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Національна безпека України забезпе-
чується завдяки чіткій та злагодженій ді-
яльності багатьох державних органів, серед 
яких в особливий період центральне місце 
посідають воєнна організація нашої держави 
та військові правоохоронні органи. Саме за-
безпечення дотримання принципів демокра-
тичної держави в умовах неоголошеної війни 
пов’язане із верховенством закону та дотри-
манням прав людини, у тому числі шляхом 
застосування наданих повноважень військо-
вими прокурорами.

У зв’язку з наявністю суттєвих зовнішніх 
та внутрішніх ризиків і загроз для україн-
ської державності військова прокуратура 
перебуває і ще довго перебуватиме на перед-
ньому краї протидії злочинності, ефективно 
реалізуючи функції, передбачені Конститу-
цією та законодавством України, у взаємо-
дії з органами державної влади, військового 
управління, суду, громадськістю тощо [1, с. 4]. 

Військова прокуратура виконує функції 
на підставі та в порядку, передбаченому Кон-
ституцією України та Законом України «Про 
прокуратуру», як невід’ємна складова органів 
прокуратури України. Водночас її структура 
має враховувати як особливості діяльності 

Воєнної організації України, так і специфіку 
завдань, забезпечення виконання яких по-
кладено на військових службових осіб – про-
курорів і слідчих.

Військовослужбовці військової прокура-
тури у своїй діяльності керуються Законом 
України «Про прокуратуру» і проходять вій-
ськову службу відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» 
та інших законодавчих актів України, якими 
встановлено правові та соціальні гарантії, 
пенсійне, медичне та інші види забезпечен-
ня, передбачені законодавством для осіб офі-
церського складу Збройних Сил України.

Військові звання вищого офіцерсько-
го складу військовослужбовцям військової 
прокуратури присвоюються Президентом 
України, інші військові звання – згідно зі 
встановленим законодавством порядком про-
ходження військової служби.

Оскільки військова прокуратура є суб’єк-
том забезпечення воєнної безпеки України як 
сегмента її національної безпеки [2, с. 44–45], 
то цілком слушно постає питання щодо комп-
лектування цього правоохоронного органу,  
у тому числі створення кадрового резерву для 
заміщення вакантних посад.

Микола ЯКИМЧУК
перший проректор Національної

академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України

УДК 344

ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВЦІВ ТА ПРАКТИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРОРІВ І СЛІДЧИХ
ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР

АКТУАЛЬНО

© Якимчук М., 2017
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МИКОЛА ЯКИМЧУК

Підстави та порядок прийняття на службу 
у військову прокуратуру регулюються низ-
кою законодавчих актів, зокрема, законами 
України «Про прокуратуру», «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобіліза-
ційну підготовку і мобілізацію», «Про оборо-
ну України», а також іншими нормативними 
актами, що визначають статус відповідного 
військового формування. Адже згідно з п. 4 
ст. 27 Закону України «Про прокуратуру» [3] 
військовими прокурорами призначаються 
громадяни з числа офіцерів, які проходять 
військову службу або перебувають у запа-
сі і мають вищу юридичну освіту, за умови 
укладення ними контракту про проходження 
служби осіб офіцерського складу у військовій 
прокуратурі.

В окремих випадках за наказом Генераль-
ного прокурора на посади прокурорів та слід-
чих військової прокуратури можуть бути при-
значені особи, які не є військовослужбовцями 
і не перебувають у запасі, водночас мають 
вищу юридичну освіту та відповідний стаж 
роботи в галузі права.

У зв’язку з викладеним постає питання 
щодо підготовки військових прокурорів і слід-
чих військової прокуратури до виконання 
службових обов’язків.  

Погоджуємося з думкою А.В. Матіоса про 
те, що «успішне вирішення завдань, що сто-
ять перед органами військової прокуратури, 
є можливим за умови постійного удоскона-
лення організації її діяльності, використан-
ня новітніх та інтенсивних методів роботи в 
умовах реформування судової гілки влади, 
органів прокуратури, Збройних Сил України 
та інших військових формувань. Значну роль 
у становленні військового прокурора, слідчо-
го як ініціативних, фахових юристів та дос-
відчених офіцерів відіграє виконання ними 
службових обов’язків у районі проведення 
антитерористичної операції» [1, с. 5].

З метою організації належної професій-
ної підготовки військовослужбовців військо-
вої прокуратури в Національній академії 
прокуратури України в 2016 році створено 
підрозділи, які здійснюють підвищення ква-
ліфікації військових прокурорів та слідчих 
військової прокуратури, а також науково- 
методичне забезпечення діяльності цього вій-
ськового правоохоронного органу. 

Відділ підготовки та підвищення кваліфі-
кації військових прокурорів утворено 8 липня 
2016 року з метою удосконалення діяльності 
Національної академії прокуратури України, 
ефективної реалізації її завдань, визначених 
Законом України «Про прокуратуру». Хоча 
співпраця з військовими прокуратурами різ-
них рівнів тривала і раніше [4, с. 25–27], ство-
рення окремого навчального відділу стало ре-
акцією на потреби сучасності із забезпечення 
якісної професійної підготовки офіцерів вій-
ськової прокуратури з урахуванням специфі-
ки діяльності, яка ними здійснюється, а та-
кож ситуації, що склалася на сході України.

Працівники відділу забезпечують підви-
щення кваліфікації прокурорів та слідчих 
прокуратур з навчальних дисциплін «Діяль-
ність військових прокуратур», «Діяльність 
прокуратури в особливих умовах», а також за-
лучаються до навчальних занять за такими 
дисциплінами, як: «Підтримання прокурором 
публічного обвинувачення», «Прокурорська 
риторика», «Процесуальне керівництво до-
судовим розслідуванням» тощо. Окрім того, 
працівники відділу забезпечують виїзні за-
няття у Генеральній прокуратурі України, 
Головній військовій прокуратурі, військових 
прокуратурах регіонів і гарнізонів, а також 
територіальних прокуратурах. Для надання 
практичної допомоги та проведення тренінгів 
з жовтня 2014 року до сьогодні систематично 
здійснюються виїзди до прокуратур, розташо-
ваних у районі проведення антитерористич-
ної операції. Зокрема, лише з липня 2016 по 
серпень 2017 року взято участь у проведенні 
48 науково-методичних і науково-практичних 
семінарах, тренінгах, круглих столах, що про-
водилися в органах прокуратури України. 

Протягом 2016/2017 навчального року в 
Академії займалися чотири потоки слухачів 
цієї категорії, чим уперше було запроваджено 
спеціалізовану підготовку саме для військо-
вослужбовців органів прокуратури.

Фахівці відділу співпрацюють з міжнарод-
ними та національними вищими навчаль-
ними закладами та установами відповідного 
профілю. Зокрема, в межах курсу з вихован-
ня доброчесності та зниження ризиків ко-
рупції систематично здійснюються виступи 
та заняття у Національному університеті 
оборони України імені Івана Черняховсько-
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го. Із залученням представників відділу в 
Регіо нальному центрі з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській об-
ласті відбулися та заплановані на майбутнє  
семінари-тренінги для адвокатів. На запро-
шення відділу для проведення занять для вій-
ськових прокурорів та слідчих військових про-
куратур у Національній академії прокуратури 
України залучаються фахівці Військового ін-
ституту та Інституту Управління державної 
охорони Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, Військово- 
дипломатичної академії імені Євгенія Бе-
резняка, Міжнародного Комітету Червоного  
Хреста в Україні тощо.

Доброю традицією стало проведення 
«експертних днів» для офіцерського складу  
військових прокуратур, під час яких із допові-  
дями та презентаціями виступають експерти  
Київського науково-дослідного інституту судо-  
вих експертиз, Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС 
України, Міжнародного інституту судових 
експертиз, Київської незалежної судово- 
експертної установи, інших експертних уста-
нов. Також за співпраці з Національним ко-
мітетом Товариства Червоного Хреста Укра-
їни періодично проводяться тренінги щодо 
оволодіння навичками надання першої ме-
дичної допомоги.

За час функціонування відділу його науково- 
педагогічним складом взято участь у підго-
товці низки праць, з-поміж яких: підручник 
«Підтримання прокурором публічного об-
винувачення» (2017 р.); науково-практичні 
посібники «Кримінально-правові та кримі-
нологічні основи забезпечення воєнної без-
пеки України» (2014 р.), «Організація діяль-
ності прокурора у надзвичайних ситуаціях» 
(2016 р.), «Процесуальні документи прокуро-
ра у кримінальному провадженні» (2016 р.),  
«Процесуальне керівництво прокурором 
досудовим розслідуванням: організаційно- 
правові та криміналістичні основи» (2016 р.), 
«Настільна книга військового прокурора» 
(2017 р.), «Актуальні питання призначення та 
проведення експертиз» (2017 р.); навчально- 
практичні посібники «Організація вогневої 
підготовки працівників органів прокура-
тури для забезпечення особистої безпеки» 
(2016 р.), «Доказування у кримінальному 

провадженні» (2017 р.), «Пам’ятка з вибухо-
вої безпеки» (2016 р.) тощо. У цих виданнях 
розглянуто питання реалізації військовими 
прокурорами конституційних функцій орга-
нів прокуратури.  

Протягом 2016–2017 років працівниками 
відділу двічі взято участь у навчальних за-
ходах з питань Спільної політики безпеки і 
оборони Європейського Союзу, що проводять-
ся під егідою Європейського коледжу безпеки 
і оборони. Також забезпечено участь в інших 
міжнародних і всеукраїнських наукових та 
науково-практичних заходах.

Підвищення кваліфікації військових про-
курорів відбувається у взаємодії та за спри-
яння представників Головної військової про-
куратури, військових прокуратур регіонів та 
Сил антитерористичної операції. Така взає-
модія полягає насамперед у обговоренні май-
бутніх категорій слухачів, котрі потребують 
підвищення кваліфікації, тематики занять, 
видів експертних досліджень, що деталь-
но обговорюватимуться під час «експертних 
днів». До проведення занять залучаються 
практичні працівники, які можуть дати моло-
дим офіцерам слушні поради та відповісти на 
запитання, що виникають під час виконання 
ними службових обов’язків. Під час проведен-
ня занять запрошені прокурорські працівни-
ки наводять приклади із власної практики, 
що сприяє запам’ятовуванню інформації.

Взаємодіють науковці з практичними пра-
цівниками також з питань спільної методич-
ної та наукової діяльності. Процес написання 
методичних рекомендацій, посібників і під-
ручників у Національній академії прокура-
тури України побудовано у такий спосіб, що 
до колективу авторів обов’язково залучаються 
практичні працівники органів прокуратури. 
Наявність практичних прикладів у виданнях 
є обов’язковою умовою.

З метою покращення наукового та мето-
дичного супроводження практичної діяль-
ності військових прокурорів та слідчих вій-
ськових прокуратур 16 листопада 2016 року в 
Національній академії прокуратури України 
створено відділ науково-методичного забезпе-
чення діяльності військових прокуратур. Цей 
відділ є структурним підрозділом Науково- 
дослідного інституту Національної академії 
прокуратури України.
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Микола ЯКИМЧУК 

ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВЦІВ ТА ПРАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ 
ПРОКУРОРІВ І СЛІДЧИХ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР

Розглянуто питання, пов’язані із взаємодією науковців і практичних працівників під час 
підвищення кваліфікації військових прокурорів та слідчих військових прокуратур. Наведено 
позитивні приклади такої взаємодії під час підвищення кваліфікації у Національній академії 
прокуратури України та у прокуратурах на місцях.

Висловлено пропозицію щодо обов’язкового навчання уперше призначених військових про-
курорів і слідчих.

Завдяки співпраці науковців і працівни-
ків органів прокуратури у березні 2017 року 
у м. Львові організовано та проведено регіо-
нальний круглий стіл «Транскордонна спів-  
праця: проблеми та шляхи їх вирішення». 
Під час цього заходу розглянуто питання вза-
ємодії правоохоронних органів, військових 
формувань і органів влади із забезпечення 
безпеки державного кордону України у регі-
оні Чорноморського басейну. Обговорено про-
блеми взаємодії українських правоохоронців 
із закордонними колегами, висвітлено новіт-
ні методи протидії транскордонній злочинно-
сті та іншим небезпечним факторам, що зав-
дають шкоди національній безпеці України.

На кінець вересня 2017 року заплановано 
проведення другого круглого столу із зазна-
ченої тематики, де його учасники намагати-
муться більш поглиблено та ґрунтовно про-
аналізувати та знайти шляхи вирішення 
цієї проблеми.

Незважаючи на позитивні напрацюван-
ня у сфері підвищення кваліфікації вій-

ськових прокурорів, потребує вирішення 
питання щодо зміни алгоритму підготовки 
цієї категорії прокурорських працівників. 
Зокрема, необхідно здійснювати обов’язкове 
навчання уперше призначених військових 
прокурорів, слідчих військових прокуратур 
на базі Національної академії прокурату-
ри України. Термін такого навчання міг би 
становити три – чотири тижні, а до прове-
дення занять мають залучатися досвідчені 
науковці Академії та практичні працівники 
військової прокуратури. 

Таким чином, професійна підготовка, 
підвищення кваліфікації військових про-
курорів, як і науково-методична діяльність 
Національної академії прокуратури Укра-
їни, є неможливою без належної співпраці 
з практичними працівниками органів про-
куратури. Від якості цієї взаємодії залежить 
не лише кінцевий науковий продукт, а й 
рівень професійності працівників військової 
прокуратури з протидії злочинності у вій-
ськах.
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Николай ЯКИМЧУК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 
ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУР

Рассмотрены вопросы взаимодействия научных и практических работников во время по-
вышения квалификации военных прокуроров и следователей военных прокуратур. Приво-
дятся примеры такого взаимодействия во время повышения квалификации в Националь-
ной академии прокуратуры Украины, а также в прокуратурах на местах.

Высказывается мнение о необходимости обязательного обучения впервые назначенных 
военных прокуроров и следователей.

Ключевые слова: военные прокуроры; следователи военных прокуратур; обучение; по-
вышение квалификации.

Mykola YAKUMCHYK

INTERACTION OF TEACHERS AND PRACTITIONERS DURING 
PROFESSIONAL TRAINING MILITARY PROSECUTORS AND 

INVESTIGATORS OF MILITARY PROSECUTORS

The article considers the issues related to the interconnections betweenb scientists 
and practitioners during the postgraduate certificate training of military prosecutors and 
investigators of military prosecutor’s offices. In terms of abovementioned cooperation in the 
course of postgraduate certificate training at the National Prosecution Academy of Ukraine and 
local prosecutor`s offices, positive examples are provided.

The author proposes to conduct compulsory training for the first appointed military prosecutors 
and investigators.

Keywords: мilitary prosecutors; іnvestigators of military prosecutors; training; professional 
preparation.
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ОЛЕНА ДРАГАН

З 5 жовтня 2016 року набрав чинності 
Закон України «Про виконавче проваджен-
ня» (Закон) [1] у новій редакції. Порівняно 
з попередньою редакцією Закон має суттєві 
відмінності. Однією з новел є визначення 
серед обов’язкових вимог до виконавчого 
документа дати народження боржника – 
фізичної особи.

З огляду на те, що у виконавчих доку-
ментах, виданих у справах за позовами 
прокурорів, де боржниками є фізичні осо-
би – підприємці, не вказується дата на-
родження боржника, вони повертаються 
державними виконавцями без прийняття 
до виконання. Разом з тим судова практи-
ка свідчить про те, що суди задовольня-
ють подальші скарги органів прокуратури 
щодо повернення без прийняття до вико-
нання виконавчих документів у зв’язку з 
не зазначенням дати народження фізичної 
особи – підприємця. 

Зважаючи на безпідставну судову тя-
ганину між державними органами, які 
мають діяти в інтересах держави, вказане 
протиріччя потребує наукового переосмис-
лення та вироблення пропозицій щодо 
його законодавчого врегулювання.

