір може тривати не більше 90 хвилин.

Заслуговує на увагу досвід професійної 
підготовки юристів у одному із перших 
(рік заснування – 1386-й) і найпрестижні-
ших університетів Німеччини – універси-
теті Хайдельберга. Студенти юридичного 
факультету цього навчального закладу 

здобувають професійно спрямовану ін-
шомовну підготовку (нім. Fachspezifi sche 
Fremdsprachenausbildung) при Мовному 
центрі університету. На сайті факультету 
наведено перелік іноземних мов і іншо-
мовних навчальних курсів із права, на які 
можна зареєструватися он-лайн, а також 
розміщено необхідні для навчання на цих 
курсах умови [2] (див., наприклад, табл. 1 
«Іноземні мови та іншомовні курси, які мо-
жуть вивчати здобувачі юридичної освіти 
у Хайдельберзькому університеті»). 

Таблиця 1
Іноземні мови та іншомовні курси, які можуть вивчати 

здобувачі юридичної освіти у Хайдельберзькому університеті

Мовний центр 
університету

Додаткова кваліфікація 
«професійно спрямована 
іншомовна підготовка»

Заходи іноземними мовами 
на юридичному факультеті

Іноземні мови:
арабська;
китайська;
англійська; 
французька;
італійська;
японська;
польська;

португальська;
російська;
шведська;
іспанська;
чеська.

Юридично спрямова-
ні іншомовні курси:

англійською;
французькою;
іспанською.

Вступ до англо-амери-
канського права.

Вступ до французького 
права.

Вимоги: кожні 3 семе-
стри – підсумковий іспит;

високий РВМ.

Іншомовний навчаль-
ний захід або додаткові за-
ходи, наприклад:  «Тран-
снаціональне комерційне 
право»; семінар «Монпе-
льє»; «Латинська мова 
для юристів»; «Вступ до 
німецької правової мови»; 
семестр за кордоном. 

Обов’язкове: відвідування од-
ного заходу і запис на держав-
ний іспит.

Рекомендується: відвідуван-
ня більшості заходів за розкла-
дами 2–7 семестрів; допуск до 
навчання можливий у 1-му се-
местрі.

Різні РВМ.

Односеместрові курси з права 
іноземними мовами:

арабською;
італійською;
польською;
англійською (право США);
португальською і бразиль-

ською;
французькою;
іспанською;
турецькою.

Доцільно зазначити, що в Положенні 
про допуск до державного іспиту з права 
федеральної землі Баден-Вюртемберг, на 
території якої розташований Університет 
Хайдельберга, вказано: «... до першого дер-
жавного іспиту… допускаються особи, які 
систематично брали участь в іншомовних 

юридичних заходах або спеціальному ін-
шомовному курсі, оскільки саме в такий 
спосіб підтверджується їх іншомовна ком-
петентність». На сайті юридичного факуль-
тету розміщено також актуальний розклад 
іншомовних навчальних заходів (лекцій, 
семінарів).
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Що стосується другого циклу вищої 
освіти в Німеччині – магістратури, то ос-
танніми роками він характеризується вра-
жаючим збільшенням англомовних ма-
гістерських програм. Так, 2013 року в усіх 
німецьких університетах їх було 6 609, тоді 
як у 2008 році – лише 1 615. Привертає ува-
гу їх тематичне розмаїття: «Міжнародний і 
європейський бізнес, конкуренція й регулю-
вальне право», «Європейська правова прак-
тика», «Міжнародні студії з права інтелек-
туальної власності», «Право європейської 
інтеграції», «Європейський профспілковий 
правовий захист», «Європейська правова 
лінгвістика», «Порівняльні студії з німець-
кого, європейського і китайського права», 
«Господарче право: підприємство між свобо-
дою та державним оподаткуванням», «Пра-
во і бізнес», «Транспортне право», «Страхове 
право», «ІТ-право і право інтелектуальної 
власності», «Медичне право», «Будівельне 
право», «Спортивне право», «Транснаціо-
нальне право», «Права людини», «Еконо-
міка, право і політика», «Право і фінанси», 
«Правова психологія», «Криміналістика», 
«Правознавство, економіка й менеджмент», 
«Німецьке право», «Сучасне майнове право» 
/ «Майнове право», «Спадкове право», «Пра-
во підприємств» тощо [3]. Функціонують 
численні сайти, на яких розміщено, зокре-
ма, детальну інформацію про такі англо-
мовні програми, у тому числі й про терміни 
подання документів, тривалість навчання, 
кількість кредитів, викладачів курсів, сту-
пінь участі здобувачів освіти в практичній 
зайнятості, можливості подальшого пра-
цевлаштування, а також відгуки осіб, які 
завершили навчання за вказаними програ-
мами, практичні поради.

Послуги щодо надання освітнього рівня 
«Магістр права» (LLM) англійською мовою 
в Німеччині пропонують вищі навчаль-
ні заклади усіх типів і форм власності: 
приватні (Німецька вища школа права 
й менеджменту (Хайльброн)), юридична 
школа Буцеріуса (Гамбург), Вестфаль-
ський університет Вільгельма (Мюнстер), 
Університет Оснабрюка, вища професійна 
школа й Центр підвищення кваліфікації 
Шмалькальдена, Вища школа приклад-
ного менеджменту (Ердінг, Берлін, Унна), 

Університет Фрідріха-Александра (Ерлан-
ген, Нюрнберг) та ще кілька університетів); 
державні (Хайдельберзький університет, 
Гумбольт-університет в Берліні, Гьоттін-
генський, Кьольнський, Бременський, Бра-
уншвейзький університети й багато інших).

Відомим у ФРН вищим навчальним за-
кладом, у якому здійснюється якісна підго-
товка юристів, є також Вільний університет 
Берліна, у якому іноземним здобувачам 
вищої освіти пропонується навчання в ма-
гістратурі за спеціальністю «Міжнарод-
ний і європейський бізнес, конкуренція й 
регулювальне право» (англ. International 
and European Business, Competition and 
Regulatory Law) [4]. По завершенні магіс-
терського курсу випускникам надається 
академічний ступінь «магістр бізнесу і 
права» (англ. Master of Business Law, MBL). 
Здобувачі такої інтегрованої спеціальності 
вже під час навчання залучаються до ад-
вокатської практики, а також отримують 
можливість застосовувати свої теоретичні 
знання в галузях господарського, договір-
ного, енергетичного та комунікаційного 
права, удосконалюючи таким чином свою 
професійну компетентність. Навчання, як 
правило, здійснюється англійською мовою, 
тому при вступі до магістратури вимагаєть-
ся копія документа, який підтверджує висо-
кий рівень англомовних знань (найчастіше 
це – результати тесту TOEFL). Тривалість 
навчання становить від одного до двох ро-
ків; його вартість – 4 000 євро за семестр і, 
відповідно, 8 000 євро за рік. 

Вказаний магістерський курс є одним 
із небагатьох у ФРН, на якому  успішно 
поєднано дистанційне навчання (англ. 
E-Learning) із класичними методами нав-
чання. Так, наприклад, на заняттях від-
творюються ситуації судових засідань або 
ділових переговорів, які здобувачі повинні 
правильно довести до завершення в елек-
тронному вигляді. Крім того, слухачі цьо-
го магістерського курсу обов’язково беруть 
участь у наукових конференціях та семіна-
рах з енергетичного, телекомунікаційного, 
а також німецького і європейського госпо-
дарського права.

Починаючи з 2011/2012 навчального року 
здобувачам такого курсу пропонується й 
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отримання подвійного диплома – Вільно-
го університету Берліна і Страсбурзького 
університету (Франція), які є партнерами. 
Учасники програми протягом першого се-
местру проходять навчання у Страсбур-
зі, а протягом другого – у Берліні. У кон-
тексті наведеного доцільно вказати, що 
Страсбурзький університет є найбільшим 
університетом Франції (налічує 42 000 сту-
дентів, 20% з яких – іноземці) [4].