Метою статті є дослідження актуальних 
питань представництва інтересів держави 
органами прокуратури при виконанні су-
дових рішень у справах, де боржниками є 
фізичні особи – підприємці, аналіз зазна-
ченої проблеми, яка виникає у практичній 
діяльності, а також формулювання окре-
мих дієвих пропозицій щодо удосконален-
ня правового регулювання у вказаній сфе-
рі. 

Теоретичну основу у вивченні питан-
ня представництва прокурором інтересів 
держави в суді становлять наукові праці:  
Є. Блажівського, М. Бородіна, С. Васильєва, 
К. Гусарова, А. Гусарової, Л. Давиденка,  
П. Каркача, В. Кравчука, І. Козьякова,  
В. Комарова, В. Маляренка, І. Марочкіна, 
О. Михайленка, Н. Наулік, Л. Нецької,  
Г. Попова, М. Руденка, М. Руденко, О. Севрук,  
Г. Середи, М. Сивака, О. Смірнова, М. Сте-
фанчук, Р. Стефанчука, Є. Суботіна, В. Су-
хоноса, Г. Терещук, О. Толочка, О. Червяко-
вої, Д. Чечота, М. Штефана, П. Шумського, 
М. Якимчука та інших учених.

Оскільки норма закону щодо обов’язкової 
вимоги до виконавчого документа, а саме: 
зазначення дати народження боржника – 
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фізичної особи, набрала чинності лише у 
жовтні 2016 року, відповідні наукові дослі-
дження з цього питання не проводились. 
Тому окреслена проблема розглядатиметь-
ся вперше, та вперше буде запропоновано її 
авторське вирішення.

Метою цивільного судочинства є захист 
порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб, інтере-
сів держави (ст. 1 Цивільного процесуа-
льного кодексу України (ЦПК України)). 
Однак, як наголошують автори підручни-
ка «Представництво прокурором інтересів 
громадянина або держави в суді», не завж-
ди можна говорити про завершеність тако-
го захисту без реального та повного вико-
нання ухвалених судових рішень, тому їх 
виконання природно виступає заключним 
етапом у процесі реалізації захисту пору-
шених прав [2, с. 285].

Згідно зі ст. 1 Закону виконавче прова-
дження як завершальна стадія судового 
провадження і примусове виконання судо-
вих рішень та рішень інших органів (поса-
дових осіб) – це сукупність дій визначених 
у цьому Законі органів і осіб, що спрямова-
ні на примусове виконання рішень і прово-
дяться на підставах, у межах повноважень 
та у спосіб, визначені Конституцією Украї-
ни, цим Законом, іншими законами та нор-
мативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до цього Закону, а також рішен-
нями, які відповідно до цього Закону під-
лягають примусовому виконанню.

Органи прокуратури України згідно з  
ч. 6 ст. 23 Закону України «Про прокура-
туру» [3] беруть участь у виконавчих про-
вадженнях при виконанні рішень судів у 
справах, в яких прокуратурою здійсню-
валось представництво у суді. При цьому 
необхідно враховувати, що відповідно до  
ч. 1 ст. 23 вказаного Закону представни-
цтво прокурором інтересів громадянина 
або держави в суді полягає у здійсненні 
процесуальних та інших дій, спрямованих 
на захист інтересів громадянина або дер-
жави, у випадках та порядку, встановле-
них законом. 

Таким чином, зазначена вище діяль-
ність є надзвичайно важливою, у зв’язку з 

чим сама держава має створювати відповід-
ні умови для безперешкодної, швидкої та 
ефективної реалізації органами прокура-
тури своїх повноважень з представництва 
інтересів держави. При цьому зазначений 
висновок є ще актуальнішим, оскільки ор-
гани прокуратури реалізують представни-
цтво лише у випадках, коли захист інтере-
сів держави не здійснює або неналежним 
чином здійснює орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування чи інший 
суб’єкт владних повноважень, до компе-
тенції якого віднесені відповідні повнова-
ження, а також у разі відсутності такого 
органу.

У науково-практичному посібнику 
«Представництво прокурором у суді за-
конних інтересів держави» наголошено на 
тому, що забезпечення органами прокура-
тури конституційної функції представни-
цтва – одна з дієвих форм захисту закон-
них інтересів держави у суді, яка натепер 
не має альтернативи серед органів держав-
ної влади і контролю як за рівнем вмоти-
вованості, так і послідовності досягнення 
ефективності результатів, зокрема щодо 
оскарження незаконних судових рішень, 
формування вищою судовою інстанцією 
обов’язкової для усієї системи правосуддя 
судової практики, реального виконання 
судових рішень [4, с. 5]. 

Разом із тим на підставі окремих відом-
чих узагальнень можемо констатувати, що 
в зазначеній сфері досить часто виникають 
певні труднощі при виконанні рішень, де 
боржниками є фізичні особи – підприємці. 

Як свідчить практика, інколи викона-
вчі документи, видані у справах, де борж-
никами є фізичні особи – підприємці, по-
вертаються державними виконавцями без 
прийняття до виконання у зв’язку з тим, 
що у виконавчому документі про стягнен-
ня з суб’єкта господарювання – фізичної 
особи – підприємця не вказано дату на-
родження боржника. На думку державних 
виконавців, це суперечить вимогам ст. 4 
Закону, якою передбачено, що у виконав-
чому документі зазначаються: 1) назва і 
дата видачі документа, найменування ор-
гану, прізвище, ім’я, по батькові та посада 
посадової особи, яка його видала; 2) дата 
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прийняття і номер рішення, згідно з яким 
видано документ; 3) повне найменування 
(для юридичних осіб) або прізвище, ім’я 
та, за наявності, по батькові (для фізичних 
осіб) стягувача та боржника, їх місцезна-
ходження (для юридичних осіб) або адреса 
місця проживання чи перебування (для 
фізичних осіб), дата народження боржни-
ка – фізичної особи; 4) ідентифікаційний 
код юридичної особи в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –  
підприємців та громадських формувань 
стягувача та боржника (для юридичних 
осіб – за наявності); 5) резолютивна части-
на рішення, що передбачає заходи приму-
сового виконання рішень; 6) дата набран-
ня рішенням законної сили (крім рішень, 
що підлягають негайному виконанню);  
7) строк пред’явлення рішення до виконання.

Крім того, вказані дії державних вико-
навців зумовлені технічними вимогами 
автоматизованої системи виконавчого про-
вадження (АСВП). Зокрема, обов’язковим 
полем для заповнення форми виконавчого 
документа у вкладці «Сторони» у АСВП є 
дата народження боржника, якщо під-
тип боржника – фізична особа або фізич-
на особа – підприємець. Без зазначення 
цих даних у АСВП неможливо провести 
реєстрацію виконавчого провадження та, 
відповідно, розпочати його і виконати не-
обхідні дії.

Водночас вимога щодо зазначення дати 
народження фізичної особи – підприємця 
не узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 4 
Закону, де передбачено, що у виконавчому 
документі зазначається дата народження 
боржника, якщо він є саме фізичною особою. 

Так, згідно з роз’ясненнями Міністерства 
юстиції України від 14 січня 2011 року [5]  
статус фізичної особи – підприємця – це 
юридичний статус, який засвідчує право 
особи на зайняття підприємницькою ді-
яльністю, а саме: самостійною, ініціатив-
ною, систематичною, на власний ризик гос-
подарською діяльністю, що здійснюється 
суб’єктом господарювання (підприємцем) 
з метою досягнення економічних і соціаль-
них результатів та одержання прибутку. 
Принципи здійснення ним підприємниць-
кої діяльності роблять його подібним до 

юридичних осіб, тоді як в приватних, не-
зважаючи на будь-які зміни в його статусі, 
він залишається бути громадянином – фі-
зичною особою. А тому слід чітко розмежо-
вувати ці різні сфери відносин. 

У ст. 50 Цивільного кодексу України ви-
значено, що фізична особа з повною цивіль-
ною дієздатністю має право на здійснення 
підприємницької діяльності. Фізична осо-
ба здійснює своє право на підприємницьку 
діяльність за умови її державної реєстрації 
в порядку, встановленому законом [6]. 

Згідно зі ст. 51 ЦК України до підпри-
ємницької діяльності фізичних осіб засто-
совуються нормативно-правові акти, що 
регулюють підприємницьку діяльність 
юридичних осіб, якщо інше не встановлено 
законом або не випливає із суті відносин.

Таким чином, відповідно до п.п. 3, 4  
ч. 1 ст. 4 Закону у виконавчому докумен-
ті не зазначається інформація про дату 
народження боржника – фізичної особи –  
підприємця у зв’язку з тим, що після дер-
жавної реєстрації підприємця фізична 
особа набуває юридичного статусу та іден-
тифікується за реєстраційним номером об-
лікової карти платника податків.

Крім того, звертаючись до суду, проку-
рори згідно зі ст. 54 Господарського проце-
суального кодексу України [7] у позовній 
заяві серед інших даних відповідача за-
значають реєстраційний номер облікової 
картки фізичної особи – платника подат-
ків. При цьому вимоги щодо зазначення 
дати народження відповідача – фізичної 
особи – підприємця цей Кодекс не містить. 
Отже, на час розгляду справи у суду від-
сутні дані щодо дати народження фізичної 
особи – підприємця, а тому вони не відо-
бражаються у виконавчому документі, що 
не може бути підставою для повернення 
таких документів без розгляду. 

З огляду на викладене дії державних 
виконавців щодо повернення без прийнят-
тя до виконання виконавчих документів у 
зв’язку з не зазначенням дати народжен-
ня фізичної особи – підприємця не мають 
прямих законодавчих підстав та супере-
чать інтересам держави, оскільки штучно 
ускладнюють роботу органів прокуратури 
з представництва її інтересів у суді. 

ОЛЕНА ДРАГАН
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На думку М.І. Мичка, «… немає ніяких 
підстав з недовір’ям і тим більше з підоз-
рою ставитись до того, що представники 
теорії прокурорського нагляду у більшості 
своїй пропонують поширювально тлумачи-
ти приводи і підстави для прокурорського 
представництва в суді. Продиктовано це 
аж ніяк не міркуваннями відомчого харак-
теру, а бажанням максимально краще ви-
користати правозахисний потенціал про-
куратури в інтересах громадян і держави» 
[8, с. 82]. 

Аналізуючи зазначену точку зору у пло-
щині окресленого питання, слід зверну-
ти увагу на те, що внаслідок довільного і 
формального тлумачення вимог ч. 1 ст. 4 
Закону на практиці створено шкідливий 
прецедент щодо фактичного перешкод-
жання органами державної виконавчої 
служби окремим аспектам представниць-
кої діяльності органів прокуратури. Вра-
ховуючи, що причина такого негативного 
явища полягає в формальному технічному 
неузгодженні деяких понять, яке, як нами 
вже було доведено, має просте і логічне ви-
рішення, органам прокуратури доводиться 
розв’язувати цю проблему в судових засі-
даннях. 

У зв’язку з цим прокурори у встановле-
ному законодавством порядку звертаються 
із відповідними скаргами до судів, які, як 
правило, їх задовольняють, при цьому не 
враховуючи технічні питання атрибутів 
форми виконавчого документа АСВП (яка, 
до-речі, також має бути змінена відповідно 
до отриманих нами у ході наукового аналі-
зу висновків).

Так, ухвалою Господарського суду Сум-
ської області від 20 лютого 2017 року у 
справі № 920/1092/16 задоволено скаргу 
Прокуратури Чернігівської області, ви-
знано неправомірними дії державного 
виконавця Конотопського міськрайонно-
го відділу державної виконавчої служби 
Головного територіального управління 
юстиції у Сумській області щодо повер-
нення прокуратурі області без прийняття 
до виконання наказу суду про стягнення 

з фізичної особи – підприємця судового 
збору, скасовано відповідне повідомлення. 
Зобов’язано відділ державної виконавчої 
служби прийняти до виконання вико-
навчий документ. При цьому суд дійшов 
висновку, що згідно зі змістом положень  
ст. 4 Закону України «Про виконавче про-
вадження» відсутні підстави ототожнюва-
ти поняття фізичної особи та фізичної осо-
би – підприємця [9].

Тлумачення окремими державними ви-
конавцями норми ст. 4 Закону на користь 
необхідності зазначення у виконавчому 
документі дати народження фізичної осо-
би – підприємця – боржника перешкоджає 
реальному виконанню судових рішень та 
призводить до повернення стягувачам ви-
конавчих документів без прийняття до ви-
конання.  

Таким чином, способом вирішення про-
блеми, яка полягає у неоднозначному 
тлумаченні норми права та, як наслідок, 
безпідставному поверненні державними 
виконавцями документів без прийняття 
до виконання у зв’язку з не зазначенням 
дати народження фізичної особи – підпри-
ємця, може бути внесення змін до Закону 
України «Про виконавче провадження», 
згідно з якими варто передбачити, що у ви-
конавчому документі, за яким боржником 
є фізична особа – підприємець, зазначаєть-
ся реєстраційний номер облікової карти 
платника податків.

Одночасно із зазначеним необхідно вне-
сти зміни у зміст атрибутів форми виконав-
чого документа АСВП. Зокрема, у вкладці 
«Сторони» потрібно видалити вказівку на 
обов’язковість поля для заповнення «дата 
народження боржника», якщо підтип 
боржника – фізична особа – підприємець. 

Впровадження вказаних вище змін по-
зитивно позначиться на окремих аспек-
тах представницької діяльності органів 
прокуратури, оскільки безпідставна тя-
ганина в питаннях виконання судових 
рішень, де органи прокуратури представ-
ляють інтереси держави, має бути зведена  
нанівець.
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СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ, ДЕ БОРЖНИКАМИ Є 
ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ 

Статтю присвячено актуальним питанням представництва інтересів держави органами 
прокуратури при виконанні судових рішень у справах, де боржниками є фізичні особи – під-
приємці. Розглянуто питання практичної діяльності та судову практику. 

Ключові слова: представництво органами прокуратури інтересів держави; виконання су-
дових рішень; фізична особа – підприємець. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ДЕЛАХ, 
ГДЕ ДОЛЖНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Статья посвящена актуальным вопросам представительства интересов государства орга-
нами прокуратуры при исполнении судебных решений в делах, где должниками являются 
физические лица – предприниматели. Рассмотрены вопросы практической деятельности и су-
дебная практика. 

Ключевые слова: представительство органами прокуратуры интересов государства; испол-
нение судебных решений; физическое лицо – предприниматель. 

Olena DRAGAN

THE ACTUALLY QUESTIONS OF REPRESENTATION 
BY PUBLIC PROSECUTOR STATE’S INTERESTS 

IN THE EXECUTION OF COURT DECISIONS, IN CASES WHERE 
THE INDIVIDUAL ENTREPRENEURS ARE DEBTORS 

In this article were analyzed the questions of representation by public prosecutor state’s interests 
in the execution of court decisions, in cases where the individual entrepreneurs are debtors. The 
author analyzed judicial practice and current activities.

Keywords: representation by public prosecutor state’s interests; the execution of court decisions; 
the individual entrepreneur. 
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ОЛЕНА КАЗАК 

Ліси відіграють важливу роль і становлять 
значну цінність для людини передусім тому, 
що лісовим екосистемам властива найвища 
інтенсивність біологічного кругообігу завдя-
ки їхній потужній біомасі. Ліси є однією із 
найважливіших складових навколишнього 
природного середовища, покриваючи близь-
ко 30% площі суходолу на планеті [1, с. 55]. 

У Заяві щодо принципів управління лі-
сами, схваленій у 1992 році на саміті ООН 
з питань охорони довкілля в Ріо-де-Жанейро, 
зазначено, що слід раціонально використо-
вувати лісові ресурси та лісові площі для 
задоволення соціальних, економічних, еко-
логічних, культурних і духовних потреб 
нинішнього та майбутніх поколінь. Необхід-
но вжити належні заходи із захисту лісів від 
шкідливого впливу забруднень, включаючи 
забруднення з повітря, комах-шкідників та 
захворювань для того, щоб у повній мірі збе-
регти їх багатопланову цінність [2]. До пере-
ліку факторів, що впливають на знищення 
лісів, обов’язково потрібно додати й діяль-
ність людини.