Ще одна спеціальність, за якою можна 
навчатися в магістратурі Вільного універ-
ситету Берліна, – це «магістр права» (нім. 
Magister legum-Studium, LL.M.). Щорічно 
близько 25-ти дипломованих фахівців із 
права, які здобули юридичну освіту за кор-
доном, прибувають до університету для про-
ходження річного навчання, щоб отримати 
академічний ступінь магістра права [5].

Необхідна умова завершення магіс-
терського курсу – написання підсумкової 
письмової роботи (нім. Abschlussklausur) 
з навчальної дисципліни «Юридична 
англійська мова» (англ. Legal English). До 
письмового іспиту, процедура проведення 
якого досить жорстка, не допускаються осо-
би, які: а) відвідали менш ніж 85% занять 
із цієї дисципліни; б) спізнилися на іспит; 
в) не мають при собі посвідчення особи з 
фотокарткою. Для написання роботи гру-
па з 25-ти осіб ділиться на п’ять підгруп. 
Списки осіб у підгрупах із зазначенням 
аудиторій, у яких проводитиметься іспит, 
вивішують на дошці оголошень незадовго 
до його проведення. Із собою на іспит осо-
бам дозволяється брати лише роздруковані 
матеріали, надані викладачем під час за-
нять (допускаються помітки здобувачів на 
полях), а також двомовний (наприклад, ні-
мецько-англійський) словник. Одномовні, 
електронні словники й інші допоміжні за-
соби використовувати не дозволяється. Час 
написання роботи – 90 хвилин [5].

Варто зазначити й про традицію так 
званих магістерських ярмарок у ФРН, які 
систематично проводять університети різ-
них міст в умовах жорсткої конкуренції і 
уможливлюють залучення значної кіль-
кості здобувачів магістерського ступеня. 
Показово, що німецькі вищі навчальні за-
клади рекламують свої послуги з надання 

ступеня магістра на цих заходах не тільки 
на території Німеччини, а й на теренах су-
сідніх країн, як-от: Польща, Чехія, Австрія 
та інші. На таких ярмарках академічний 
персонал закладів-учасників проводить 
індивідуальні співбесіди з майбутніми 
магістрами, кращі викладачі університе-
тів роблять доповіді рекламного характе-
ру зі своїх дисциплін, які супроводжують 
показом презентацій, фотовиставками, 
демонстраціями відеороликів, інтерв’ю 
з випускниками магістерських програм 
тощо. Вхідний квиток на ярмарку коштує 3 
євро, бажаючим надається можливість за-
реєструватися (як німецькою, так і англій-
ською мовами) й придбати квиток  он-лайн, 
а також отримати індивідуаль но розробле-
ний план відвідання ярмарки з помітками 
інформаційних столиків, які можуть бути 
найбільш корисними для кожного окремо 
взятого відвідувача. Така система дає учас-
никам змогу максимально ефективно вико-
ристати власний час і дізнатися необхідну 
для них інформацію, не витрачаючи зайвих 
зусиль на пошуки відповідних столиків.

Отже, у Німеччині спостерігається тен-
денція до створення та розвитку міжнарод-
них магістерських програм, які є міждисци-
плінарними за змістом (наприклад, право + 
бізнес), інтегрують освітню та практичну 
складові, орієнтуються на інтернаціоналі-
заційні процесі в освітній та правовій сфе-
рах, забезпечують потужну іншомовну під-
готовку майбутніх висококваліфікованих 
фахівців, що гарантує їм конкурентоздат-
ність не тільки на національному, а й між-
народному, глобальному ринку праці. 

І, нарешті, розглянемо німецький досвід 
іншомовної підготовки на третьому, док-
торському, циклі вищої освіти. У ФРН що-
року захищають дисертаційні дослідження 
близько 25 000 науковців і це набагато біль-
ше ніж у будь-якій іншій європейській кра-
їні. З кожним роком дедалі більше молодих 
вчених прибуває до Німеччини для напи-
сання та захисту дисертацій із інших кра-
їн: з 1997 року кількість закордонних здо-
бувачів академічних ступенів зросла більш 
ніж удвічі [6]. У цій країні є кілька шляхів 
отримати титул доктора, що залежить від 
спеціалізації, мети дослідження та типу 



113

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

закладу вищої освіти. Розрізняють, зокре-
ма, індивідуальну та структуровану аспі-
рантури. Більш поширена – індивідуаль на 
аспірантура, однак структурована аспіран-
тура щороку набуває популярності у зв’язку 
із запровадженням у країні Болонського 
 процесу. 

За умови навчання у індивідуальній 
аспірантурі здобувачі наукового ступеня 
шукають викладача вищого навчально-
го закладу – так званого Doktorvater (або 
Doktormutter) – і здебільшого самостійно 
працюють над дисертаційним досліджен-
ням. Міра самостійності здобувача й участі 
в проекті дослідження інших осіб залежить 
від галузі, у якій воно проводиться. Здобу-
вач на власний розсуд вирішує, у якій уста-
нові здійснювати дослідження – в універси-
теті, позауніверситетській дослідницькій 
установі чи на промисловому підприємстві. 
Час перебування в індивідуальній аспіран-
турі визначає або сам здобувач, або навчан-
ня здійснюється згідно з умовами закладу, 
до якого він прикріплений. Як правило, 
часові межі становлять від трьох до п’яти 
років, однак для спеціалізації «Правові 
нау ки» останнім часом наявна тенденція 
виконувати дослідження за два роки. 

Навчання в структурованій аспірантурі 
ґрунтується на засадах англосаксонської 
системи докторів філософії (PhD-System), 
згідно з якою здобувачем опікується коман-
да наставників. Програми докторів філосо-
фії містять розклади занять і в більшості 
випадків інтегровані курси. Крім того, піс-
ля навчання в структурованій аспірантурі 
може надаватися додаткова кваліфікація, 
що є важливою умовою для сучасного ринку 
праці. Систематичне й інтенсивне настав-
ництво у межах цієї програми зумовлює 
стислі терміни завершення наукового до-
слідження – від трьох до чотирьох років. 

У ФРН функціонує близько 700 програм 
для докторів філософії, причому вказана їх 
кількість стрімко зростає. Німецька служба 
академічних обмінів (Deutscher akademischer 
Austauschdienst – DAAD) активно пропагує 
цей новий напрям в інфраструктурі освіти. 
Структуровану аспірантуру пропонують 
передусім вищі навчальні заклади, які є 
партнерами Німецького дослідницького то-

вариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft – 
DFG). Це так звані коледжі й школи для 
тих, хто бажає отримати науковий ступінь – 
Graduiertenkollegs та Graduiertenschulen. До 
того ж в окремих навчальних закладах дея-
ких Федеральних земель існують PhD-про-
грами від позауніверситетських установ, 
наприклад, Міжнародної дослідницької 
школи Макса Планка. 

Структурована аспірантура зазвичай 
має міжнародне спрямування, у зв’язку з 
чим її робочою мовою є англійська. Міжна-
родні PhD-програми на зразок тих, що про-
понують Школа управління Херті (the Hertie 
School of Governance), Центр досліджен-
ня соціальних реформ (the Social Science 
Research Center) та Товариство Хельмхоль-
ца (Helmholtz-Gemeinschaft), експліцитно 
спрямовані на представників інших країн: 
більш ніж половина слухачів Міжнародної 
дослідницької школи Макса Планка й До-
слідницької школи Хельмхольца не є нім-
цями й громадянами Німеччини. Вони, як 
правило, отримують спеціальні стипендії й 
робочі місця. До сьогодні не існує загальної 
бази даних усіх PhD-програм, проте опис 
більшості з них можна віднайти в Інтернеті 
англійською (іноді іншою іноземною) мовою.

Що стосується особливостей німецького 
третього циклу освіти для підготовки за 
юридичним напрямом, то випускники по 
закінченню навчання можуть отримувати 
як звання «доктор філософії» (PhD) – напри-
клад, в університетах Гамбурга й Фрайбур-
га, Університеті ім. В. Гете у Франкфурті- 
на-Майні, так і суто німецькі звання: 
«доктор права» або «доктор обох прав – при-
міром, в Університеті ім. Ю. Максіміліа-
на у Вюрцбурзі, Університеті ім. В. Гете у 
Франкфурті- на-Майні. Існує також менш 
поширений академічний ступінь – «напів-
почесний доктор права», який можна отри-
мати, наприклад, у приватному Інституті 
правових наук у Гамбурзі.