Загальна площа лісового фонду України 
становить – 10,4 млн га, із яких вкритих лі-
совою рослинністю – 9,6 млн га. Лісистість 
території країни становить 15,9%. За 50 ро-
ків площа лісів зросла на 21%, а запас дере-
вини майже у три рази [3].

Захист прокурором інтересів держави у 
сфері охорони лісів є одним із пріоритетних 

напрямів діяльності як у межах криміналь-
ного провадження, так і поза сферою кримі-
нальної юстиції.

Разом з тим повноваження прокурора 
щодо представництва інтересів держави в 
судовому порядку за останні роки законодав-
цем значно звужено. Однак попри такі зако-
нодавчі зміни, у тому числі й конституційні, 
прокурори ефективно відстоюють державні 
інтереси у сфері охорони лісів у суді.

Функція прокуратури України щодо пред-
ставництва прокурором інтересів держави 
в суді досліджувалась, зокрема, такими на-
уковцями, як С.О. Бєлікова, М.М. Говору-
ха, О.В. Драган, В.В. Долежан., Т.О. Дунас,  
П.М. Каркач, 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. Питання захисту прокуро-
ром інтересів держави у лісових відносинах 
поза сферою кримінальної юстиції вивчали 
В.І. Бабенко, О.В. Головкін, Б.В. Кіндюк,  
Н.Р. Кобецька, І.М. Козьяков, А.А. Матвієць, 
О.М. Шумило.

Водночас постійне оновлення законо-
давства у досліджуваній сфері та звуження 
повноважень прокуратури щодо представ-
ництва інтересів держави у суді з метою їх 
приведення у відповідність до європейських 
стандартів дають підстави здійснювати нові 
наукові розробки питання щодо ефективно-
го прокурорського представництва.

Олена КАЗАК
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Метою цього наукового дослідження є ви-
світлення сучасного стану реалізації проку-
рором повноважень щодо захисту інтересів 
держави в суді у сфері охорони лісів.

Під терміном «представницька діяльність 
прокурора» слід розуміти конституційну 
функцію прокурора – представництво інте-
ресів держави в суді у виключних випадках і 
в порядку, що визначені законом.

На сьогодні таким законом можна вва-
жати Закон України «Про прокуратуру». 
Зокрема, в положеннях ст. 23 цього Закону 
закріплено, що прокурор здійснює представ-
ництво в суді законних інтересів держави 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-
ні відповідні повноваження, а також у разі 
відсутності такого органу. Отже, випадками, 
що надають прокурору право звернутись до 
суду за захистом інтересів держави в суді, на 
сьогодні є фактично бездіяльність або нена-
лежна діяльність компетентних державних 
органів з цих питань, а також цілковита 
відсутність уповноваженого на захист таких 
інтересів державного органу або органу міс-
цевого самоврядування [4].

Разом із тим під час з’ясування прокуро-
ром підстав для захисту державних інтересів 
у судовому порядку доцільно також пам’ята-
ти про рішення Конституційного Суду Украї-  
ни від 8 квітня 1999 року у справі № 3-рп/99 
за конституційним поданням Вищого ар-
бітражного суду України та Генеральної 
прокуратури України щодо офіційного тлу-
мачення положень ст. 2 Арбітражного про-
цесуального кодексу України (справа про 
представництво прокуратурою України інте-
ресів держави в арбітражному суді). Судом 
зазначено, що «інтереси держави» є оціноч-
ним поняттям, прокурор чи його заступник 
у кожному конкретному випадку самостійно 
визначає з посиланням 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 за-
кріплюються як нормами Конституції Украї-
ни, так і нормами інших правових актів. 
Інтереси держави відрізняються від інтере-
сів інших учасників суспільних відносин.  
В основі перших завжди є потреба у здійс-
ненні загальнодержавних (політичних, еко-
номічних, соціальних та інших) дій, про-
грам, спрямованих на захист суверенітету, 
територіальної цілісності, державного кор-
дону України, гарантування її державної, 
економічної, інформаційної, екологічної без-
пеки, охорону землі як національного багат-
ства, захист прав усіх суб’єктів права власно-
сті та господарювання тощо [5].

Прокурор отримує право захищати у су-
довому порядку державні інтереси в сфері 
охорони лісів, лише попередньо з’ясувавши 
питання існування суб’єкта владних пов-
новажень, до компетенції якого належить 
захист таких інтересів держави. Також не-
обхідно визначити повноту виконання цим 
суб’єктом своїх повноважень щодо захисту 
державних інтересів у лісових відносинах. 
Тільки після отримання відповіді на ці пи-
тання прокурор набуває права захищати 
дещо абстрактні «інтереси держави», але не 
інтереси конкретного державного органу. 
Державні інтереси, що потребують захисту у 
судовому порядку, можуть повністю збігати-
ся з інтересами державних органів, частково 
збігатися або зовсім не збігатися. 

Верховним Судом України під час розгля-
ду справ за позовами прокурорів сформовано 
правову позицію щодо наявності та обґрунто-
ваності «суспільного інтересу», «публічного 
інтересу», якою можна керуватися прокуро-
рам при зверненні до суду з позовами (заява-
ми)  на захист державних інтересів.

«Суспільним», «публічним» інтересом є 
задоволення суспільної потреби у віднов-
ленні законності при вирішенні суспільно 
важливого та соціально значущого питання. 
Зокрема, таке може бути у правовідносинах, 
що стосуються незаконної зміни цільового 
призначення земель лісового фонду та не-
законної безоплатної передачі у власність 
громадянам земельних ділянок і лісів із 
державної та комунальної власності тощо. 
«Суспільний», «публічний» інтерес полягає 
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у відновленні правового порядку в частині 
визначення меж компетенції органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
відновленні становища, яке існувало до по-
рушення права власності Українського на-
роду на землю та ліси, захисту такого права 
шляхом повернення в державну власність 
землі та лісів, інших об’єктів, що незаконно 
вибули з такої власності [6, с. 13].

Суспільні відносини з приводу володіння, 
користування і розпорядження лісами та 
спрямовані на забезпечення охорони, відтво-
рення і стале використання лісових ресурсів 
з урахуванням екологічних, економічних, 
соціальних та інших інтересів суспільства 
є лісовими відносинами. Головним кодифі-
кованим нормативно-правовим актом, що 
регулює лісові відносини в нашій державі, 
є Лісовий кодекс України (ЛК України). Ок-
рім цього Кодексу такі відносини врегульо-
вано Конституцією України, Законом Украї-
ни «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та іншими законодавчими ак-
тами України. Лісові відносини, що виника-
ють при використанні землі, надр, вод, а та-
кож відносини щодо охорони, використання 
й відтворення рослинного і тваринного світу, 
не врегульовані цим Кодексом, регулюються 
відповідними законодавчими актами [7].

Згідно з нормами ЛК України об’єктом 
лісових відносин є лісовий фонд України та 
окремі лісові ділянки. У свою чергу, лісовий 
фонд України складають лісові ділянки,  
в тому числі захисні насадження лінійного 
типу, площею не менше 0,1 гектара. До лі-
сового фонду України не належать зелені 
насадження сільськогосподарських угідь та 
населених пунктів (сади, парки, бульвари, 
сквери), окремі дерева, групи дерев, чагар-
ники на присадибних, садових, дачних ді-
лянках.

Як закріплено у ЛК України, ліси, які зна-
ходяться в межах території України, є об’єк-
тами права власності Українського народу, 
від імені якого права власника здійснюють 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених Кон-
ституцією України [7].

Відповідно до вимог чинного законодав-
ства ліси можуть перебувати в державній, 
комунальній та приватній власності. У зв’яз-

ку з цим суб’єктами права власності на ліси 
виступають держава, територіальні грома-
ди, громадяни та юридичні особи.

Беручи до уваги обсяг законодавчо закріп-
лених повноважень прокурора поза сферою 
кримінальної юстиції, можна стверджувати, 
що він має право захищати лісові відносини, 
які склалися під час реалізації державної та 
комунальної власності на ліси, у судовому 
порядку.

Право державної власності на ліси на-
бувається і реалізується державою в особі 
Кабінету Міністрів України, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих дер-
жавних адміністрацій відповідно до закону. 
У свою чергу, право комунальної власності 
на ліси реалізується територіальними грома-
дами безпосередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування. У кому-
нальній власності перебувають ліси в межах 
населених пунктів, крім лісів державної або 
приватної власності, а також інші ліси, на-
буті або віднесені до об’єктів комунальної 
власності в установленому законом порядку.

Відповідно до вимог ст. 103 ЛК України 
спори з питань охорони, захисту, викорис-
тання та відтворення лісів вирішуються в 
установленому порядку органами місцево-
го самоврядування, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства, цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середо-
вища, раціонального використання, відтво-
рення і охорони природних ресурсів, суда-
ми. Центральні органи виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфері 
лісового господарства та із здійснення дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення 
і охорони природних ресурсів, вирішують 
спори, пов’язані з охороною, захистом, ви-
користанням та відтворенням лісів, що пе-
ребувають у державній власності. Органи 
місцевого самоврядування вирішують спори, 
пов’язані з охороною, захистом, використан-
ням та відтворенням лісів, що перебувають у 
комунальній власності.
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Надзвичайно актуальною для України є 
проблема незаконного видобування корис-
них копалин, зокрема піску, декоративного 
каміння, порубки та реалізації лісу. Невід-
кладного вирішення потребують питання 
охорони лісових ресурсів і користування 
ними, посилення діяльності у цій сфері ор-
ганів виконавчої влади та контролюючих 
органів. Так, на сьогодні ліси перебувають у 
підпорядкуванні Державного агентства лі-
сових ресурсів України, Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів  України, Міністер-
ства оборони України, інших міністерств і 
відомств, органів місцевого самоврядування. 

Через недосконалу систему управління 
та контролю загострилася проблема неза-
конного вирубування лісів, недодержання 
суб’єктами господарювання технологічних 
процесів при проведенні лісозаготівельних 
робіт. Окрім того, непоодинокими є випадки 
порушень Санітарних правил в лісах Украї-
ни, Правил поліпшення якісного складу  
лісів, Правил відтворення лісів, Порядку 
спеціального використання лісових ресурсів 
[8, с. 14]. 

У частині 5 ст. 86 ЛК України закріпле-
но, що забезпечення охорони і захисту лісів 
покладається на центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері лісового господарства, та органи 
місцевого самоврядування, власників лісів 
і постійних лісокористувачів відповідно до 
цього Кодексу.

Одним із таких органів є Державне агент-
ство лісових ресурсів України (Держліс-
агентство). Це центральний орган виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України 
через міністра аграрної політики та продо-
вольства і який реалізує державну політику у 
сфері лісового та мисливського господарства. 
Основними завданнями Держлісагентства, 
зокрема, є реалізація державної політики у 
сфері лісового та мисливського господарства; 
державне управління територіями та об’єк-
тами природно-заповідного фонду в лісах 
підприємств, установ і організацій, що нале-
жать до сфери його управління; управління 
об’єктами державної власності, які належать 
до його сфери управління; вирішення в ме-
жах повноважень, передбачених законом, 

спорів з питань охорони, захисту, викорис-
тання та відтворення лісів, що перебувають 
у державній власності, тощо. Держлісагент-
ство здійснює свої повноваження безпосе-
редньо та через утворені в установленому 
порядку територіальні органи [9].

Виявляти порушення чи загрозу порушен-
ня державних інтересів прокурори можуть 
за допомогою джерел відомостей, що містять 
інформацію про наявність підстав для за-
хисту цих інтересів у судовому порядку. Це 
якраз і будуть приводи для представництва 
прокурором інтересів держави в суді. У сфе-
рі охорони лісів такими джерелами приводів 
може бути інформація, отримана шляхом 
моніторингу баз даних на офіційних веб- 
порталах органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. Прикладом таких  
баз є «Публічна кадастрова карта України» 
(www.map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta, www.
map.land.gov.ua), «Google Планета Земля»  
(www.panoramio.com), Google Марs (www.maps. 
google.com.ua), Wikimapia (www.wikimapia.
org), GISFile, карти-схеми лісових наса-
джень лісогосподарських підприємств, Дер-
жавний земельний кадастр, Державний 
лісовий кадастр, Державний водний ка-
дастр, Державний кадастр родовищ і про-
явів корисних копалин, Державний кадастр 
природних територій курортів, Державний 
кадастр лікувальних ресурсів, Державний 
кадастр територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду, Містобудівний кадастр. 
Також можна опрацьовувати інші відкриті 
для загального доступу реєстри, зокрема: 
www.imena.ua/blog/ukraine-database; www.
argumentua.com/stati/101-publichnyi-reestr-
ukrainy-polzuites тощо. Однак отримана з 
таких джерел інформація має бути ретельно 
перевірена прокурором відповідно до вимог 
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

Найпоширенішими предметами позовних 
заяв прокурорів на захист державних інте-
ресів у сфері охорони лісів є стягнення збит-
ків, завданих незаконною порубкою лісу, зо-
крема стягнення з лісокористувачів завданої 
шкоди у зв’язку із незабезпеченням охорони 
і збереження закріплених лісів; повернення 
у власність держави земель лісового фонду, 
незаконно відведених у власність чи корис-
тування; скасування дозволу та лісорубно-
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го квитка, виданого лісокористувачами, на 
суцільну санітарну рубку дерев; розірвання 
договору користування лісовою ділянкою у 
зв’язку з грубим порушенням стороною його 
умов тощо. 

Завдяки аналізу прокурорських позовів 
можна виявити проблеми, що виникають при 
реалізації органами прокуратури представ-
ницької функції у вказаній сфері. Такими 
складнощами передусім є неякісне та непов-
не проведення контролюючими органами 
перевірок, неналежне оформлення їх резуль-
татів, наслідком чого стає неможливість вико-
ристання таких документів у суді як доказів. 

Досить складною є проблема невстанов-
лення осіб, винних у незаконній порубці лі-
сів, що виключає право на звернення до суду 
з позовами про відшкодування завданих 
збитків. 

Дослідивши стан захисту прокурором 
державних інтересів у сфері охорони лісів, 
вважаємо, що наявний обсяг прокурорських 
повноважень недостатній для ефективної 
представницької діяльності у цих відносинах.

Існує проблематика виявлення факту 
порушення інтересів держави або загрози 
їх порушення в поєднанні з нездійсненням 
або здійсненням неналежним чином захисту 

цих інтересів органом державної влади, ор-
ганом місцевого самоврядування чи іншим 
суб’єктом владних повноважень, до компе-
тенції якого віднесені відповідні повнова-
ження. Для своєчасного захисту державних 
інтересів у лісових відносинах необхідно 
законодавчо закріпити право прокурора на 
надання доручення контролюючим компе-
тентним органам своєчасно інформувати про 
виявлені факти порушень законодавства та 
проводити перевірки з цих питань.

Слід закріпити у відповідних нормативно- 
правових актах право прокурора на звер-
нення до суду за захистом державних інте-
ресів у сфері охорони лісів. Також доцільно 
було б визначити у законодавстві з питань 
захисту та охорони лісових відносин строк, 
після спливу якого та невжиття протягом 
якого компетентними державними органа-
ми або органами місцевого самоврядування 
заходів для поновлення порушених інте-
ресів держави у цій сфері прокурор набуде 
права звернутись до суду з позовом. 

Окрім того, практична прокурорська ді-
яльність все ж таки потребує найшвидшого 
приведення профільного Закону України 
«Про прокуратуру» у відповідність із консти-
туційними змінами.
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Олена КАЗАК

ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЛІСІВ

Досліджено сучасний стан реалізації прокурорами конституційних повноважень щодо 
захис ту інтересів держави у сфері охорони лісів у судовому порядку. Окреслено основні проб-
леми, що виникають під час представництва прокурорами державних інтересів у лісових від-
носинах. 

Ключові слова: інтереси держави; прокурор; представництво; охорона лісів; суд.

Елена КАЗАК

ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЛЕСОВ 

Исследовано современное состояние реализации прокурорами конституционных полномо-
чий по защите интересов государства в судебном порядке. Определены основные проблемы, 
возникающие при представительстве прокурорами государственных интересов в лесных отно-
шениях.

Ключевые слова: интересы государства; прокурор; представительство; охрана лесов; суд.

Olena KAZAK

PROTECTION BY PROSECUTOR OF THE STATE’S 
INTERESTS IN THE AREA OF FOREST PROTECTION

The present state of the public prosecutors’ compliance with the constitutional powers to protect 
the interests of the state in the field of forest protection in the judicial system is researched. The 
main problems that arise during the representation of state interests in forestry by the prosecutors 
are outlined.

Keywords: the interests of the State; attorney; representing; protection of forests; the court.
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НЕЛЯ ЛІСОВА, ТАЇСІЯ СТОЛЯР

Сучасні процеси реформування прокура-
тури України зумовлюють перегляд існую-
чих підходів до змісту її організаційної та 
функціональної діяльності, що, у свою чергу,  
потребує пошуку нових форм та методів її за-
безпечення.

Так, у межах реалізації Стратегії реформу-
вання судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 роки, схва-
леної Указом Президента України від 20 трав-
ня 2015 року № 276, для подальшого рефор-
мування органів прокуратури відповідно до 
європейських стандартів та розробки системи 
оцінювання якості роботи прокурора наказом 
Генеральної прокуратури України утворено 
робочу групу з питань проведення аналізу 

діяльності органів прокуратури, розробки сис-
теми оцінювання якості роботи прокурора [1].

Метою діяльності робочої групи є комплек-
сний аналіз стану функціонування органів 
прокуратури України, вирішення питання 
щодо перегляду структури й штатної чисель-
ності Генеральної прокуратури України та ре-
гіональних прокуратур з урахуванням функ-
ціональних обов’язків підрозділів, що можуть 
дублюватися, а також наявного навантаження 
на працівників. Крім того, потребують розв’я-
зання проблема нерівномірного наванта-
ження на прокурорів місцевих прокуратур у 
різних регіонах держави, а також дисбаланс 
штатів прокуратур місцевого та регіонального 
рівнів. Одним із результатів діяльності робо-

Неля ЛІСОВА
начальник відділу організації
науково-методичної роботи
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент
nelilisova@ukr.net

Таїсія СТОЛЯР
головний науковий співробітник

відділу організації 
науково-методичної роботи

Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,

кандидат юридичних наук
stolyar-t-v@ukr.net  

Таїсія СТОЛЯР 

головний науковий співробітник 
відділу організації 

науково-методичної роботи 
Науково-дослідного інституту 

Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук 

УДК 343.214 

 

УМИСНЕ ВБИВСТВО ТА УМИСНЕ ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКОГО 

ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ 

НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ: ОГЛЯД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою цінністю, а їх 

забезпечення є головним обов’язком держави. Кожен має право будь-якими 

не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань.  Формування в Україні правової, 

демократичної держави, орієнтованої на європейські цінності та стандарти, 

передбачає не лише всебічну охорону прав і свобод кожного громадянина, а 

й формування чітких механізмів їх реалізації. 

Право захищати себе та інших від суспільно небезпечних посягань є 
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ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

чої групи має стати розробка та впровадження 
системи оцінки якості роботи прокурора, що 
базуватиметься на об’єктивних та зрозумілих 
кожному працівнику критеріях [2].

На нашу думку, оцінка якості роботи про-
курора має включати й елемент її науково- 
методичного забезпечення. Зауважимо, що 
серед основних напрямів організації діяль-
ності органів прокуратури пріоритетне місце 
завжди відводилось її науково-методичному 
забезпеченню, а з прийняттям у 2014 році За-
кону України «Про прокуратуру» цей процес 
набув подальшого розвитку. 

Так, у п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону передбачено, що 
Генеральний прокурор України «затверджує 
загальні методичні рекомендації для проку-
рорів з метою забезпечення однакового засто-
сування норм законодавства України під час 
здійснення прокурорської діяльності» [3].

 Отже, Генеральний прокурор наділений 
правом формування єдиної прокурорської 
практики, що створює умови для напрацюван-
ня сучасних методів прокурорської діяльності 
та їх впровадження на всіх функціональних 
напрямах. Йдеться про забезпечення проку-
рорів відповідними методичними рекомен-
даціями, пам’ятками, іншими документами 
методичного спрямування. 

Питання аналізу проблем методичного 
забезпечення прокурорської діяльності до-
сліджували такі вчені, як: Є. Блажівський,  
В. Долежан, Т. Корнякова, М. Погорецький, 
С. Подкопаєв, Г. Середа, Р. Трагнюк, М. Яким-  
чук та інші.

Метою статті є з’ясування стану науково- 
методичного забезпечення діяльності про-
куратури України та напрацювання пропози-
цій щодо оптимізації цього процесу. 

Актуальність питання науково-методичного 
забезпечення прокурорської діяльності по-
стійно підкреслюється науковцями. Виникає 
чимало дискусій щодо вдосконалення його 
форм та змісту, оскільки нові підходи до фор-
мування кадрового потенціалу прокуратури, 
динаміка розвитку законотворчого процесу 
зумовлюють необхідність його оптимізації.

Зміст методичної роботи має бути пов’яза-
ний насамперед із збагаченням досвіду кож-
ного прокурора, обміном професійними навич-
ками, вивченням передового вітчизняного та 
зарубіжного досвіду роботи прокурорів. 

Метод у найзагальнішому значенні – це 
певний спосіб дослідження якоїсь проблеми 
чи завдання, тобто він являє собою систему 
правил, принципів і прийомів підходу до ви-
вчення певних явищ і закономірностей роз-
витку природи, суспільства і мислення або 
практичної перетворюючої діяльності люди-
ни. Так, англійський філософ Френсіс Бекон, 
підкреслюючи значення методу, порівнював 
його з ліхтарем, який освітлює мандрівникові 
шлях у темряві [4].

Близькою до методу за своїм значенням є 
категорія «методика» – сукупність, послідов-
ність, порядок використання різних прийомів 
та методів у дослідженні [5]. 

У діяльності прокуратури особливе зна-
чення має методика, під якою розуміється 
сукупність методів та прийомів, що мають 
застосовуватись прокурорами при реалізації 
функцій підтримання публічного обвинува-
чення в суді, організації та процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, ви-
рішення відповідно до закону інших питань 
під час кримінального провадження, нагляду 
за негласними та іншими слідчими і розшу-
ковими діями органів правопорядку, а також 
представництва інтересів держави в суді у 
виключних випадках і в порядку, що визна-
чені законом.

Отже, методика – це своєрідний тактич-
ний план, що визначає спосіб і послідов-
ність розв’язання конкретного практичного 
завдання. 

Зауважимо, що процес науково-методичного 
забезпечення прокурорської діяльності має 
свою тривалу історію, яка бере початок з ми-
нулого століття. Так, Законом України «Про 
прокуратуру» в редакції 1991 року з метою 
вивчення пропозицій щодо поліпшення ор-
ганізації і діяльності органів прокуратури,  
а також реалізації права Генерального про-
курора України на законодавчу ініціативу 
було передбачено створення науково-мето-
дичної ради (ст. 51 Закону). Реалізація цього 
законодавчого положення відбулась шляхом 
видання наказу Генерального прокурора 
України від 4 квітня 1992 року № 7 «Про 
створення науково-методичної ради». 

Таким чином, при Генеральній прокура-
турі України було утворено дорадчий орган, 
до компетенції якого належали питання 
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щодо вивчення пропозицій, спрямованих 
на вдосконалення прокурорського нагляду, 
слідства, організації роботи прокуратури, 
поліпшення підготовки юристів для органів 
прокуратури, підвищення їх кваліфікації. 
Крім цього, розглядались проекти наказів 
і розпоряджень Генерального прокурора 
України, інформаційних листів, методичних 
рекомендацій, посібників, інших відомчих 
документів, законів України, інших норма-
тивних актів Верховної Ради, Президента 
України, міністерств і відомств України, а 
також пропозиції щодо змін і доповнень чин-
ного законодавства. Також передбачалось 
створення науково-методичних рад при про-
куратурах Автономної Респуб ліки Крим, об-
ластей і прирівняних до них прокуратурах. 

Отже, був створений потужний механізм 
науково-методичного супроводу прокурор-
ської діяльності, багаторічний досвід функ-
ціонування якого позитивно вплинув на 
ефективність та результативність роботи про-
курорів, що успішно функціонує і сьогодні. 

Проте зміна рівня регулювання методич-
ної роботи та способу юридичної техніки, за-
стосованої законодавцем при формулюван-
ні положень Закону України від 14 жовтня 
2014 року «Про прокуратуру», спричинила 
виникнення низки проблемних питань в ор-
ганізації методичної роботи в прокуратурі, 
серед яких: відсутність спеціальної норми 
щодо механізму розробки, схвалення та пе-
редачі методичних рекомендацій на затвер-
дження Генеральному прокурору України та 
припинення функціонування науково-мето-
дичних рад при регіональних прокуратурах.

Все це зумовило необхідність перегляду 
існуючих підходів в організації методичної 
роботи на всіх її рівнях, зокрема упорядку-
вання, запровадження єдиних засад її ор-
ганізації та налагодження форми взаємодії 
структурних підрозділів центрального апа-
рату і регіональних прокуратур. 

Діяльність прокуратури потребує по-
стійного вдосконалення та прийняття від-
повідних законодавчих актів, а науково- 
методична рада при Генеральній прокура-
турі України залишається єдиним органом, 
спроможним впливати на формування єди-
ної думки при відпрацюванні науково об-
ґрунтованих рекомендацій у стратегічних 

питаннях, пов’язаних із прокурорською ді-
яльністю та правозастосовною практикою.

Тому, незважаючи на зміну рівня регулю-
вання методичної роботи та способу юридич-
ної техніки, застосованої законодавцем при 
формулюванні положень Закону України 
від 14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру», 
роботу із науково-методичного забезпечення 
прокурорської діяльності було продовжено, 
оскільки методичні документи вважаються 
основним інструментом підвищення квалі-
фікації та удосконалення фахового рівня 
працівників прокуратури [6, с. 7].

На сьогодні при Генеральній прокуратурі 
України діє науково-методична рада, яка є 
консультативно-дорадчим органом, створе-
ним із метою сприяння прокурорам у вико-
нанні функцій та повноважень, покладених 
на органи прокуратури Конституцією Украї-
ни, Законом України «Про прокуратуру», 
вивчення пропозицій щодо вдосконалення 
організації їх діяльності, підготовки загаль-
них методичних рекомендацій та інших до-
кументів методичного спрямування [7]. 

Крім того, організація науково-методич-
ного забезпечення працівників прокура-
тури регламентується наказами Генераль-
ного прокуратура України від 11 квітня  
2016 року № 148 «Про організацію взаємодії 
органів прокуратури України з Національ-
ною академією прокуратури України» та від 
19 січня 2017 року № 15 «Про основні засади 
організації роботи в органах прокуратури», 
а також Регламентом Генеральної прокура-
тури України.

Так, відповідно до п. 19 наказу Гене-
рального прокурора України від 19 січня  
2017 року № 15 «Про основні засади орга-
нізації роботи в органах прокуратури» роз-
робку документів методичного спрямування 
з урахуванням потреб регіональних та міс-
цевих прокуратур покладено на підрозді-
ли Генеральної прокуратури України. При 
цьому керівників регіональних прокуратур 
зобов’язано ініціювати розробку методич-
них документів Генеральною прокуратурою 
України та Національною академією про-
куратури України [8].

Також згідно з п. 11.3 Регламенту Гене-
ральної прокуратури України розроблені 
структурними підрозділами апарату та 

НЕЛЯ ЛІСОВА, ТАЇСІЯ СТОЛЯР
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Національної академії прокуратури Украї-
ни методичні рекомендації з предметних 
напрямів роботи розглядаються науково- 
методичною радою і після схвалення над-
силаються підпорядкованим прокурорам у 
10-денний термін для використання в прак-
тичній діяльності [9]. 

Зауважимо, що Національна академія 
прокуратури України успішно здійснює 
методичне забезпечення діяльності праців-
ників прокуратури. Так, для ефективної 
спеціальної підготовки кандидатів на поса-
ду прокурора та підвищення кваліфікації 
прокурорів, максимального наближення на-
вчального процесу до потреб прокурорської 
діяльності відповідно до п. 1.4 наказу Гене-
рального прокуратура України від 11 квітня 
2016 року № 148 «Про організацію взаємодії 
органів прокуратури України з Національ-
ною академією прокуратури України» про-
курорів усіх рівнів зобов’язано формувати 
та направляти до Академії замовлення на 
вивчення існуючих проблем прокурорської 
діяльності, розробку проектів нормативно- 
правових актів та методичних рекоменда-
цій, а науково-викладацькому складу Ака-
демії забезпечувати їх розробку [10].

Для ефективної реалізації вказаного по-
ложення відповідно до наказів ректора Наці-
ональної академії прокуратури України ор-
ганізовано систематичні виїзди працівників 
Академії до місцевих та регіональних про-
куратур з метою виявлення проблем, що ви-
никають на практиці, та розв’язання їх шля-
хом напрацювання методичних розробок. 

Цей підхід до організації науково- 
методичного супроводу прокурорської діяль-  
ності − поєднання науки та практики – є 
цілком виправданим, адже таку взаємодію 
слід розглядати як один із основних засобів 
покращення підготовки та підвищення ква-
ліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, на-
лежного науково-методичного забезпечення 
діяльності органів прокуратури. 

Зазначимо, що науково-методичною ра-
дою при Генеральній прокуратурі України 
упродовж лише 2014–2016 років було схвале-
но 72 документи методичного спрямування, з 
яких 60 – розроблені спільно з Академією, що 
підтверджує необхідність поєднання науки 
та практики.

Водночас існуючий механізм науково- 
методичного забезпечення потребує певної 
оптимізації суб’єктів, уповноважених на роз-
робку методичних документів, та напрацюван-
ня чіткого алгоритму ініціювання розробки 
методичних рекомендацій з певної тематики 
прокуратурами всіх рівнів і вироб лення єди-
них підходів до планування цієї діяльності. 

На сьогодні повноваженнями на розроб-
ку загальних методичних рекомендацій, 
інших документів методичного спрямуван-
ня наділені прокурори структурних підроз-
ділів Генеральної прокуратури України та 
науково-педагогічні працівники Національ-
ної академії прокуратури України. Також 
до підготовки проектів відповідних мето-
дичних документів можуть залучатись про-
курори регіональних прокуратур. На нашу 
думку, така кількість суб’єктів, задіяних у 
цьому процесі, лише ускладнює його.

Вбачається, що Національна академія про-
куратури України має поступово перебрати 
на себе ініціативу щодо розробки документів 
методичного спрямування. Це надасть мож-
ливість оперативним працівникам відповід-
них структурних підрозділів Генеральної про-
куратури України більше уваги приділяти 
питанням надання передусім фахової прак-
тичної допомоги прокурорам нижчого рівня 
на місцях, моніторингу стану впровадження 
та ефективності використання схвалених Ра-
дою методичних документів, а також активі-
зувати роботу з пошуку нових форм і методів 
та поширення позитивного досвіду. 

Крім того, перенесення основного ма-
сиву таких розробок до Національної ака-
демії прокуратури України сприятиме їх 
подальшому ефективному впровадженню у 
навчальний процес та за необхідності – опе-
ративному оновленню їх змісту. 

Водночас основним критерієм, що якісно 
характеризує стан впровадження докумен-
тів методичного спрямування, слід вважа-
ти їх використання прокурорсько-слідчими 
працівниками безпосередньо у практичній 
діяльності. Зазначене питання є надзви-
чайно важливим, тому потребує ґрунтовного 
вивчення та обговорення. 