Якщо здобувачі бажають отримати спеціа-
лізації на кшталт «Право й економіка» або 
«Право Європейського Союзу», викладання 
дворічного чи трирічного курсу в аспірантурі 
здійснюється англійською мовою, оскільки 
це, як правило, міжнародні програми, мета 
яких: «... надати докторантам у галузі права 
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й економіки освіту на найвищому науковому 
рівні» [7]. За такими спеціалізаціями можна 
навчатися в аспірантурі університетів Гам-
бурга та Франкфурта-на-Майні. 

У разі, якщо викладання здійснюєть-
ся англійською мовою, у документі, який 
регламентує умови вступу до німецької ас-
пірантури – «Порядок зарахування й нав-
чання в аспірантурі» (Promotionsordnung), 
визначаються сертифікати або свідоцтва, 
які повинні засвідчити достатній рівень 
знань з англійської мови здобувачів рівня 
PhD. Кожен вищий навчальний заклад са-
мостійно визначає свої вимоги. Зокрема, у 
документі «Порядок зарахування…» Гам-
бурзького університету вказується, що для 
навчання в аспірантурі «... необхідний сер-
тифікат, який засвідчує знання англійської 
мови осіб, для яких ця мова не є рідною: 
Кембриджський сертифікат або TOEFL 

(міжнародний, не інститутський тест), ви-
конаний в Інтернеті, що налічує не менше 
90 балів, або друкований, який налічує не 
менше 500 балів». Сертифікати мають бути 
видані не раніше ніж за 3 роки до вступу до 
аспірантури» [7]. Здобувачі, які закінчили 
вивчення будь-якого англомовного курсу 
університету не менш ніж рік тому, мають 
право не надавати сертифікат. 

Отож, зважаючи на викладене, а також 
беручи до уваги те, що німецькі фахівці в 
галузі права є одними з найбільш квалі-
фікованих і шанованих у сучасному світі, 
можна дійти висновку, що досвід професій-
ної (зокрема й іншомовної) підготовки май-
бутніх юристів на всіх трьох циклах вищої 
освіти у ФРН доцільно було б вивчити більш 
ґрунтовно для його можливого успішного 
використання в українському освітньому 
просторі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ 
У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА 

Розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх юристів в окремих універси-
тетах Федеративної Республіки Німеччина на трьох циклах вищої освіти – бакалавраті, 
магістратурі та аспірантурі. Наведено перелік магістерських програм із права, а також 
висвітлено роль іншомовної підготовки як необхідної складової юридичної освіти в Німеч-
чині. 

Ключові слова: юристи; професійна підготовка; іншомовна підготовка; магістерська 
програма; цикли вищої освіти; аспірантура.
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Ольга НИТЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ 
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

Рассмотрены особенности профессиональной подготовки будущих юристов в отдельных 
университетах Федеративной Республики Германия на трех циклах высшего образова-
ния – бакалаврате, магистратуре и аспирантуре. Приводится  перечень магистерских про-
грамм по праву, а также освещена роль иноязычной подготовки как необходимой состав-
ляющей немецкого юридического образования.

Ключевые слова: юристы; профессиональная подготовка; иноязычная подготовка; ма-
гистерская программа; циклы высшего образования; аспирантура.

Оlha NITENKO

PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE LAWYERS 
IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

The article describes the features of future lawyers’ training in the certain universities of the 
Federal Republic of Germany in three cycles of higher education – Bachelor, Master and Postgraduate 
Study; is provided a list of Masters’ programs in Law, and highlighted the role of foreign language 
training as an essential component of German legal education.

Keywords: lower; lawyers’ training; foreign language training; master’s program; cycles of 
higher education; post-graduate courses.
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 АЛЬОНА КИРИЛЮК

У Конституції України зазначено, що лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Укра-
їні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. 

Якщо аналізувати конституційні права 
людини та громадянина з огляду на кри-
мінальне процесуальне право, розуміємо, 
що завдання кримінальної процесуальної 
науки та юридичної практики на сучасному 
етапі полягає у забезпеченні охорони прав, 
свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження.

Причинами високого рівня злочинності 
та зростання кількості неповнолітніх, які 
вчиняють кримінальні правопорушення, 
є передусім погіршення соціально-еконо-
мічної ситуації, низький рівень матеріаль-
ного благополуччя родин, відсутність на-
лежного контролю батьків за поведінкою та 
вихованням неповнолітніх.

Викликає занепокоєння зростання кіль-
кості суспільно небезпечних діянь, вчине-
них неповнолітніми до досягнення віку, 
з якого наступає кримінальна відповідаль-
ність. Зокрема, у 2015 році в Одеській об-

ласті ними було вчинено 21 кримінальне 
правопорушення (у 2014 році – 18), найбіль-
ше – на територіях обслуговування Ізмаїль-
ської (6), Білгород-Дністровської (4) та Іллі-
чівської (3) прокуратур.

Із загальної кількості кримінальних 
правопорушень, вчинених неповнолітніми, 
90,4% – проти власності, тоді як у 2014 році 
їх частка становила 88,5%. 

Це свідчить про актуальність досліджен-
ня проблеми застосування до малолітніх 
заходів кримінального процесуального 
примусу і, зокрема, їх класифікації.  

В Україні визначенню заходів кримі-
нального процесуального примусу та їх 
класифікації приділяли увагу такі вчені, 
як: Ю.П. Аленін, Ю.М. Грошевий, В.С. Зе-
ленецький, О.П. Кучинська, Л.М. Лобойко, 
О.Р. Михайленко, А.В. Молдован, О.Б. Мура-
він, В.В. Назаров, В.В. Рожкова, Т.В. Садова, 
С.М. Смоков, О.Г. Шило та інші. Їхні дослі-
дження зробили вагомий внесок у розвиток 
науки кримінального процесу України.

Метою статті є розгляд окремих питань, 
пов’язаних із класифікацією заходів приму-
су у кримінальному процесі, а також пра-
вомірністю їх застосування до малолітніх 
учасників кримінального провадження. 

Інститут заходів примусу у кримінально-
му провадженні безпосередньо стосується 
гарантованих Конституцією України прав 
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і свобод людини i громадянина, водночас 
гарантує додержання інтересів потерпілих 
під час досудового розслідування та судово-
го розгляду. 

Для досягнення мети статті з’ясуємо, що 
визнається примусом у кримінальному про-
вадженні відповідно до законодавства. 

Кримінально-процесуальний примус є 
системою правовідносин між органами та 
посадовими особами, які здійснюють кримі-
нальне провадження, та іншими учасника-
ми, які беруть у ньому участь. Покладаючи 
на цих осіб певні обов’язки та надаючи їм 
процесуальні права, держава розраховує 
на те, що вони активно братимуть участь 
у кримінальному судочинстві, сприяти-
муть досягненню його завдань, а також до-
бросовісно виконуватимуть свої обов’язки. 
Проте в деяких випадках, коли учасник 
кримінального провадження перешкоджає 
здійсненню правосуддя, відмовляється від 
виконання покладених на нього обов’язків, 
вчиняє інші протиправні дії, до нього мо-
жуть бути застосовані заходи процесуаль-
ного примусу, включені до процесуального 
механізму для забезпечення досягнення 
завдань кримінального судочинства, по-
новлення порушених прав інших осіб та 
попередження можливої протиправної по-
ведінки [1, с. 25].

Заходи кримінального процесуального 
примусу можуть застосовуватися до різних 
суб’єктів кримінальної процесуальної ді-
яльності: підозрюваного, обвинуваченого, 
потерпілого, свідка, а також інших осіб, за-
лежно від обставин кримінального прова-
дження, їх поведінки на досудовому розслі-
дуванні та в судових стадіях кримінального 
процесу. Проте в будь-якому разі в законі 
стосовно кожного виду примусових заходів 
чітко визначено коло осіб, щодо яких вони 
можуть бути застосовані. Це має важливе 
значення в контексті захисту прав людини 
у сфері кримінального судочинства, недо-
пущення зловживання правом з боку осіб, 
які здійснюють кримінальне провадження, 
адже кожний захід процесуального приму-
су певною мірою обмежує права людини, 
у тому числі й конституційні, а також може 
мати негативні наслідки для інтересів ін-
ших фізичних та юридичних осіб.