Для з’ясування стану впровадження до - 
кументів методичного спрямування у прак-
тичну площину у відділі організації науково- 

ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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методичної роботи управління організацій-
ного забезпечення Генеральної прокурату-
ри України було опрацьовано довідки про 
результати перевірок та надання практич-
ної допомоги підпорядкованим прокурорам 
у 2016 році і встановлено, що питанню вико-
ристання на місцях методичних документів, 
схвалених науково-методичною радою при 
Генеральній прокуратурі України, приділя-
лася певна увага працівниками всіх галузе-
вих підрозділів. 

Узагальнення стану роботи з методич-
ного забезпечення органів прокуратури за 
2016 рік, впровадження та ефективності ви-
користання у практичній діяльності мето-
дичних документів засвідчило, що структур-
ними підрозділами центрального апарату 
та прокуратур регіонального рівня не при-
діляється належна увага впровадженню та 
використанню методичних документів [11]. 

На наше переконання, цей процес не може 
відбуватись в односторонньому порядку. В 
належному методичному забезпеченні своєї 
діяльності насамперед мають бути зацікав-
лені працівники місцевих прокуратур, ефек-
тивне функціонування яких безпосередньо 
залежить від високої професійної підготовки 
прокурорів та оволодіння певними методика-
ми, оскільки вказані документи виконують 
виражену навчальну функцію й фактично є 
путівником для молодих працівників.

Інша річ, в якій формі та в якому обсязі 
краще сприймаються прокурорами доку-
менти методичного спрямування. 

Прокурорською практикою вироблені такі 
основні види документів методичного харак-
теру: загальні методичні рекомендації та 
інші документи методичного спрямування. 

Методичні документи – це документи ре-
комендованого характеру, які складають-
ся структурними підрозділами Генераль-
ної прокуратури України, Національної 
академії прокуратури України самостійно 
або у співпраці з урахуванням потреб, про-
позицій та розробок регіональних прокура-
тур, розглядаються і схвалюються науково- 
методичною радою при Національній академії 
прокуратури України для їх використання у 
практичній діяльності прокуратур усіх рівнів. 

Під загальними методичними рекомен-
даціями слід розуміти документ загаль-

ного характеру, що має назву «методичні 
рекомендації», який розробляється з метою 
його використання у практичній діяльності 
прокуратур усіх рівнів для однакового за-
стосування норм законодавства України і 
досягнення максимального рівня ефектив-
ності у здійсненні прокурорських функцій, 
передбачених ст. 2 Закону України «Про 
прокуратуру», та інших напрямів організа-
ції прокурорської діяльності, і затверджу-
ється Генеральним прокурором України на 
підставі п. 9 ч. 1 ст. 9 зазначеного закону. 

Іншими документами методичного спря-
мування можуть бути: пам’ятки, рекоменда-
ції, роз’яснення тощо, спрямовані на удос-
коналення організації роботи, формування 
єдиної практики з певної тематики та ок-
ремих проблемних питань прокурорської 
діяльності.

Таким чином, у процесі практичної ді-
яльності напрацьовано чимало документів 
методичного спрямування, в яких розгля-
дається методика поетапної реалізації про-
курорських повноважень, що має сприяти 
досягненню позитивних результатів у робо-
ті, аналізуються проблеми, що виникають у 
прокурорській діяльності, та прийоми і спо-
соби застосування законодавства. 

З метою оперативного доступу та викорис-
тання у роботі прокурорів необхідних ме-
тодичних розробок на офіційному веб-сайті 
Генеральної прокуратури України оновлено 
формат єдиної (електронної) бази методич-
них документів, які розподіляються за ру-
бриками відповідно до функцій та інших на-
прямів діяльності органів прокуратури і 
систематично поповнюються. Крім того,  
у рубриці «Працівникам прокуратури» роз-
міщено «Архів єдиної бази методичних доку-
ментів, схвалених науково-методичною радою 
при Генеральній прокуратурі України та ме-
тодичними радами при прокуратурах облас-
ного рівня до 15 липня 2015 року». Загальна 
кількість переглядів розміщених у єдиній 
базі методичних документів становить понад  
22 тисячі, що свідчить про підвищений попит 
на розроблені методичні документи [11]. 

Наступним важливим елементом у меха-
нізмі науково-методичного забезпечення є 
процедура формування тематики методич-
них розробок. 

На сьогодні цей процес відбувається че-
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рез надання регіональними та місцевими 
прокуратурами пропозицій щодо розробки 
методичних документів як до Генеральної 
прокуратури України, так і до Національної 
академії прокуратури України. 

Також прокурорів усіх рівнів зобов’язано 
формувати та надавати до Академії замовлення 
на вивчення існуючих проблем прокурорської 
діяльності, розробку проектів нормативно-пра-
вових актів та методичних рекомендацій. 

За результатами опрацювання пропози-
цій регіональних та місцевих прокуратур 
актуальність тієї чи іншої тематики насам-
кінець визначається оперативними праців-
никами Генеральної прокуратури України і 
науковцями Академії з огляду на власний 
практичний або науковий досвід та напря-
ми роботи відповідних структурних підроз-
ділів, що не завжди виправдовує очікування 
прокурорів нижчого рівня. 

Зважаючи на те, що Генеральний прокурор 
затверджує «Загальні методичні рекомендації 
для прокурорів з метою забезпечення одна-
кового застосування норм законодавства», що 
підкреслює їх особливий нормативно-право-
вий статус, процедура формування майбутньої 
тематики методичних рекомендацій має бути 
чіткою, прозорою та максимально враховувати 
специфіку діяльності прокуратур усіх рівнів, 
відбуватися в межах відповідних стратегічних 
напрямів діяльності органів прокуратури.

ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Так, відповідно до п. 2.1 Положення про 
науково-методичну раду при Генеральній 
прокуратурі України серед головних зав-
дань, покладених на раду, є визначення ос-
новних напрямів методичного забезпечення 
органів прокуратури. 

Отже, в існуючому механізмі науково- 
методичного забезпечення прокурорської 
діяльності є потреба лише у частині, що сто-
сується напрацювань практики визначення 
пріоритетних напрямів діяльності прокура-
тури на певний період (рік або півроку) і 
запровадження в їх межах подальшого пла-
нування конкретних видів документів мето-
дичного спрямування за певною тематикою. 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що 
аналіз стану науково-методичного забезпе-
чення прокурорської діяльності підтвер-
джує проведення активної роботи, спрямо-
ваної на ефективність. Водночас результати 
реформування прокуратури свідчать про 
необхідність вдосконалення окремих на-
прямів методичної роботи. Зокрема, це сто-
сується оптимізації її суб’єктного складу 
та напрацювання практики визначення 
пріоритетних напрямів методичного забез-
печення діяльності прокуратури України,  
а також створення оптимальної моделі 
моніторингу впровадження документів 
методичного спрямування у практичну  
площину.



28

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

9. Регламент Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publications&_t=cat&id=106860

10. Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією 
прокуратури України: наказ Генерального прокурора України від 11 квітня 2016 року № 148 
[Елект ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart77/idx77555.htm

11. Узагальнення стану роботи з методичного забезпечення органів прокуратури за 2016 
рік, впровадження та ефективності використання у практичній діяльності методичних доку-
ментів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua

Неля ЛІСОВА, 
Таїсія СТОЛЯР

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Проведено аналіз стану науково-методичного забезпечення діяльності прокуратури Украї ни. 
Надано характеристику системи та повноважень суб’єктів, що здійснюють методичне забезпечен-
ня в органах прокуратури України. Напрацьовано пропозиції щодо оптимізації цього процесу.

Ключові слова: органи прокуратури; методичне забезпечення діяльності; оптимізація  
науково-методичного забезпечення.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ

Проведен анализ научно-методического обеспечения деятельности прокуратуры Украины. Оха-
рактеризованы система и полномочия подразделений, осуществляющих методическое обеспечение 
в органах прокуратуры Украины. Наработаны предложения по оптимизации этого процесса.

Ключевые слова: органы прокуратуры; методическое обеспечение деятельности; оптими-
зация научно-методического обеспечения.
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В результаті конституційної реформи щодо 
правосуддя від 2 червня 2016 року було змі-
нено систему функцій прокуратури, закріп-
лених на рівні Основного Закону України. 
Зокрема, істотно обмежено представницьку 
функцію прокуратури, яка в новій редакції от-
римала назву «представництво інтересів дер-
жави в суді у виключних випадках і в поряд-
ку, що визначені законом» (п. 3 ч. 1 ст. 131-1  
Конституції України). А отже, було виключе-
но такий важливий і відносно самостійний 
напрям представницької діяльності прокура-
тури, як представництво інтересів громадян 
у суді. Оскільки права і свободи людини й 
громадянина потребують достатнього захисту, 
гарантованого державою, обмеження участі 
у цьому прокуратури потребує створення на-
дійного правозахисного механізму, здатного 
повноцінно замістити діяльність прокуратури 
у цій сфері. З огляду на викладене потрібен 
науковий розгляд питання створення компен-
саторних механізмів щодо представницької 
функції прокуратури, що визначає актуаль-
ність обраної теми цієї статті.

Проблеми реалізації функції представни-
цтва прокурором інтересів громадянина або 
держави в суді, в тому числі в умовах її за-
конодавчого обмеження, були предметом на-
укових досліджень таких учених, як В. Баб-
кова, К. Гузе, Т. Дунас, П. Каркач, А. Лапкін,  
М. Руденко, М. Стефанчук та інші. Разом із 

тим проблеми створення компенсаторних 
механізмів в умовах обмеження представ-
ницької функції прокуратури досліджені не-
достатньо. 

У зв’язку із цим автор ставить собі за мету 
заповнити ці теоретичні прогалини, окресли-
ти напрями створення компенсаторних меха-
нізмів щодо представництва інтересів грома-
дян, яке раніше здійснювалося прокуратурою, 
а також сформулювати відповідні пропозиції 
наукового та методичного характеру.

За останні роки представницька функція 
прокуратури зазнає поступових законодав-
чих обмежень. Так, у своїй попередній публі-
кації з цієї тематики ми констатували значне 
і недостатньо виправдане обмеження функції 
представництва прокурором інтересів грома-
дянина або держави в суді, яке мало місце 
відповідно до чинного Закону України «Про 
прокуратуру» і полягало у позбавленні проку-
рорів можливості вживати заходи досудового 
врегулювання спору, встановленні необхід-
ності отримання прокурором підтвердження 
суду щодо наявності підстав представництва 
та згоди особи, яку вони представляють тощо 
[1]. Згідно зі змінами, внесеними в Основний 
Закон України в результаті конституційної 
реформи правосуддя, вітчизняний законода-
вець, розвиваючи цей напрям перетворень, 
взагалі виключив з нього представництво  
інтересів громадян. 
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Варто зауважити, що в умовах дії чинного 
Закону України «Про прокуратуру» представ-
ницька функція залишається, по суті, єди-
ним напрямом діяльності прокуратури поза 
сферою кримінального провадження. На пе-
реконання І.Є. Марочкіна, у реалізації функ-
ції представництва вбачаються перспективи 
збереження правозахисного потенціалу про-
куратури [2, c. 381]. В свою чергу, на думку  
А.В. Лапкіна, правозахисний потенціал пред-
ставницької діяльності прокуратури най-
більш повноцінно і виразно виявлявся саме 
стосовно представництва інтересів громадян 
[3, c. 192]. Таким чином, з ліквідацією цьо-
го напряму прокурорської діяльності було,  
з одного боку, обмежено можливості прокура-
тури щодо захисту прав і свобод людини,  
а з другого – права і свободи певної катего-
рії  громадян опинилися без надійного засобу 
правового захисту в особі прокуратури.

Враховуючи викладене, окремі вчені за-
суджують таке обмеження представницької 
функції прокуратури. Приміром, В.С. Бабко-
ва стверджує, що такий варіант можна роз-
глядати як обмеження гарантій захисту прав 
громадян, що суперечить встановленому у  
ч. 3 ст. 22 Конституції України правилу, згід-
но з яким при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допус-
кається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод. Крім того, на її думку, така 
модель функції представництва суперечить 
визначеній у ст. 1 Закону України «Про про-
куратуру» меті діяльності прокуратури, прі-
оритетом для якої визнається захист прав і 
свобод людини [4, c. 11]. 

На наш погляд, немає сенсу критикувати 
зазначене рішення законодавця або ставити 
його під сумнів, адже конституційна реформа 
щодо правосуддя вже реалізована і зазначе-
на модель закріплена на найвищому юри-
дичному рівні – у Основному Законі Украї-
ни. Крім того, вона є підсумком наближення 
віт чизняної моделі прокуратури до європей-
ських стандартів і була схвалена експертами 
Ради Європи. Так, експерти Венеціанської 
комісії, розглядаючи проект змін до Консти-
туції України щодо правосуддя, наголосили, 
що прокурор таким чином втрачає свої не-
прокурорські повноваження, тож у поєднанні 
з вилученням наглядових повноважень про-

курора, передбачених у п. 5 ст. 121, які були 
об’єктом критики, це адекватна відповідь на 
попередні рекомендації Венеціанської комі-
сії та Парламентської асамблеї Ради Європи 
в межах виконання Україною взятих на себе 
зобов’язань при приєднанні до Ради Європи 
щодо зміни ролі і функцій прокуратури [5]. 
З огляду на це варто зосередитися на шля-
хах розв’язання тих проблем, які виникають 
у теорії і на практиці у зв’язку із вказаним 
обмеженням представницької функції про-
куратури.

Передусім слід ураховувати, що законотво-
рець передбачив механізми, покликані замі-
стити прокуратуру у представництві інтере-
сів громадян. Так, у Пояснювальній записці 
до проекту Закону України «Про прокурату-
ру» було вказано на те, що обсяг повноважень 
прокурора при реалізації представницької 
функції має стати аналогічним комплексу 
прав адвоката при наданні правової допо-
моги. З метою забезпечення представництва 
інтересів громадян у суді і зменшення повно-
важень прокурора у цій сфері було передба-
чено посилення ролі інституту безоплатної 
правової допомоги, а також розширення від-
повідної компетенції Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, оскільки 
за європейськими стандартами омбудсмен 
розглядається як набагато кращий інститут 
для представництва інтересів громадян, ніж 
прокуратура [6]. Таким чином, вже у проек-
ті чинного Закону України «Про прокурату-
ру» було передбачено принаймні два основні 
компенсаторні механізми щодо обмеженої 
функції прокурорського представництва, які 
полягали у діяльності: 1) інституту безоплат-
ної правової допомоги і 2) Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини.

Стосовно інституту безоплатної правової 
допомоги слід наголосити, що дієвою заміною 
прокуратурі у забезпеченні представництва 
інтересів громадян є саме безоплатна вторин-
на правова допомога, яка згідно із ст. 13 Зако-
ну України «Про безоплатну правову допомо-
гу» розглядається як вид державної гарантії, 
що полягає у створенні рівних можливостей 
для доступу осіб до правосуддя. На думку до-
слідників, сутність безоплатної правової до-
помоги утворює систему суспільних відносин, 
що виникають у результаті звернення визна-
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чених законом осіб до уповноважених орга-
нів, посадових осіб з метою отримання ква-
ліфікованої правової послуги на безоплатній 
підставі, введення якої є необхідним кроком 
у напрямі наближення нашої держави до сві-
тових та європейських стандартів щодо забез-
печення права людини на захист [7, c. 138].

Безоплатна вторинна правова допомога 
включає такі види правових послуг: 1) захист;  
2) здійснення представництва інтересів осіб, 
що мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами; 3) складення 
документів процесуального характеру. Як 
зауважують фахівці, правова допомога є ба-
гатоаспектною, різною за змістом, обсягом та 
формами і може включати складення позовів 
і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення 
представництва, зокрема в судах та інших 
державних органах, захист від обвинувачен-
ня тощо, а вибір форми та суб’єкта надання 
такої допомоги залежить від волі особи, яка 
бажає її отримати [8, c. 226]. Тож представ-
ницька діяльність, аналогічна за змістом тій, 
що у попередній період здійснювалася про-
куратурою, є одним із різновидів безоплатної 
вторинної правової допомоги, проте не ви-
черпує її можливих проявів. З цієї точки зору  
безоплатна вторинна правова допомога є 
більш широкою за обсягом, ніж представ-
ницька діяльність прокуратури. 