Аналіз наукової думки з проблематики 
класифікації заходів кримінального проце-
суального примусу свідчить, що більшість 
учених як окрему обов’язкову групу виділя-
ють запобіжні заходи (засоби запобігання, 
попередження) та інші заходи, що можуть 
бути згруповані за тими чи іншими кри-
теріями. Застосування такого підходу до 
класифікації заходів забезпечення кримі-
нального провадження дає змогу виокре-
мити такі їх різновиди: 1) запобіжні заходи; 
2) інші заходи забезпечення кримінального 
провадження [2, с. 143−144].

До першої групи належать заходи, зазна-
чені у ст. 176 КПК України: особисте зобов’я-
зання; особиста порука; застава; домашній 
арешт; тримання під вартою; тимчасовий 
запобіжний захід у вигляді затримання 
особи. 

Друга група поєднує такі заходи забез-
печення кримінального провадження, 
як виклик слідчим, прокурором, судовий 
виклик і привід; накладення грошового 
стягнення; тимчасове обмеження в корис-
туванні спеціальним правом; відсторонен-
ня від посади; тимчасовий доступ до речей 
і документів; тимчасове вилучення майна; 
арешт майна.

У зв’язку з цим особливого значення на-
буває законне і обґрунтоване застосування 
заходів процесуального примусу, особливо – 
пов’язаних з ізоляцією особи. З одного боку, 
застосування таких заходів процесуально-
го примусу у кримінальному провадженні 
сприяє виявленню кожного кримінального 
правопорушення, забезпечує невідворот-
ність відповідальності осіб, які його вчини-
ли, а з іншого − пов’язане з вторгненням у 
сферу конституційних прав і свобод грома-
дян. Саме остання обставина викликає по-
требу у створенні надійних гарантій закон-
ного і обґрунтованого застосування заходів 
процесуального примусу, пов’язаних з ізо-
ляцією особи, що значною мірою залежить 
від чіткого законодавчого закріплення під-
став, умов і порядку їх застосування.

Проте визначення у законі підстав, умов 
і порядку застосування заходів процесу-
ального примусу, пов’язаних з ізоляцією 
особи, не в усіх випадках є достатньо пов-
ним і не завжди відповідає принципам 
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кримінального процесу України та потре-
бам практики.

Місце, значення заходів процесуального 
примусу (у тому числі і пов’язаних з ізоля-
цією особи) у кримінальному судочинстві, 
негативні наслідки їх незаконного і необ-
ґрунтованого застосування на практиці зу-
мовили те, що протягом всієї історії науки 
кримінального процесу до цієї проблеми 
звертались багато вчених-правознавців. 

Офіційне визначення заходів кримі-
нального процесуального примусу у теорії 
кримінального процесу відсутнє, це питан-
ня упродовж тривалого часу серед процесу-
алістів залишається дискусійним.

З цього приводу заслуговує на увагу по-
зиція професора Ю.П. Аленіна, який ствер-
джує, що процесуальний примус виража-
ється у формі психологічного, фізичного чи 
морального впливу на поведінку суб’єкта 
і має своєю метою не тільки запобігання 
неправомірній поведінці, але і її попере-
дження  [3, с. 248−249], і ми з цим цілком 
 погоджуємось.

За своєю правовою природою заходи про-
цесуального примусу, на думку вченого, по-
діляються на три групи:

1) заходи, що забезпечують неухилення 
підозрюваного, обвинуваченого від право-
суддя (запобіжні заходи);

2) заходи, спрямовані на забезпечення 
отримання засобів доказування. До них 
належать: освідування, обшук, виклик, 
отримання зразків для експертизи, на-
правлення особи до медичного закладу 
для проведення психіатричної експертизи, 
накладення арешту на кореспонденцію та 
зняття інформації з каналів зв’язку тощо. 
Вони, на відміну від запобіжних заходів, 
можуть бути застосовані не тільки щодо 
підозрюваного (обвинуваченого), а й стосов-
но інших осіб. Їх завдання – забезпечити 
стороні обвинувачення можливість отрима-
ти та використати засоби доказування;

3) заходи процесуального примусу, за 
допомогою яких забезпечується законний 
порядок під час провадження. Такими захо-
дами є привід, видалення обвинуваченого 
із залу судового засідання; поміщення непо-
внолітнього у приймальник-розподільник 
тощо [3, с. 250].

Відповідно до цільового призначення 
А.В. Молдован поділяє заходи процесуаль-
ного примусу на чотири види:

1) запобіжні заходи, що забезпечують 
неухилення обвинуваченого від слідства і 
суду; 

2) заходи, спрямовані на забезпечення 
засобів доказування – обшук, освідування;

3) заходи щодо забезпечення порядку су-
дового розгляду – видалення із зали суду, 
грошове стягнення;

4) заходи щодо забезпечення цивільного 
позову (арешт майна) [4, с. 28].

О.П. Кучинська здійснює їх поділ на три 
групи: одні з яких забезпечують явку осіб до 
суду, прокуратури, слідчих; інші забезпечу-
ють одержання доказів, наприклад, під час 
проведення слідчих (розшукових) дій, зо-
крема, обшуку; треті – виконання вироків 
у частині майнових стягнень, наприклад, 
накладення арешту на майно [5, с. 44]. На 
наш погляд, зазначена класифікація пов-
ною мірою не розкриває всіх заходів проце-
суального примусу.

Інший підхід до класифікації заходів 
кримінально-процесуального примусу про-
понує Л.М. Лобойко, який наголошує, що 
у теорії кримінального процесу заходами 
процесуального примусу іноді називають і 
слідчі (розшукові) дії (обшук, огляд), і захо-
ди забезпечення цивільного позову (арешт 
майна); забезпечення належного проведен-
ня експертизи (отримання зразків для екс-
пертизи, направлення особи до медичного 
закладу для проведення психіатричної 
експертизи; юридичну відповідальність – 
санкції (грошові стягнення) [6, с. 181].

Ю.М. Грошевий та О.Г. Шило вважають, 
що заходи кримінального процесуального 
примусу можуть бути класифіковані за різ-
ними критеріями. Перш ніж розглянути їх 
можливі класифікації, вони зазначають, 
що у теорії склалися дві позиції щодо вирі-
шення питання про їх системи. Одні вчені 
вважають, що до неї не повинні включатися 
слідчі (розшукові) дії, оскільки вони є за-
собами доказування, інші наполягають на 
доцільності визнання за ними значення за-
ходів кримінального процесуального при-
мусу [7, с. 248]. Поділяючи останню точку 
зору, разом з тим зазначимо, що до заходів 
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кримінального процесуального примусу до-
цільно віднести лише ті слідчі (розшукові) 
дії, при провадженні яких закон дозволяє 
застосування примусу. 

З огляду на викладене вище можна 
стверджувати, що створено значна на-
укова база для подальших досліджень 
питань застосування примусу у кримі-
нальному провадженні, проте невідповід-
ність вітчизняного кримінального проце-
суального законодавства європейським 
стандартам, недостатня теоретична об-
ґрунтованість і законодавче врегулювання 
обмеження конституційних прав людини 
в кримінальному провадженні загалом та 
неповнолітньої особи зокрема потребують 
комплексного наукового дослідження до-
пустимості обмеження гарантованих Кон-
ституцією України прав при проведенні 
оперативно-розшукової діяльності та досу-
дового розслідування.

Правообмежувальний характер цих за-
ходів обумовлює необхідність визначення 
системи гарантій, які забезпечують їх за-
конне та обґрунтоване застосування. На 
практиці мають місце численні проблеми, 
пов’язані із застосуванням заходів процесу-
ального примусу до осіб, які не досягли чо-
тирнадцяти років. Чинне кримінальне про-
цесуальне законодавство не виокремлює 
малолітніх у самостійну групу учасників 
кримінального провадження, позначаючи 
їх термінологічно – неповнолітні віком до 
чотирнадцяти років або особи, які досягли 
одинадцяти років, але до виповнення віку, 
з якого законом передбачена кримінальна 
відповідальність.