Згідно із законодавством право на безоп-
латну вторинну правову допомогу у тому чи 
іншому обсязі мають: 1) особи, які перебува-
ють під юрисдикцією України, якщо їхній 
середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму, а також ін-
валіди, які отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, у розмірі, 
що не перевищує двох прожиткових мініму-
мів для непрацездатних осіб; 2) діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів; 3) внут-
рішньо переміщені особи; 4) особи, до яких 
застосовано адміністративне затримання;  
5) особи, до яких застосовано адміністратив-
ний арешт; 6) особи, які відповідно до поло-
жень кримінального процесуального законо-

давства вважаються затриманими; 7) особи, 
стосовно яких обрано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою; 8) особи, у кри-
мінальних провадженнях стосовно яких від-
повідно до положень КПК України захисник 
залучається слідчим, прокурором, слідчим 
суддею чи судом для здійснення захисту за 
призначення або проведення окремої проце-
суальної дії, а також особи, засуджені до пока-
рання у вигляді позбавлення волі, тримання 
в дисциплінарному батальйоні військово-
службовців або обмеження волі; 9) особи, на 
яких поширюється дія Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту»; 10) ветерани війни, 
особи, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, 
які належать до числа жертв нацистських 
переслідувань; 11) особи, щодо яких суд роз-
глядає справу про обмеження цивільної дієз-
датності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи; 12) особи, щодо 
яких суд розглядає справу про надання пси-
хіатричної допомоги в примусовому порядку; 
13) особи, реабілітовані відповідно до законо-
давства України, та деякі інші. Таким чином, 
перелік осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, є достатньо ши-
роким. Для порівняння зазначимо, що ч. 2 
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» пе-
редбачає представництво прокурором лише 
трьох категорій громадян, які не спроможні 
самостійно захистити свої порушені чи оспо-
рювані права або реалізувати процесуальні 
повноваження: неповнолітніх, недієздатних 
або обмежено дієздатних. Отже, попри поз-
бавлення можливості представництва з боку 
прокуратури, ці та багато інших категорій 
громадян, які потребують правової допомоги 
і захисту, наділяються відповідним правом 
на підставі Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу».

Що стосується суб’єктів надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги, то такими у 
ст. 15 Закону України «Про безоплатну пра-
вову допомогу» визначено центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги,  
а також адвокатів, включених до Реєстру  
адвокатів, які надають безоплатну вторин-
ну правову допомогу. З цього приводу у  
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науковій юридичній літературі висловлю-
ється критика, зокрема Р.Б. Лихачов ука-
зує, що такі центри не надають правової 
допомоги, оскільки представництво у суді, 
захист від обвинувачення й інші правові 
послуги здійснюються залученими ними 
адвокатами. Відповідно, саме останніх не-
обхідно визначати суб’єктами надання пра-
вової допомоги, тоді як зазначені центри 
виступають уповноваженими державою 
суб’єктами, які здійснюють координацію і 
фінансування діяльності адвокатів із надан-
ня безоплатної правової допомоги [9, c. 305]. 
Проте, на наш погляд, об’єднання адвока-
тів, які надають таку допомогу, у відповідні 
центри дає можливість краще організувати 
цей процес і створити інституційну систе-
му надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Така система має бути достатньо 
розгалуженою і наближеною до населен-
ня, що забезпечує її ефективність. Порів-
нюючи мережу центрів з надання безоплат- 
ної вторинної правової допомоги із мережею 
органів прокуратури, необхідно вказати, що 
згідно із Додатком до Закону України «Про 
прокуратуру» нижчий рівень системи про-
куратури становлять місцеві прокуратури, 
які переважно діють не в кожному районі 
чи місті, а поширюють свою юрисдикцію на 
кілька адміністративно-територіальних оди-
ниць. Натомість ст. 16 Закону України «Про 
безо платну правову допомогу» передбачає 
утворення місцевих центрів безоплатної вто-
ринної правової допомоги: районних, міжра-
йонних, міських, міськрайонних, міжрайон-
них та районних у містах, що утворюються 
Міністерством юстиції України з урахуван-
ням потреб відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці та забезпечення до-
ступу осіб до безоп латної вторинної правової 
допомоги. Таким чином, система суб’єктів 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги є достатньо розгалуженою, забезпечує 
реальне територіальне наближення до насе-
лення і не поступається системі органів про-
куратури у цьому відношенні.

Водночас у функціонуванні системи без-
оплатної вторинної правової допомоги наявні 
численні проблеми, до яких науковці відно-
сять, зокрема, такі: скорочення або припинен-
ня фінансування оплати послуг адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу; зрив роботи системи безоплатної 
вторинної правової допомоги; неможливість 
призначити адвокатів на певні справи; на-
копичення кредиторської заборгованості; 
несвоєчасність оплати послуг адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допо-
могу; неможливість скористатися безоплат-
ною вторинною правовою допомогою особами, 
які мають на неї право; надання неякісної 
безоплатної вторинної правової допомоги [10,  
c. 761]. Очевидно, що більшість із перелічених 
недоліків пов’язані із недостатністю фінансу-
вання і можуть бути вирішені за рахунок його 
збільшення. З огляду на це необхідно висло-
витися за збільшення бюджетних видатків 
на надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, необхідність якого обумовлена, 
зокрема, і тим, що на неї в сучасних умовах 
лягає те навантаження, яке раніше викону-
вала прокуратура щодо представництва інте-
ресів громадян. Отже, в цілому систему безо-
платної вторинної правової допомоги можна 
вважати ефективним засобом заміщення 
прокуратури у питаннях представництва  
інтересів громадян у суді.

Іншим засобом захисту прав громадян в 
Україні є діяльність Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, який  згідно 
із ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» на 
постійній основі здійснює парламентський 
контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та за-
хист прав кожного на території України і в 
межах її юрисдикції. Як вказує К.О. Закомор-
на, інститут омбудсмана є реальним засобом 
забезпечення прав і свобод людини та грома-
дянина, тому що він: а) бере участь у створен-
ні умов щодо правомірної реалізації людиною 
своїх прав; б) здійснює дії превентивного ха-
рактеру, що спрямовані на запобігання мож-
ливих порушень прав особистості; в) розгля-
дає справи щодо поновлення прав людини та 
громадянина [11, c. 14].

Разом із тим науковці досить критично 
оцінюють можливості Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини у сфері 
заміщення прокуратури щодо представни-
цтва інтересів громадян. Так, В.С. Бабкова 
зауважує, що його завдання сформульовані 
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дуже широко і мають загальний характер, 
не акцентуючи увагу на соціально незахище-
них категоріях громадян. Крім того, в Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав 
людини немає достатньо розвиненого і розга-
луженого допоміжного апарату, який би міг 
забезпечити охоплення всіх тих осіб, які потре-
бують захис ту і допомоги. Для цього, по суті, 
необхідно було б створити систему відповідних 
територіальних органів на місцях, не лише 
в кожній області, а й в кожному районі і мі-
сті, що в умовах сучасної складної соціально- 
економічної ситуації в Україні видається не-
здійсненним завданням [12, c. 26]. З указани-
ми міркуваннями слід погодитися і визнати, 
що на сьогодні інститут Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини не може 
розглядатися як дієвий компенсатор представ-
ницької функції прокуратури. Задля того, щоб 
його можливості у цій сфері стали ширшими, 
необхідними вбачаються суттєве збільшен-
ня апарату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, розширення мережі 
його представників, законодавча регламента-
ція їхніх повноважень тощо.

В умовах конституційного обмеження 
представницької функції прокуратури і ви-
лучення можливості представництва проку-
рором інтересів громадян існує необхідність 
створення надійних компенсаторних меха-
нізмів захисту прав громадян, яких раніше 
представляла прокуратура. Такі механізми 

в Україні вже наявні – це інститути Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав 
людини та система безоплатної вторинної 
правової допомоги. Порівняння їхніх завдань 
між собою та з тими повноваженнями, які ра-
ніше мала прокуратура у сфері представни-
цтва, дає змогу зробити висновок, що інститут  
омбудсмена на сьогодні не володіє достатні-
ми інституційними спроможностями й орга-
нізаційними засобами, щоб розглядатися як 
ефективний замінник прокуратури у сфері 
захисту прав громадян. Натомість викори-
стання системи безоплатної вторинної пра-
вової допомоги відкриває широкі можливості 
для дієвого правового захисту як тих кате-
горій громадян, яких раніше представляла 
прокуратура, так і багатьох інших. Існують 
й належна законодавча база, покликана за-
безпечити її функціонування, широка мере-
жа центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги й достатні професійні мож-
ливості адвокатів, що включені до Реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. Однак для підвищення 
ефективності функціонування системи безо-
платної вторинної правової допомоги потріб-
не збільшення фінансування, підвищення 
рівня престижності відповідної діяльності в 
адвокатському середовищі, а також належні 
механізми контролю за якістю правових по-
слуг, що надаються адвокатами в межах без-
оплатної вторинної правової допомоги.
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Олександр ШАНДУЛА

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАТОРНИХ 
МЕХАНІЗМІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ

Розглядаються питання створення компенсаторних механізмів в умовах обмеження функції 
представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді. Окреслено проблеми, 
які виникають у сфері захисту прав особи внаслідок позбавлення прокуратури можливості 
представляти інтереси громадян. Аналізується діяльність системи безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, а також Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як фактор 
заміщення представницької функції прокуратури. 

Ключові слова: прокурор; функції прокуратури; представництво інтересів громадян або 
держави в суді; система безоплатної вторинної правової допомоги; адвокатура; Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав людини.
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Александр ШАНДУЛА

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ

Рассматриваются вопросы создания компенсаторных механизмов в условиях ограниче-
ния функции представительства прокурором интересов гражданина или государства в суде.  
Определены проблемы, возникающие в сфере защиты прав личности вследствие лишения про-
куратуры возможности представлять интересы граждан. Анализируется деятельность системы 
бесплатной правовой помощи, а также Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 
человека как фактор замещения представительской функции прокуратуры. 

Ключевые слова: прокурор; функции прокуратуры; представительство интересов граждан 
или государства в суде; система бесплатной вторичной правовой помощи; адвокатура; Уполно-
моченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Olexandr SHANDULA

PROBLEMS OF CREATION OF COMPENSATORY 
MECHANISMS IN THE CONDITIONS OF RESTRICTION 

OF REPRESENTATION FUNCTION OF PROSECUTOR’S OFFICE

The questions of creation of compensatory mechanisms in the conditions of restriction of function 
of representation by the prosecutor of interests of the citizen or the state in court are considered. 
The problems arising in the sphere of protection of the rights of the personality owing to deprivation 
of prosecutor’s office of possibility to represent interests of citizens are defined. Activities of system 
of free legal aid, and also the Authorized Supreme Council of Ukraine for human rights as factors 
of replacement of representation function of prosecutor’s office is analyzed. 

Keywords: the prosecutor; prosecutor’s office functions; representation of interests of citizens or 
the state in court; system of free secondary legal aid; the legal profession; the Representative of the 
Supreme Council of Ukraine on human rights.
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Питання реалізації суб’єктами процесу-
альних відносин своїх прав і обов’язків та 
зумовлені цим випадки зловживання про-
цесуальними правами постають у зв’язку з 
невизначеністю цього феномену в законодав-
стві та наявністю протилежних поглядів на 
вказану проблематику в доктрині юридично-
го процесу. Своєю чергою, недостатнє наукове 
обґрунтування та нормативно-правове регу-
лювання на рівні правозастосування усклад-
нюють виявлення шляхів попередження та 
уникнення подібних дій. 

Розв’язання окресленої проблеми вбача-
ється традиційним для регулювання пра-
вовідносин через застосування юридичної 
відповідальності суб’єкта за зловживання 
правами та закріплення способу й порядку 

її реалізації в законі. Однак це зумовлює 
потребу класифікації видів і конкретизації 
змісту таких правопорушень, зокрема ви-
значення тих діянь, що належать до «не-
добросовісної поведінки» та формулювання 
їхнього юридичного складу. Принагідно за-
уважимо, що проблема кваліфікації таких 
дій є надзвичайно складною, оскільки зага-
лом будь-яка ситуація, пов’язана із зловжи-
ванням правом, завжди формально відпові-
дає букві закону («легальна видимість»).

Наукове дослідження зловживання пра-
вами є актуальним з огляду також на те, 
що 20 червня 2017 року Верховною Радою 
України у першому читанні прийнято за 
основу законопроект № 6232 «Про внесення 
змін до Господарського процесуального ко-
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дексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративно-
го судочинства України та інших законодав-
чих актів». Новелою цього законопроекту є 
визначення однією з основних засад судо-
чинства неприпустимості зловживання про-
цесуальними правами, а також спроба за-
конотворця створити перелік дій, які суд за 
конкретних обставин може визнати зловжи-
ванням процесуальними правами та реалі-
зувати відповідальність за такі порушення. 
Водночас у законопроекті при визначенні 
випадків недобросовісної реалізації суб’єк-
том процесуальних прав застосовані норми 
оціночного характеру, що значно розширює 
дискреційні повноваження й можливість за-
стосування суб’єктивного огляду посадови-
ми особами,  уповноваженими на виконання 
функцій держави, в тому числі й суддями.

У теорії юридичного процесу проблеми 
реалізації процесуальних прав доволі ши-
роко представлені в результатах фунда-
ментальних і прикладних досліджень. При 
ознайомленні із цим сегментом наукової ін-
формації не складно помітити діаметрально 
протилежні погляди вчених на окреслені 
питання. Від теоретичного обґрунтування 
феномену процесуальних правовідносин і 
добросовісного (недобросовісного) викори-
стання права (В.П. Грибанов, М.С. Рубащен-
ко, Н.А. Чечина, К.С. Юдельсон, Т.С. Яценко 
та інші) до категоричного висловлення пози-
ції проти існування категорії зловживання 
правом у юридичній науці (М.М. Агарков,  
С.М. Братусь, Н.С. Малєін, А.І. Муранов, 
В.А. Рясенцев, М.В. Самойлова та інші). Від-
сутність усталених доктринальних підходів 
спонукає нас до спроби виявити й охаракте-
ризувати основні ознаки та закономірності 
поведінки суб’єкта у формі зловживання 
правом у загальному юридичному контек-
сті, визначити сутність цього явища, роз-
межувати зловживання правами від добро-
совісної поведінки й урешті запропонувати 
механізм кваліфікації таких дій суб’єкта, 
які мають водночас правомірну і протиправ-
ну специфіку.

Мета статті полягає в дослідженні пи-
тання формування та диференціації понять 
«реалізація процесуальних прав» і «зло-
вживання процесуальними правами» та ви-

значенні меж правомірної й протиправної 
поведінки суб’єкта процесуальних правовід-
носин при здійсненні судового захисту.

Передусім соціально обумовлена потреба 
законодавчого врегулювання діяльності із 
запобігання та припинення недобросовісної 
поведінки учасників юридичного процесу 
може бути реалізована лише в правомір-
ний спосіб, у порядку визначеної законом 
правової процедури, а норми, що її встанов-
люють та регулюють, повинні відповідати 
положенням Конституції України. Зокрема,  
в ст. 129 Конституції України серед основ-
них принципів судочинства проголошений 
принцип змагальності сторін і свободи в на-
данні ними суду доказів та доведенні перед 
судом їхньої переконливості. Саме змагаль- 
ні засади процесу визначають мотивацію по-
ведінки процесуальних суб’єктів, наприклад, 
сторін у суді, тому що результат вирішення 
спору цілком залежить від їх активності. 
Безсумнівно, що сторона процесу, намагаю-
чись досягти позитивного для себе вирішен-
ня спору, буде використовувати всі надані їй 
чинним законодавством права.

Водночас змагальність сторін у судовому 
процесі є гарантією ефективності судочин-
ства. Своєю чергою, ефективність судового 
захисту залежить не лише від досконалої 
процедури розгляду справ, а й від поведінки 
учасників процесу, добросовісного здійснен-
ня ними своїх процесуальних прав і вико-
нання процесуальних обов’язків [1].