Проте використання термінів «малоліт-
ній» чи «малолітня особа» у Криміналь-
ному процесуальному кодексі Україні та 
наділення їх певним обсягом дієздатності, 
а отже, і визначеність їхнього правового 
статусу, вказує на необхідність виділення 
малолітніх осіб у самостійну групу учас-
ників кримінального провадження з ме-
тою посилення їхньої правової захищеності 
шляхом нормативного регулювання їхньої 
участі у кримінальному провадженні у різ-
них процесуальних статусах. 

Розглядаючи питання правового статусу 
малолітньої особи у кримінальному про-

вадженні, варто зазначити, що виокрем-
лення малолітніх осіб у самостійну групу 
учасників кримінального процесу з визна-
ченням обсягу їх прав та обов’язків дасть 
можливість ефективно та оперативно роз-
глядати кримінальні провадження, додер-
жуючись норм національного та міжнарод-
ного законодавства.

У межах досліджуваної теми одним із 
ефективних інструментів боротьби зі зло-
чинністю був і залишається інститут кри-
мінального процесуального примусу, однак 
постає питання правомірності його застосу-
вання до малолітньої особи.

Необхідно звернути увагу, що на прак-
тиці вирішення значної кількості питань 
участі малолітніх осіб у кримінальному про-
вадженні здійснюється за аналогією, що не 
дає можливості враховувати усі психофізич-
ні особливості цієї категорії осіб та знижує 
ефективність кримінального судочинства, 
а отже, не сприяє захисту їхніх прав та ін-
тересів. Зокрема, поза увагою законодавця 
залишається регулювання особливостей 
процесуального статусу малолітніх осіб при 
вирішенні питання про застосування до них 
примусових заходів виховного характеру. 

Світовою спільнотою було зроблено спро-
бу захистити права неповнолітніх, у резуль-
таті цього прийнято такі документи, як Же-
невська декларація прав дитини (1924 р.), 
Декларація прав дитини (1959 р.), Декла-
рація про захист прав жінок та дітей у над-
звичайних обставинах та під час збройних 
конфліктів (1978 р.), Конвенція про права 
дитини (1989 р.) тощо.

Прагнення України стати повноправним 
учасником міжнародного співтовариства 
спонукало до ратифікації низки міжна-
родних документів, що стосуються захисту 
прав неповнолітніх, які вчинили злочин 
(Мінімальні стандартні правила, які сто-
суються відправлення правосуддя щодо не-
повнолітніх («Пекінські правила», 1985 р.), 
Конвенція ООН про права дитини, ратифі-
кована Україною у 1991 році, що визначає 
пріоритет інтересів дитини в суспільстві, 
наголошуючи на праві кожної дитини на 
гідний рівень життя, необхідний для фі-
зичного, розумового, морального та соціаль-
ного її розвитку) [8].
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Положення зазначених вище норма-
тивних актів є першоосновою як для укра-
їнських законодавців, так і для правоза-
стосовувачів, однак аналіз і зіставлення 
норм національного законодавства та 
міжнародно- правових документів свідчить 
про необхідність подальшого їх узгодження.

Верховною Радою України прийнято За-
кон України «Про Загальнодержавну про-
граму «Національний план дій реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на пе-
ріод до 2016 року», на виконання якого уряд 
щорічно розробляє заходи у сфері охорони 
дитинства.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про охо-
рону дитинства» завданням відповідного 
законодавства є розширення соціально- 
правових гарантій дітей, забезпечення фі-
зичного, інтелектуального, культурного 

розвитку молодого покоління, створення со-
ціально-економічних і правових інститутів 
з метою захисту прав та законних інтересів 
дитини в Україні. 

Таким чином, доходимо висновку про не-
обхідність виокремлення малолітніх осіб у 
самостійну групу учасників кримінального 
провадження з власним правовим стату-
сом задля ефективного досудового розслі-
дування і судового розгляду, встановлення 
об’єктивної істини та водночас неухильного 
додержання конституційних прав та міні-
мізації негативного впливу офіційної про-
цедури кримінального провадження на 
психіку малолітнього.

Зазначені висновки сприятимуть по-
дальшому дослідженню особливостей за-
стосування примусу до малолітніх учасни-
ків кримінального провадження.
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 Альона КИРИЛЮК

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 
ДО УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Досліджено питання обмеження основних прав особи у сфері дії кримінального проце-
суального права та класифікації заходів примусу у кримінальному процесі, а також право-
мірності їх застосування до малолітніх учасників кримінального провадження.

Зроблено висновок, що права й свободи та їх обмеження мають бути збалансовані у пев-
них розумних межах, тому необхідно мінімізувати процесуальний примус, щоб захистити 
права і свободи людини і громадянина.
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Ключові слова: кримінальна процесуальна діяльність; кримінальний процесуальний 
примус; заходи кримінального процесуального примусу; малолітня особа; правообмежу-
вальний характер кримінального процесуального примусу. 

Алена КИРИЛЮК

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Исследованы вопросы ограничения основных прав личности в сфере действия уголов-
ного процессуального права и классификации мер принуждения в уголовном процессе, 
а также правомерности их применения к малолетним участникам уголовного  производства.

Сделан вывод, что права и свободы, а также их ограничение должны быть сбалансиро-
ваны в соответствующих разумных пределах, поэтому необходимо минимизировать про-
цессуальное принуждение, чтобы защитить права и свободы личности и гражданина. 

Ключевые слова: уголовная процессуальная деятельность; уголовное процессуальное 
принуждение; меры уголовного процессуального принуждения; малолетнее лицо; право-
ограничительный характер уголовного процессуального принуждения.  

Alena KIRILUK

SOME ASPECTS OF ENFORCEMENTTO PARTICIPANTS OF CRIMINAL

The article addresses the major limitations of individual rights in the fi eld of criminal procedural 
law and classifi cation of coercive measures in criminal process and the legitimacy of their application 
to young participants of criminal proceedings. 

The rights and freedoms and their limits should be in some reasonably balanced. It is therefore 
necessary to balance, minimize procedural coercion in order to protect as far as possible the rights 
and freedoms of man and citizen.

Keywords: criminal procedural activity; criminal procedural coercion; criminal procedural 
coercive measures; juvenile person; limitation of rights in criminal proceedings. 
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Важливим механізмом належного захи-
сту прав людини і укріплення законності в 
роботі державних органів у сучасних пра-
вових системах багатьох країн світу вва-
жається інститут омбудсмана. Омбудсман 
є інструментом контактування державних 
органів та громадянського суспільства, а 
також сприяє побудові демократичної пра-
вової держави і розвитку правосвідомості 
громадян та посадових осіб.

В Україні інститут омбудсмана почав 
функціонувати після прийняття у 1996 році 
Конституції України, у ст. 101 якої вперше 
на найвищому рівні було запроваджено по-
саду Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини.

Оскільки в Україні все ще триває пошук 
оптимальної моделі вітчизняної схеми ін-
ституту омбудсмана, а в наукових колах 
продовжуються дискусії щодо необхідності 
запровадження спеціалізованих омбуд-
сманів в деяких сферах суспільного життя, 
існує необхідність вивчення зарубіжного 
досвіду створення і діяльності спеціалізо-
ваних омбудсманів. Цим і обумовлюється 
актуальність даної статті.

Питання виникнення інституту ом-
будсмана дослідили та здійснили аналіз 
його правового становища вітчизняні нау-
ковці Г.О. Мурашин та Ю.С. Шемшученко. 
Проблематику місця вказаного інститу-
ту в механізмі державної влади вивчали 
Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій. Окремі аспекти 
статусу і діяльності омбудсмана висвітлюва-
ли К.О. Закоморна та Н.І. Карпачова. Ваго-
мий внесок у розробку зазначеної тематики 
здійснили Л.В. Голяк, Н.Ю. Заворотнюк, 

О.В. Марцеляк, Н.С. Наулік, Ю.С. Палєєва 
та інші науковці. Незважаючи на проведе-
ні дослідження щодо захисту прав людини 
і громадянина, статусу омбудсмана в Укра-
їні, невирішеним залишається питання 
стосовно становлення інституту спеціалі-
зованих омбудсманів. Разом із тим у зару-
біжних країнах накопичено значний досвід 
запровадження інституту спеціалізованих 
омбудсманів.

Метою статті є з’ясування досвіду запро-
вадження спеціалізованих омбудсманів у 
зарубіжних країнах, а також їх діяльності 
із забезпечення гарантій державного захи-
сту найбільш уразливих верств громадян 
і соціальних груп та можливості застосу-
вання його в організації омбудсманівської 
служби в Україні.

Для розуміння сутності інституту спе-
ціалізованих омбудсманів із захисту прав 
людини передусім необхідно з’ясувати зміст 
поняття інституту омбудсмана.

Слід зауважити, що згідно з твердження-
ми О.В. Марцеляка, цей інститут так нази-
вається тільки в скандинавських країнах, 
деяких штатах Індії, Канади, США, в Хор-
ватії, Новій Зеландії, на Ямайці, Островах 
Кука, у державах Океанії. В інших країнах 
національні правові акти про омбудсмана 
містять різноманітні його назви: Уповнова-
жений з громадянських прав – у Польщі; 
Уповноважений Олій Мажлісу з прав люди-
ни – в Узбекистані; колегія Народного пра-
возахисту – в Австрії; Народний Адвокат – в 
Албанії; Національний Правозахисник (ом-
будсман) – у Македонії; Парламентський ко-
місар з адміністрації – у Великій Британії; 
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посередник (медіатор) – у Франції; захисник 
прав громадян, громадський адвокат – у де-
яких штатах США тощо.

О.В. Марцеляк зазначає, що термін «ом-
будсман» є збірним і являє собою родове 
поняття, зразок спеціальної служби, яка 
не схожа на інші державні та громадські 
структури, що займаються захистом прав 
і свобод людини та громадянина. За його 
визначенням, омбудсман – це призначе-
ний вищими органами державної влади 
контрольно-наглядовий, правозахисний, 
незалежний, політично нейтральний, од-
ноособовий чи колегіальний орган держав-
ної влади (посадова особа), який уповнова-
жений конституцією чи законом за власною 
ініціативою або зверненням громадян кон-
тролювати діяльність органів і посадових 
осіб (частіше – виконавчої гілки влади) з 
точки зору дотримання ними прав і свобод 
людини та громадянина, як правило, діє 
неформально на власний розсуд та реко-
мендує коригувальні дії, спрямовані на за-
безпечення прав і свобод [1, c. 35].

На думку Н.С. Наулік, омбудсман – це 
інститут громадянського суспільства і дер-
жави, неформальний, персоніфікований, 
деполітизований, не наділений адміністра-
тивно-владними повноваженнями, який 
розглядає скарги, вносить подання (пропо-
зиції), рекомендації, висловлює думку сто-
совно посадових осіб і державних органів; це 
елемент певної соціальної структури – кон-
ституційно-правового механізму захисту 
прав людини і громадянина – певна уста-
нова – орган державної влади, утворений 
для досягнення певної мети – захисту прав 
людини, та виконання певних завдань і 
функцій, які спрямовані на забезпечення 
реалізації прав, свобод та законних інте-
ресів окремих індивідів, соціальних груп, 
верств або суспільства в цілому [2, c. 29–30].

За всієї різноманітності визначень понят-
тя омбудсмана науковці одностайні в тому, 
що за своєю природою інститут омбудсмана 
рівною мірою належить державі і громадян-
ському суспільству, оскільки має на меті 
вирішувати конфлікти державних і громад-
ських інтересів. Це незалежний, політично 
нейтральний інститут, який наділений пра-
вом ведення розслідувань, внесення подань, 
рекомендацій органам державної влади і 
їх посадовим особам щодо порушень прав 

і свобод людини і громадянина органами 
державної влади. Він здатний безкоштовно 
та миттєво реагувати на скарги громадян і 
неправомірні дії чиновників [3, c. 47].

Розвиток інституту омбудсмана сприяв 
появі спеціалізованих омбудсманів: з прав 
дитини, у справах військовослужбовців, з 
прав засуджених, з питань охорони здоров’я, 
у справах національних меншин тощо.

Якщо визначити зміст загального по-
няття інституту омбудсманів намагалася 
велика кількість науковців, то проблемам 
інституту спеціалізованих омбудсманів 
присвячено менше наукових праць. Серед 
останніх можна виділити роботи Л.В. Го-
ляк, О.В. Марцеляка, А. Куліша, Ю.С. Палєє-
вої, О.П. Пономарьової та деяких інших. Так, 
на думку О.В. Марцеляка, спеціалізовані 
омбудсмани мають особливість, яка поля-
гає в певній «спеціалізації» омбудсмана, 
наділенні його контрольно-наглядовими та 
правозахисними повноваженнями чи то у 
певній сфері (охорона здоров’я, торгівля, ін-
вестиції тощо), чи то з метою захисту прав 
певної соціальної групи (військовослужбов-
ців, засуджених, неповнолітніх, студентів, 
учнів, підприємців та ін.) [4, c. 20–21]. За ви-
значенням Ю.С. Палєєвої, спеціалізований 
омбудсман – незалежна авторитетна особа, 
головна мета якої полягає в тому, щоб дія-
ти як посередник між певною групою насе-
лення й державними органами чи органами 
місцевого самоврядування, а також прово-
дити моніторинг законодавства й діяльності 
органів управління на основі повноважень, 
які дозволяють звертатися із запитами та 
мати доступ до необхідної інформації, по-
давати рекомендації щодо протидії фактам 
поганого управління й усунення порушень 
прав людини [5, c. 85]. На наш погляд, більш 
повне визначення поняття спеціалізованого 
омбудсмана пропонує Л.В. Голяк – це неза-
лежний, самостійний, публічно-правовий, 
як правило, державний або громадський ін-
ститут, запроваджений з метою забезпечен-
ня державного (або прирівняного до нього 
публічного) захисту прав і законних інтере-
сів осіб, які належать до вразливих верств 
населення та соціальних груп, їх дотриман-
ня та поваги органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, їх по-
садовими та службовими особами, а також 
організаціями, установами або іншими ін-
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ституціями, які спеціалізуються на наданні 
публічних послуг [6, c. 41].

Серед спеціалізованих омбудсманів осо-
бливої уваги заслуговує інститут омбудсма-
на з прав дитини, оскільки нормальний 
стабільний розвиток будь-якої держави в 
майбутньому визначається становищем ді-
тей в даний час. Омбудсмани з прав дитини 
з’явилися порівняно недавно. Цьому сприя-
ли Конвенція про права дитини, прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 
1989 року, в якій закріплено, що у дітей є не-
залежні права людини і що ці права повинні 
бути пріоритетом у процесі прийняття полі-
тичних, економічних та соціальних рішень 
[7], та Всесвітня декларація про забезпечен-
ня виживання, захисту і розвитку дітей [8].

Науковці виділяють чотири основні моде-
лі, згідно з якими створюються інститути ом-
будсмана із захисту прав дитини. Омбудсма-
ни першої моделі (групи) запроваджуються 
спеціальними законами, що приймаються 
парламентом, – так званий парламентський 
омбудсман (Норвегія, Швеція, Ісландія, 
Колумбія, Люксембург та ін.). Омбудсмани 
другої моделі створюються згідно із законо-
давством про охорону дитинства (Нова Зе-
ландія, провінція Онтаріо (Канада) тощо). 
Омбудсмани третьої моделі існують у межах 
відповідних державних органів (Ізраїль, Ав-
стрія, Іспанія, Данія та ін.), четвертої – у ме-
жах неурядових організацій, під егідою яких 
вони і працюють, «громадські омбудсмани» 
(Фінляндія) [9, с. 44; 6, с. 169–170].