Проте надмірна активність може сприй-
матись як «зловживання правом», оскільки 
законодавством не визначено таке поняття, 
не виокремлено критерії його відмежування 
від правомірного діяння, і це не дає змоги 
справедливо вирішувати питання відпові-
дальності «за недобросовісну поведінку».

У сформульованому в науковій літера-
турі визначенні під зловживанням правом 
розуміється особливий вид юридично зна-
чущої поведінки, яка полягає у соціально 
шкідливих вчинках суб’єкта права, у вико-
ристанні недозволених конкретних форм 
у межах дозволеного законом загального 
типу поведінки, що суперечить цільовому 
призначенню права. Відтак зловживання 
своїми правами полягає у їх недобросовісній 
реалізації.
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Термін «зловживання правом» у його бук-
вальному розумінні означає використан-
ня права заради зла у тих випадках, коли 
уповноважений суб’єкт володіє суб’єктив-
ним правом, діє в його межах, але наносить 
будь-яку шкоду правам інших або суспільст-
ву в цілому [2].

При зловживанні суб’єктивним правом 
поведінка суб’єкта права полягає в створен-
ні ситуації, яка лише має видимість пра-
вомірної, побудованої на приписах закону. 
Проте на практиці довести зловживання 
суб’єктивним правом дуже складно або про-
сто неможливо через низку причин. 

По-перше, основна ознака зловживання 
процесуальними правами полягає в тому, 
що дії, з яких вона складається, вчиняються 
на зовні законній юридичній підставі.

По-друге, механізм зловживання про-
цесуальними правами полягає в тому, що 
особа, яка бажає мати певний юридичний 
результат (наприклад, відкласти судове 
засідання, добитися зупинення проваджен-
ня у справі тощо), вчиняє процесуальні дії 
(бездіяльність), зовні схожі на ті юридичні 
факти, з якими пов’язується настання необ-
хідного результату. 

По-третє, вказані дії за сутністю і змістом 
мають повністю штучний характер, подібно 
тому, як удавана угода у цивільному праві 
вчиняється лише з метою прикриття іншої 
угоди. Тобто з функціональної точки зору 
такі дії є не що інше, як імітація. 

Варто акцентувати увагу й на тій обста-
вині, що зловживання процесуальними 
правами завдає шкоди як інтересам право-
суддя, так і правам осіб, які беруть участь 
у справі, і вчиняється з умисною формою 
вини. Зазвичай йдеться про недобросовісне 
використання процесуальних прав, у тому 
числі права на судовий захист, яке в систе-
мі невід’ємних прав людини, що отримала 
конституційне закріплення, посідає чільне 
місце (ст. 55 Конституції України).

Однак повноцінно та якісно визначити, де 
саме закінчується добросовісна правомірна 
поведінка й починається зловживання пра-
вом, доволі складно. Адже особа, реалізуючи 
своє право на судовий захист, намагається 
використати весь арсенал наданих їй про-
цесуальним законом прав, а будь-які обме-

ження цих прав не дозволяються. Відтак дії, 
спрямовані на виявлення та недопущення 
зловживань, повинні мати законний харак-
тер, бути докладно визначеними та закріп-
леними на законодавчому рівні. З цим також 
пов’язано застосування законотворцем адек-
ватного понятійно-категоріального апарату, 
напрацьованого юридичною наукою.

Серед численних визначень поняття 
зловживання правом можна виокремити 
дефініцію В.П. Грибанова, згідно з якою 
зловживання правом – це особливий тип 
цивільного правопорушення, яке здійсню-
ється уповноваженою особою під час реалі-
зації права, що їй належить, та пов’язаний 
з використанням недозволених конкретних 
форм у межах дозволеного йому законом за-
гального типу поведінки [3].

Також варто зауважити, що, наприклад, 
цивільне правопорушення − це протиправ-
на дія або бездіяльність особи, що порушує 
норми актів цивільного законодавства або 
умови договору і з якою договір або закон 
пов’язують виникнення цивільно-правової 
відповідальності.

Будучи системним явищем, умови цивільно- 
правової відповідальності поділяються на за-
гальні та спеціальні. Загальні умови є типови-
ми для більшості цивільних правопорушень. Їх 
наявність достатня для виникнення цивільно- 
правової відповідальності.

Різноманітність цивільних правовідно-
син зумовлює різні за характером порушен-
ня. Така неоднорідність правопорушень 
пояснює існування та можливість застосу-
вання у певних випадках спеціальних (не-
типових) умов цивільно-правової відпові-
дальності. Вони, як правило, є додатковими 
до загальних. При цьому загальні умови ци-
вільно-правової відповідальності поділяють 
на позитивні й негативні. 

Запропонований поділ має умовний ха-
рактер, а його критерієм є значення окре-
мих умов для настання цивільно-правової 
відповідальності. Позитивними умовами є 
ті, наявність яких доводиться заінтересо-
ваною особою (потерпілим − позивачем). До 
них належать шкода та причинний зв’язок 
між поведінкою правопорушника і шкодою. 
Негативними вважаються умови, відсут-
ність яких доводиться заінтересованою осо-
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бою (правопорушником − відповідачем) для 
запобігання настання цивільно-правової 
відповідальності. Такими умовами є проти-
правність діяння та вина [4].

З огляду на викладене можна дійти 
висновку, що загальний характер опрацю-
вання вказаного питання полягає в оцінці 
правомірності чи протиправності дій особи, 
з’ясуванні винуватості, яка свідчить про 
наявність прямого умислу та єдиної мети – 
спричинити шкоду іншій особі.

З урахуванням наведених вище харак-
терних ознак і закономірностей зловживан-
ня правом у цивільному судочинстві мож-
на визначити як конкретне процесуальне 
правопорушення, сутність якого полягає в 
умисній протиправній процесуальній дії 
(бездіяльності) недобросовісної особи, що 
вчиняється нею з метою зашкодити інтере-
сам правосуддя і процесуальним правам ін-
ших учасників судового розгляду цивільної 
справи.

Аналіз законопроекту № 6232 «Про 
внесення змін до Господарського проце-
суального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» свідчить про 
спробу суб’єкта права законодавчої ініці-
ативи уніфікувати в цій частині норми за-
значених кодексів і визначити у них непри-
пустимість зловживання процесуальними 
правами як одну із основних засад судочин-
ства незалежно від юрисдикції.

Одночасно законодавець передбачив, що 
судочинство здійснюється на засадах зма-
гальності сторін, проте із застереженням, 
що учасники судового процесу та їх пред-
ставники повинні добросовісно користува-
тися процесуальними правами, не допуска-
ти зловживання процесуальними правами.

У зв’язку із зазначеним виникає потреба 
розглянути підходи законотворця до визна-
чення переліку випадків, які суд може ви-
знати як зловживання правами:

1) подання скарги на судове рішення, 
що не підлягає оскарженню, не є чинним 
або дія якого закінчилася (вичерпана), по-
дання клопотання (заяви) для вирішення 
питання, яке вже вирішено судом, за від-
сутності інших підстав або нових обставин, 

заявлення завідомо безпідставного відводу 
або вчинення інших аналогічних дій, що 
спрямовані на безпідставне затягування чи 
перешкоджання розгляду справи чи вико-
нання судового рішення;

2) подання кількох позовів до одного й 
того самого відповідача (відповідачів) з тим 
самим предметом та з тих самих підстав 
або подання кількох позовів з аналогічним 
предметом і з аналогічних підстав, або вчи-
нення інших дій, метою яких є маніпуля-
ція автоматизованим розподілом справ між  
суддями;

3) подання завідомо безпідставного позо-
ву, позову за відсутності предмета спору або 
у спорі, який вочевидь має штучний харак-
тер;

4) необґрунтоване або штучне об’єднання 
позовних вимог з метою зміни підсудності 
справи або завідомо безпідставне залучення 
особи як відповідача (співвідповідача) з тією 
самою метою;

5) укладення мирової угоди, спрямованої 
на шкоду правам третіх осіб, умисне непові-
домлення про осіб, які мають бути залучені 
до участі у справі.

Не піддаючи сумніву необхідність право-
вого впливу на випадки зловживання про-
цесуальними правами, визначені в нормах 
законопроекту № 6232, варто акцентувати 
увагу на його дефінітивній недостатності. 
Складно вести мову про повноцінність пра-
вового регулювання, коли наведено лише ви-
падки, які суд може визнати як «зловживан-
ня процесуальними правами», але поняття 
цього явища в законі не визначено.

Також у проектних нормах передбачено 
наслідки: якщо подання скарги, заяви, кло-
потання визнається зловживанням проце-
суальними правами, то суд з урахуванням 
обставин справи має право залишити без 
розгляду або повернути скаргу, заяву, кло-
потання. При цьому суд зобов’язаний вжи-
вати заходів для запобігання зловживанню 
процесуальними правами та застосовувати 
відповідні заходи у випадку зловживання 
процесуальними правами учасником судо-
вого процесу.

У законопроекті № 6232 заходи процесуа-
льного примусу за зловживання процесуаль-
ними правами в кожному процесуальному 
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кодексі визначені у виді штрафу. Тут слід 
зазначити, що необхідність протидії про-
цесуальним зловживанням вбачається та-
кож при аналізі міжнародних нормативно- 
правових актів. Зокрема, невиправдане за-
тягування судового процесу порушує права 
інших його учасників та суперечить вимо-
гам ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року, учасни-
ком якої є Україна, стосовно права кожного 
на розгляд його справи судом упродовж ро-
зумного строку. Проте дії щодо запобігання 
явищу зловживання процесуальними права-
ми не можуть обмежувати прав, а запропо-
новані законодавцем випадки зловживання 
процесуальними правами мають оціночний 
характер, що може призвести до недобросо-
вісної поведінки саме суддів. Установлен-
ня зловживання процесуальним правом на 
оскарження судового рішення є оцінним і 
залежить від розсуду суду [5].

Наприклад, у постанові Верховного Суду 
України від 22 березня 2017 року (справа  
№ 755/6665/15-ц) зроблено висновок, що 
ухва ла суду про визнання або відмову у ви-
знанні виконавчого документа таким, що не 
підлягає виконанню, оскаржується у каса-
ційному порядку, тим самим поставивши під 
сумнів випадок зловживання процесуальни-
ми правами, наведений у запропонованих 
законопроектах. А саме: подання скарги на 
рішення, яке не підлягає оскарженню.

Дискусійним вважається й таке «зло-
вживання правами», як подання завідомо 
безпідставного позову, позову за відсутності 
предмета спору або у спорі, який має очевид-
но штучний характер. Постає справедливе 
запитання:  яким чином можна визначити 
штучність позову та які повинні бути харак-
теристики цього явища та критерії для його 
визначення? 

Ще більше загострює це питання обстави-
на, що відмова у відкритті провадження з та-
ких підстав може бути визнана обмеженням 
права особи у доступі до правосуддя. Варто 
виходити з того, що метою звернення особи 
до суду з позовом є сподівання на реаль ний 
захист порушених чи невизнаних прав. Від-
повідно, учасники процесу, кожен згідно зі 
своїм інтересом, переслідує цю мету й нама-
гається реалізувати весь арсенал наданих 

йому законом прав. Ґрунтуючись саме на 
цьому при розмежуванні добросовісної по-
ведінки від зловживання, ключовим вважа-
ється той факт, що права справді порушені 
та підлягають поновленню.

З метою уникнення випадків обмежен-
ня процесуальних прав учасників процесу, 
визнаючи їх дії як зловживання процесу-
альними правами, слід також зазначити, 
що на початковому етапі розгляду справи 
фактично неможливо визначити, чи фіктив-
ними є обставини справи та наведені пору-
шення прав. Лише за результатами повного 
розгляду справи, належної оцінки поданих 
сторонами доказів можливо дійти висновку 
щодо безпідставності позову [6].

Окрім того, при визначенні зловживан-
ня процесуальними правами визначаль-
ною рисою такої поведінки, на нашу думку,  
є усвідомлення особою своїх дій і наявність 
у неї умислу на їх вчинення. Отже, зло-
вживання процесуальними правами може 
мати місце тоді, коли особа використовує 
надані їй законом процесуальні права для 
захисту відсутніх у неї матеріальних прав, 
завідомо знаючи про їх відсутність. Таким 
чином проявляється одна з основних ознак 
зловживання процесуальним правом − на-
явність умислу на вчинення протиправної 
поведінки. Натомість у запропонованих за-
конопроектах взагалі не йдеться про наяв-
ність умислу як визначальну умову настан-
ня юридичної відповідальності за поведінку 
недобросовісної сторони процесу.

У розглядуваному законопроекті міра 
відповідальності за зловживання визнача-
ється у виді штрафу, що, на нашу думку, не 
є адекватною реакцією на це правопорушен-
ня. Більш дієвою мірою відповідальності 
вбачається стягнення з винного усіх витрат, 
понесених під час розгляду справи, та стяг-
нення шкоди, якої зазнала інша сторона,  
у тому числі моральної. При цьому суддя  
у кожній справі повинен попереджати про 
добросовісність користування своїми пра-
вами сторони і, відповідно, про негатив-
ні наслідки, які тягне зловживання цими  
правами [7].

За результатами проведеного в межах 
статті дослідження можна зробити наступні 
висновки:
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1) суспільна шкода від зловживання про-
цесуальними правами полягає в особливості 
неправомірної поведінки та її рефлексії. На-
чебто зовні дії особи здійснюються в межах 
правового поля, а насправді нею заподіюєть-
ся шкода інтересам правосуддя й інтересам 
інших учасників судового процесу. Через 
цю специфіку вказані протиправні дії (без-
діяльність) важко піддаються доказуван-
ню, і особа, яка зловживає процесуальним 
правом, може для маскування своїх проти-
правних дій використовувати увесь арсенал 
заходів захисту, які передбачені законом 
і надаються особі, котра повинна сумлінно 
реалізовувати суб’єктивні права;

2) у практиці здійснення судочинства 
поза кримінальною сферою часто трапля-
ються зловживання процесуальними пра-
вами, що негативно позначається на ефек-
тивності судового розгляду справ, породжує 
шкідливі явища у виді невиправданого 

збільшення строків судового розгляду, ухва-
лення помилкових судових рішень, пору-
шення матеріальних і процесуальних прав 
учасників процесу тощо;

3) аналіз законопроектних норм дає під-
стави для висновку, що не всі запропонова-
ні до закріплення в законодавстві випадки 
зловживання процесуальним правом мож-
на визнати належними й обґрунтованими;

4) спроба законотворця запровадити 
інститут юридичної відповідальності за 
зловживання процесуальним правом ак-
туалізує потребу в комплексному науко-
вому дослідженні, метою якого має бути  
створення концепції протидії зловживан-
ням процесуальними правами, яка має 
базуватися на встановленні ознак такої 
поведінки в діях учасників процесу. Тому 
вважаємо цей напрям досліджень пер-
спективним для провадження подальших  
наукових розвідок.
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Ігор КОЗЬЯКОВ,
Олена ГОВОРУХА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ЧИ ЗЛОВЖИВАННЯ 
НИМИ: ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Досліджується проблема формування та диференціації понять «реалізація процесуальних 
прав» і «зловживання процесуальними правами», запропоновано визначення меж правомір-
ної та протиправної поведінки суб’єкта процесуальних правовідносин при здійсненні судового 
захисту.

Ключові слова: юридичний процес; правомірна поведінка; зловживання процесуальними 
правами; відповідальність; умови; види.

Игорь КОЗЬЯКОВ,
Елена ГОВОРУХА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ 
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИМИ: ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Исследуется проблема формирования и дифференциации понятий «реализация процессу-
альных прав» и «злоупотребление процессуальными правами», предложено определение гра-
ниц правомерного и противоправного поведения субъекта процессуальных правоотношений 
при осуществлении судебной защиты.

Ключевые слова: юридический процесс: правомерное поведение: злоупотребление процес-
суальными правами: ответственность: условия; виды.