Яскравим зразком дотримання та за-
хисту прав дітей є Норвегія, де уперше у 
1981 році було запроваджено цю посаду 
спеціальним законом – «Актом про Омбуд-
смана у справах дітей Норвегії». Зазначе-
ний документ надає омбудсманові широке 
коло повноважень щодо захисту інтересів 
та прав дітей, обмежуючи його лише щодо 
втручання у розгляд судових справ цивіль-
ного характеру. Кандидат на посаду омбуд-
смана із захисту прав дітей проходить від-
критий конкурс і призначається королем на 
чотирирічний строк. Головним завданням 
омбудсмана є захист прав дітей і представ-
лення їхніх інтересів перед суспільством та 
окремими особами, а також сприяння по-
кращенню умов життя дітей.

На підставі закону «Про запровадження 
інституту Омбудсмана у справах дітей» у 

1993 році почав діяти Омбудсман у справах 
дітей Швеції як Національна рада при Мі-
ністерстві охорони здоров’я та соціального 
захисту. Згідно з цим законом омбудсман 
повинен захищати потреби та права дітей 
відповідно до принципів Конвенції ООН 
про права дитини. Він розглядає справи, 
які стосуються дітей і які підпадають під 
дію Конвенції з прав дитини. Однак навіть 
якщо якась проблема, пов’язана із інтер-
есами дитини, не передбачен у Конвенції, 
вона все одно перебуває у колі питань, які 
вирішує омбудсман у справах дітей Швеції. 
Омбудсмана призначає уряд на шестиріч-
ний строк. До його обов’язків належать усі 
справи, що стосуються дітей і молоді. Одні-
єю із найважливіших функцій омбудсмана 
з питань захисту дітей є представництво 
інтересів дітей і молоді в парламентських 
дебатах про надання можливості неповно-
літнім та молоді бути почутими й домогти-
ся того, щоб до їхніх думок прислухалися. 
Про результати своєї діяльності омбудсман 
щорічно звітує перед парламентом країни. 
Особливістю правового статусу шведського 
омбудсмана у справах дітей є те, що він, на 
відміну від інших парламентських омбуд-
сманів, не уповноважений розглядати інди-
відуальні справи.

Відповідно до внесених змін до Консти-
туції країни щодо інституту Омбудсмана 
у справах дітей у 2000 році Сейм Польщі 
прийняв закон «Про Омбудсмана у справах 
дітей». Омбудсман у справах дітей отримав 
статус, аналогічний статусу таких високо-
посадовців, як Президент Національного 
Банку Польщі або Голова Вищої Палати 
Контролю. Законом встановлено, що всі дії 
Омбудсмана у справах дітей Польщі спря-
мовані на створення необхідних умов для 
повного та гармонійного розвитку дитини, 
захисту її від насильства, жорстокості, екс-
плуатації, боротьби із деморалізацією та ін-
шими формами неналежного ставлення до 
дітей. Омбудсман у справах дітей має право 
висловлювати відповідним органам влади 
та організаціям побажання та пропози-
ції щодо покращення добробуту та захисту 
прав дітей, подавати відповідні пропозиції 
до законодавчого органу з метою створен-
ня нових законів, які стосуються дітей, або 
внесення змін до чинних законів. Омбуд-
сман щорічно звітує перед Сеймом та Се-
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натом про становище дітей та дотримання 
їхніх прав [6, с. 170–172, 175].

У Новій Зеландії набула поширення мо-
дель омбудсманів, які запроваджуються 
через законодавство про соціальний захист 
дітей. Згідно з актом «Про дітей, молодь 
та сім’ю» у 1989 році створено Бюро Упов-
новаженого з прав дитини, яке відповідає 
на скарги дітей, проводить моніторинг та 
оцінку дотримання закону. Ця структура 
фінансується винятково за рахунок дер-
жавних коштів. Водночас вона функціонує 
незалежно від уряду. До повноважень Упов-
новаженого входить проведення розсліду-
вання індивідуальних справ дітей, сприян-
ня покращенню умов їх життя, виявлення 
проблем реалізації та захисту прав дітей.

Корисним для України є досвід Канади 
щодо діяльності Бюро Омбудсмана. У цьому 
бюро у 1987 році було створено нову посаду – 
Заступника Омбудсмана у справах дітей та 
молоді (третя модель). 

У деяких країнах, наприклад, Фінляндії, 
неурядові організації, які займаються захи-
стом прав дітей, запроваджують офіси ом-
будсмана у справах дітей, що забезпечують 
юридичні консультації та представляють 
інтереси дітей у судових органах. Подібні 
органи користуються певною незалежністю, 
оскільки не фінансуються державними ор-
ганами, однак не мають чітко визначеного 
правового статусу [10, с. 349–351].

На обсяг функцій омбудсмана з прав ди-
тини впливає порядок закріплення і визна-
чення їх правового статусу, який у різних 
країнах світу має свої відмінності і залежно 
від якого формуються певні типи й моделі 
омбудсмана. Однак, незважаючи на їх різ-
номанітність, спільним для них залиша-
ється обов’язок забезпечення реалізації та 
дотримання прав дітей.

Поява військового омбудсмана поясню-
ється тим, що військовослужбовці належать 
до соціальної групи, яка має особливий пра-
вовий статус, пов’язаний зі специфікою їх 
діяльності, а також обумовлений тим, що 
вони зазнають найбільш активного юри-
дичного впливу, оскільки окрім загальних 
законів на них поширюється спеціальне 
законодавство, яке регламентує порядок 
проходження військової служби. Уперше 
посаду військового омбудсмана засновано 
парламентом Швеції у 1915 році. Підставою 

для його запровадження стала шведська 
військова реформа, проведена у зв’язку з по-
чатком Першої світової війни. Метою запро-
вадження посади військового омбудсмана 
було зміцнення довіри цивільного суспіль-
ства до армії, а також довіри самих військо-
вослужбовців до армійського керівництва.

Основним обов’язком військового омбудс-
мана є контроль за дотриманням військови-
ми установами, відомствами і підрозділами 
в тому числі командирами, посадовими 
особами і рядовими військовослужбовця-
ми Конституції Швеції, інших норматив-
них актів при здійсненні ними функцій 
військового характеру і розслідуванні всіх 
скарг, що подавалися йому солдатами та 
офіцерами у зв’язку з їх службою в армії. 
Він проводив перевірки за власною ініціа-
тивою, а також міг запрошувати у разі по-
треби для виконання спеціальних завдань 
інших посадових осіб.

Унаслідок побоювань щодо мілітаризації 
держави, тенденції до зменшення кількості 
складу збройних сил країни, а також реор-
ганізації інституту омбудсмана діяльність 
військового омбудсмана Швеції було при-
пинено в грудні 1967 року. Проте позитивна 
практика діяльності шведського спеціалізо-
ваного омбудсмана у військовій сфері була 
врахована іншими країнами. Зокрема, ін-
ститут військового омбудсмана 1952 року за-
проваджено у Норвегії [11, с. 96–97] на під-
ставі спеціально прийнятого закону, який 
передбачав створення Комітету. До завдань 
військового омбудсмана входило сприяння 
захисту громадянських прав особового скла-
ду Збройних сил Норвегії [1, с. 266–267].

З метою забезпечення прозорості у Зброй-
них силах та гарантування справедливого 
вирішення існуючих проблем, запобігання 
порушенням у 1988 році в Канаді запрова-
джена посада Омбудсмана Збройних сил. 
Він призначається Кабінетом Міністрів та 
підпорядкований Міністру Національної 
оборони. Цікавим є те, що канадський Ом-
будсман розглядає скарги не лише від дію-
чих військовослужбовців та цивільного пер-
соналу Збройних сил, а й колишніх, а також 
від членів їх сімей. Він розглядає не тільки 
скарги, пов’язані з неналежною поведінкою 
у збройних силах, а й з якістю надання ме-
дичної допомоги, неналежною виплатою 
компенсацій та пенсій тощо [6, с. 221–222].
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Особливого розвитку цей інститут набув 
у Німеччині. Він ґрунтується на шведській 
моделі і отримав назву Уповноважений 
Бундестагу з оборони (з питань військово-
службовців). Роль Уповноваженого з обо-
рони та сфера його компетенції визначені 
Конституцією Німеччини, у якій зазначено, 
що він діє як допоміжний орган Бундестагу 
при здійсненні парламентського контролю 
за збройними силами країни. На підста-
ві Конституції прийнято Закон ФРН «Про 
Уповноваженого Бундестагу з оборони» 
[1, с. 268].

Військовий омбудсман розглядає скар-
ги та звернення громадян, проводить роз-
слідування у разі повідомлень депутатів 
парламенту або отримання скарг військо-
вослужбовців, чи за власною ініціативою 
у випадку, коли йому стають відомі факти 
порушень прав військовослужбовців. При 
поданні таких скарг не вимагається дотри-
муватися формальностей чи строків. Якщо 
під час розгляду скарги Уповноважений з 
оборони виявив недоліки чи порушення, 
він звертається до керівництва частини чи 
іншого підрозділу з проханням вжити від-
повідні заходи для їх усунення. З правової 
позиції таке прохання не має обов’язкової 
сили, однак йому надає політичної ваги та 
обставина, що омбудсман діє за дорученням 
парламенту. З огляду на це жоден началь-
ник не відмовить омбудсманові у підтримці 
[6, c. 225–226]. Уповноважений Бундестагу 
з оборони наділений і відповідними пов-
новаженнями, а саме: має право вимагати 
від федерального міністра оборони і всіх 
підпорядкованих йому військових та ци-
вільних установ та осіб надання довідок та 
ознайомлення із документами (за винятком 
випадків, коли це стосується збереження 
військової таємниці, про що приймає рі-
шення сам міністр оборони, який при цьому 
зобов’язаний викласти Комітету з оборони 
обґрунтування такої відмови); передава-
ти матеріали органам кримінального чи 
дисциплінарного дізнання; вимагати від 
міністра оборони підсумкові звіти з дис-
циплінарної практики в Бундесвері, а від 
федерального міністра юстиції та міністрів 
юстиції земель – статистичні відомості про 
виконання кримінального судочинства, 
якщо це пов’язано із Бундесвером та вій-
ськовослужбовцями; бути присутнім навіть 

на закритих процесах з кримінального чи 
дисциплінарного судочинства [6, с. 227].

О.В. Марцеляк зазначає, що запрова-
дження цього інституту у ФРН є ознакою 
демократизації армії. Завдяки діяльності 
Уповноваженого з оборони Німеччина де-
монструє кращий, ніж в інших країнах стан 
справ у військовій сфері взагалі та у галузі 
захисту прав військовослужбовців зокрема 
[1, c. 273].

В умовах нинішньої військової агресії 
особливого значення для нашої країни на-
буває досвід діяльності інституту спеціалі-
зованих омбудсманів з прав військовослуж-
бовців.

Певний інтерес становить система пені-
тенціарних омбудсманів – це частина за-
гального механізму захисту прав ув’язнених, 
яка існує в багатьох державах і визнається 
достатньо ефективним способом забезпе-
чення законності функціонування системи 
виконання покарань. Через це дослідження 
міжнародного досвіду в окресленій сфері й 
можливість його запровадження в діяль-
ність вітчизняної інституціональної системи 
захисту прав громадян є актуальними.

У юридичній літературі частіше вжи-
вається назва «омбудсмани з нагляду за 
виправними установами», інколи – «омбуд-
смани у справах в’язниць». 

Однією з причин появи зазначеного спе-
ціалізованого омбудсмана були численні 
бунти засуджених в установах виконання 
покарань США, що і викликало необхідність 
запровадження омбудсмана з нагляду за ви-
правними установами. Зокрема, після бунту 
ув’язнених у нью-йоркській в’язниці «Атти-
ка» 1972 року у жіночій виправній колонії 
в Міннесоті започаткували експеримент 
щодо функціонування спеціалізованого 
омбудсмана, до обов’язків якого входив роз-
гляд скарг ув’язнених на внутрішній режим 
в’язниці, поведінку персоналу, порушення 
прав ув’язнених тощо. Основним інструмен-
том його діяльності був прямий контакт із 
засудженими та персоналом в’язниці, невід-
кладний прийом начальником виправної 
установи, доступ до всіх документів і безпо-
середній доступ до губернатора у разі, коли 
адміністрація в’язниці не виконує рекомен-
дації омбудсмана щодо відновлення поруше-
них прав ув’язнених. Прикладом виправної 
колонії в Міннесоті керувалися інші штати.



127

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(47)’2017

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Подібні спеціалізовані омбудсмани набу-
ли поширення не тільки в США, а й у Кана-
ді, де з 1973 року функціонує Федеральний 
слідчий за виправними установами, який 
призначається генеральним прокурором 
(генеральним соліситором Канади). Він 
здійснює розслідування за власною ініці-
ативою, за запитом генерального прокуро-
ра або за скаргою ув’язнених, в останньому 
випадку – після вичерпання судових та ад-
міністративних засобів. До його компетен-
ції не входять тільки дії тюремної адміні-
страції, які підлягають розгляду особисто 
генеральним прокурором чи Національним 
управлінням Канади з питань умовного 
звільнення [11, c. 123–124].

Відповідно до прийнятого «Положення 
про заснування посади омбудсмана з пи-
тань утримання засуджених у в’язницях» 
1994 року у Великій Британії також було 
запроваджено інститут омбудсмана з пи-
тань утримання засуджених. Особи на 
цю посаду призначаються Міністром вну-
трішніх справ на контрактній основі на 
строк від трьох до п’яти років. Це доступна 
інституція з широким колом повноважень, 
діяльність якої незалежна, не підлягає 
цензурі і має чітко окреслені межі компе-
тенції [12, c. 98].

Спеціалізовані омбудсмани з нагляду 
за виправними установами США, Великої 
Британії та Канади є надійним інструмен-

том вирішення проблемних ситуацій, що 
виникають у в’язницях.

Заслуговує на увагу досвід інших спеці-
алізованих омбудсманів, які на даний час 
є альтернативними і додатковими засобами 
для вирішення правових конфліктів у різ-
них сферах суспільного життя.

Серед спеціалізованих омбудсманів 
слід назвати омбудсмана з питань охорони 
здоров’я, який був заснований 1973 року у 
Великій Британії. До завдань омбудсма-
на віднесено обов’язок вирішувати скарги 
громадян на роботу служби національної 
охорони здоров’я. Сьогодні він успішно діє 
на території Англії, Уельсу та Шотландії, а 
також у США [1, c. 276–277].

У період загострення соціальних відно-
син, пов’язаних з війною у В’єтнамі, упер-
ше у США було запроваджено вузівського 
(студентського) омбудсмана. Сьогодні вони 
функціонують у понад 200 університетах 
США. Він має повноваження для проведен-
ня незалежного розслідування за фактом 
порушення прав студентів, викладачів та 
службовців університету [12, c. 98–99].

Таким чином, позитивний досвід ефек-
тивного функціонування інституту спеціа-
лізованого омбудсмана у зарубіжних країнах 
переконує у доцільності запровадження його 
в Україні. Для цього необхідно внести зміни 
до національного законодавства і передусім 
до Конституції України.
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Ярослав НЕДІЛЬКО

ІНСТИТУТ CПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОМБУДСМАНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Досліджено досвід зарубіжних країн щодо організації та діяльності інституту спеціалізованого 
омбудсмана. Визначено основні сфери діяльності спеціалізованого омбудсмана в іноземних державах. 
Обґрунтовано думку щодо запровадження цього інституту в Україні.

Ключові слова: зарубіжні країни; спеціалізовані омбудсмани; омбудсман з прав дитини; військо-
вий омбудсман; пенітенціарний омбудсман.

Ярослав НЕДИЛЬКО

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОМБУДСМАНОВ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Исследован опыт зарубежных стран по организации и деятельности института специализирован-
ного омбудсмана. Определены основные сферы деятельности специализированного омбудсмана в за-
рубежных странах. Обоснована позиция относительно введения этого института в Украине.

Ключевые слова: зарубежные страны; специализированные омбудсманы; омбудсман по правам 
ребенка; военный омбудсман; пенитенциарный омбудсман.
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