Ihor KOZIAKOV,
Olena GOVORUHA 

IMPLEMENTATION OR PROTECTION RIGHTS: DIFFERENTIAL PROBLEMS

The article deals with the problem of the formation and differentiation of the concepts of 
«implementation of procedural rights» and «abuse of procedural rights», the definition of the limits 
of lawful and unlawful behavior of the subject of procedural legal relations in the implementation 
of judicial protection is proposed.

Keywords: legal process; lawful behavior; abuse of procedural rights; responsibility; conditions; 
types.
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Землі в межах території України вико-
нують багатоаспектні функції як територі-
альний базис, природний ресурс і основний 
засіб виробництва. Від раціонального ви-
користання та охорони земель залежить 
екологічне і матеріальне благополуччя 
кожного громадянина зокрема та розвиток 
національної економіки в цілому.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 14 Конститу-
ції України [1] земля визнається основним 
національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави. Основним 
Законом держави проголошено, що земля є 
об’єктом права власності Українського наро-
ду (ч. 1 ст. 13). Саме тому суспільні відноси-
ни щодо володіння, користування і розпоря-
дження землею є найважливішим об’єктом 
правового регулювання.

У Земельному кодексі України [2] зазна-
чено, що використання власності на землю 
не може завдавати шкоди правам і свободам 
громадян, інтересам суспільства, погіршу-
вати екологічну ситуацію і природні якості 
землі (ч. 3 ст. 1). Цим Кодексом закріплено 
принцип невтручання держави у здійснен-
ня громадянами, юридичними особами та 

територіальними громадами своїх прав на 
землю, крім випадків, передбачених зако-
ном (ст. 5).

Дієвою формою захисту в суді інтересів 
держави у сфері використання та охорони 
земель є реалізація органами прокуратури 
своїх представницьких повноважень. Ра-
зом з тим існуючі законодавчі прогалини у 
питаннях державного нагляду (контролю) 
за дотриманням земельного законодавства 
ускладнюють забезпечення ефективності 
представницької діяльності прокурорів на 
цьому напрямі, що зумовлює актуальність 
зазначених питань.

Проблеми здійснення прокуратурою 
представництва інтересів держави в галузі 
земельних відносин досліджували такі віт-
чизняні науковці, як: В. Бабенко, Є. Бла-
жівський, О. Драган, Т. Дунас, О. Головкін,  
О. Кобець, І. Козьяков, М. Косюта, О. Лит-
вак, А. Матвієць, Ю. Олефіренко, С. Под-
копаєв, М. Руденко, В. Салков, В. Семчик, 
М. Стефанчук, С. Таранушич, Я. Толочко 
та інші. Однак їхні праці не містять комп-
лексного дослідження сучасного стану зако-
нодавчого регулювання діяльності органів 
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НАТАЛЯ ЧАЙКОВСЬКА

державного нагляду (контролю) в галузі 
земельних правовідносин, що спонукає до 
проведення подальших розвідок.  

Мета статті полягає у: дослідженні за-
конодавчих новел з питань здійснення 
державного нагляду (контролю) за дотри-
манням земельного законодавства, вико-
ристанням та охороною земель усіх кате-
горій і форм власності, родючістю ґрунтів; 
виокремленні проблем у законодавчому 
регулюванні діяльності Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру; формулюванні пропозицій щодо 
удосконалення відповідного законодавства.

Надання землі статусу основного націо-
нального багатства, що належить на праві 
власності Українському народу, покладає 
на органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування обов’язок забезпечен-
ня права на землю громадян, юридичних 
осіб, територіальних громад та держави, 
раціонального використання та охорони зе-
мель.

Зі змісту ст. 23 Закону України від  
14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про про-
куратуру» [3] вбачається, що у разі порушен-
ня або загрози порушення інтересів держа-
ви у сфері використання та охорони земель, 
якщо захист цих інтересів не здійснює або 
неналежним чином здійснює орган держав-
ної влади, орган місцевого самоврядування 
чи інший суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні пов-
новаження, а також у разі відсутності тако-
го органу, захист інтересів держави в суді 
здійснює прокуратура. 

Необхідно зауважити, що згідно з по-
ложеннями п. 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції 
України (у редакції Закону від 2 червня  
2016 року № 1401-VIII) прокуратура здійс-
нює представництво інтересів держави в 
суді у виключних випадках і в порядку, 
що визначені законом. При цьому в Законі 
України «Про прокуратуру» та процесуаль-
них кодексах правові підстави і порядок 
(механізм) реалізації прокуратурою консти-
туційної функції представництва інтересів 
держави в суді в нових умовах дотепер не 
розкрито. Однак важливо пам’ятати, що по-
ложення нормативно-правових актів щодо 
діяльності прокуратури, які суперечать 

Основному Закону України, втратили чин-
ність на підставі п. 1 розділу XV «Прикінце-
ві положення» Конституції України. 

Відповідно до п. 5 наказу Генераль-
ного прокурора України від 28 травня  
2015 року № 6гн «Про організацію роботи 
органів прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави в суді 
та їх захисту при виконанні судових рішень» 
[4] прокурор при зверненні до суду з позовом 
(заявою) повинен обґрунтувати необхідність 
захисту інтересів держави та визначити ор-
ган, уповноважений здійснювати відповідні 
функції у спірних правовідносинах, а в разі 
його відсутності – звертатися у статусі пози-
вача. 

За статистичними даними, органами дер-
жавного нагляду (контролю) за дотриман-
ням земельного законодавства, викорис-
танням та охороною земель усіх категорій 
і форм власності, родючістю ґрунтів станом 
на 1 червня 2017 року проведено 1931 пе-
ревірку, за результатами яких винесено 
359 постанов про накладення адміністра-
тивних стягнень на суму 98,3 тис. гривень. 
Встановлено, що внаслідок самовільного за-
йняття земельних ділянок, нецільового ви-
користання земель, зняття родючого шару 
ґрунту без спеціального дозволу спричинено 
шкоду на суму 14,65 млн гривень [5]. 

Тому надзвичайно важливим є оволодін-
ня прокурорами законодавчими новелами 
щодо організації і здійснення заходів дер-
жавного нагляду (контролю) за дотриман-
ням земельного законодавства для забезпе-
чення ефективності використання земель 
та відшкодування завданої державі шкоди 
заходами представницького характеру.

Перш ніж розглянути сучасний стан 
правового регулювання здійснення функ-
ції державного нагляду (контролю) в галузі 
земельних правовідносин, проаналізуємо іс-
торичні аспекти формування в незалежній 
Україні системи державного контролю за 
використанням та охороною земель. 

Нагадаємо, що на виконання Указу Пре-
зидента України від 19 серпня 2002 року  
№ 720 «Про вдосконалення системи держав-
ного управління земельними ресурсами та 
контролю за їх використанням і охороною» 
у складі Державного комітету по земель-
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них ресурсах України утворено Державну 
інспекцію з контролю за використанням і 
охороною земель як урядовий орган дер-
жавного управління. Згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2002 року № 1958 «Про утворення Держав-
ної інспекції з контролю за використанням 
і охороною земель» передбачалося, що Дер-
жавна інспекція з контролю за використан-
ням і охороною земель (Держземінспекція) 
організовує і здійснює державний контроль 
за використанням і охороною земель. Проте 
Держземінспекцію ліквідовано на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 
22 листопада 2010 року № 1068 «Про лік-
відацію Державної інспекції з контролю за 
використанням і охороною земель».

Надалі Указом Президента України 
від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» шляхом реорганізації 
Міністерства аграрної політики України 
утворено Державну інспекцію сільського 
господарства України як центральний ор-
ган виконавчої влади. Згідно з Положенням 
про Державну інспекцію сільського госпо-
дарства України, затвердженим Указом 
Президента України від 13 квітня 2011 року 
№ 459/2011, Державна інспекція сільського 
господарства України (Держсільгоспінспек-
ція України) здійснювала державний наг-
ляд (контроль) за дотриманням земельного 
законодавства, використанням та охороною 
земель усіх категорій та форм власності, 
родючістю ґрунтів. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2014 року  
№ 442 «Про оптимізацію системи централь-
них органів виконавчої влади» Держсіль-
госпінспекцію України ліквідовано, а її 
функції із здійснення державного нагляду 
(контролю) в частині дотримання земельно-
го законодавства, використання та охорони 
земель усіх категорій та форм власності, 
родючості ґрунтів покладено на Державну 
екологічну інспекцію. 

У зв’язку з невиконанням рішення уря-
ду про реформування системи державного 
контролю за використанням та охороною 
земель постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2016 року № 482 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабіне-

ту Міністрів України» функції Держсіль-
госпінспекції України покладено на Дер-
жавну службу України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держгеокадастр). 
Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 30 листопада 2016 року № 910-р 
«Питання Державної служби з питань ге-
одезії, картографії та кадастру» погоджено 
пропозицію Міністерства аграрної політики 
та продовольства України щодо можливо-
сті забезпечення здійснення покладених 
на Держгеокадастр функцій і повноважень 
Держсільгоспінспекції України, що припи-
няє свою діяльність. 

Зазначимо, що відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 14 січня  
2015 року № 15 «Про Державну службу 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру» [6] Держгеокадастр реалізує дер-
жавну політику у сфері державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в 
частині дотримання земельного законодав-
ства, використання та охорони земель усіх 
категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

З огляду на це державний нагляд (кон-
троль) за дотриманням земельного зако-
нодавства, використанням та охороною 
земель, родючості ґрунтів є складовою дер-
жавної політики в агропромисловому комп-
лексі, з чим неможливо погодитися, зважа-
ючи на наступне. 

На нашу думку, законодавець не враху-
вав змісту правової категорії «агропромис-
ловий комплекс», що включає сільське гос-
подарство та галузі промисловості, пов’язані 
з сільським виробництвом, які здійснюють 
транспортування, зберігання, переробку 
сільськогосподарської продукції, доведення 
її до споживача, забезпечують сільське гос-
подарство технікою й добривами, обслугову-
ють його [7, с. 18]. Наведене дає змогу дійти 
висновку, що реалізація державної політи-
ки у сфері державного нагляду (контролю) 
в агропромисловому комплексі полягає у за-
безпеченні суб’єктами земельних відносин 
законодавства в галузі аграрних відносин, 
основою яких є володіння, розпорядження 
й користування землями. Водночас здійс-
нення державного нагляду (контролю) за 
використанням та охороною земель усіх ка-
тегорій є складовою державної економічної 
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політики в цілому та не може обмежуватися 
тільки аграрним сектором економіки. 

З метою забезпечення належної реалі-
зації Держгеокадастром наданих повнова-
жень щодо здійснення державного нагля-
ду (контролю) за дотриманням земельного 
законодавства та розпорядження землями 
державної власності сільськогосподарського 
призначення, а також формування єдиної 
судової практики з цих питань вважаємо за 
доцільне закріпити на законодавчому рівні 
таке положення: «Державна служба Украї-
ни з питань геодезії, картографії та кадастру 
(Держгеокадастр) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів 
України через міністра аграрної політики 
та продовольства України і який розпоряд-
жається землями державної власності сіль-
ськогосподарського призначення в межах, 
визначених Земельним кодексом Украї-
ни, реалізує державну політику у сферах  
топографо-геодезичної і картографічної ді-
яльності, земельних відносин, землеустрою, 
Державного земельного кадастру, а також 
з питань державного нагляду (контролю) 
за дотриманням земельного законодавства, 
використанням та охороною земель усіх ка-
тегорій і форм власності, родючості ґрунтів». 

Не менш важливою невирішеною про-
блемою є відсутність законодавчого закрі-
плення дефініцій «контроль» та «нагляд» 
за використанням та охороною земель, що 
не дає можливості визначити чіткі критерії 
розмежування функцій державного нагля-
ду і контролю.

Так, згідно зі ст. 15-2 Земельного кодек-
су України органи Держгеокадастру здій-
снюють державний нагляд (контроль) за 
дотриманням вимог земельного законодав-
ства органами виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування з питань 
передачі земель у власність та надання в 
користування, у тому числі в оренду, зміни 
цільового призначення, вилучення, вику-
пу, продажу земельних ділянок або прав 
на них на конкурентних засадах. Натомість 
у ч. 1 ст. 5 Закону України від 19 червня  
2003 року № 963-IV «Про державний кон-
троль за використанням та охороною зе-
мель» [8] вказано, що органи Держгеока-

дастру здійснюють державний контроль за 
використанням і охороною земель усіх кате-
горій та форм власності. 

Спробуємо розкрити зміст понять «дер-
жавний нагляд» і «державний контроль» за 
використанням та охороною земель.

Відповідно до Земельного кодексу Украї-
ни контроль за використанням та охороною 
земель полягає в забезпеченні додержання 
органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями і громадянами 
земельного законодавства України (ст. 187). 

Водночас у навчальній літературі дер-
жавний контроль за використанням та охо-
роною земель визначається як врегульована 
нормами права владно організуюча діяль-
ність спеціально уповноважених держав-
них органів, спрямована на забезпечення 
додержання норм земельного законодав-
ства всіма суб’єктами відповідних суспіль-
них відносин, попередження та виявлення 
правопорушень, вжиття заходів впливу на 
правопорушників і поновлення порушених 
прав землевласників і землекористувачів 
[9, с. 230]. 

На наш погляд, таке визначення вдало 
характеризує поняття «державний нагляд 
(контроль)» за використанням та охороною 
земель, який здійснюють органи державної 
виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування у межах своїх повноважень та 
у встановленому законом порядку, а тому 
пропонуємо внести відповідні зміни до зе-
мельного законодавства. 

Зазначимо, що у Законі України від  
5 квітня 2007 року № 877-IV «Про основ-
ні засади здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльно-
сті» словосполучення «державний нагляд 
(контроль)» вживається у нерозривній єд-
ності. Згідно з вимогами ст. 1 цього Закону 
державний нагляд (контроль) – це діяль-
ність уповноважених законом центральних 
органів виконавчої влади, їх територіаль-
них органів, державних колегіальних орга-
нів, органів виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, місцевих державних ад-
міністрацій, органів місцевого самовряду-
вання в межах повноважень, передбачених 
законом, щодо виявлення та запобігання 
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порушенням вимог законодавства суб’єкта-
ми господарювання та забезпечення інтере-
сів суспільства.

Розглянемо законодавчі новели щодо 
лібералізації системи державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності. 

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон 
України від 3 листопада 2016 року № 1726-
VIIІ «Про внесення змін до Закону України 
„Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльно-
сті» щодо лібералізації системи державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» [10]. Згідно із цим Законом вне-
сено зміни до ст.ст. 4, 5, 10 Закону України 
«Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», 
відповідно до яких при здійсненні заходів 
державного нагляду (контролю) посадові осо-
би органів державного нагляду (контролю) 
зобов’язані використовувати виключно уніфі-
ковані форми актів. Уніфіковані форми актів 
з переліком питань для здійснення планових 
заходів державного нагляду (контролю) за-
тверджуються органом державного нагля-
ду (контролю) та оприлюднюються на його 
офіційному веб-сайті. У разі використання 
посадовими особами органів державного наг-
ляду (контролю) неуніфікованої форми ак-
тів суб’єкт господарювання вправі вимагати 
припинення здійснення заходу державного 
нагляду (контролю). Якщо органом держав-
ного нагляду (контролю) не була затвердже-
на та оприлюднена на власному офіційному 
веб-сайті уніфікована форма акта, в якій 
передбачається перелік питань залежно від 
ступеня ризику, суб’єкт господарювання має 
право не допускати посадових осіб органу 
державного нагляду (контролю) до здійснен-
ня державного нагляду (контролю). 

Отже, порушення органом державного 
нагляду (контролю) законодавчого припису 
про необхідність використання виключно 
уніфікованої форми актів може призвести 
до неможливості фіксації результатів заходу 
державного нагляду (контролю) та усклад-
нення роботи прокурора щодо збору доказів 
для захисту інтересів держави в суді.

Системний аналіз нормативно-правової 
бази з питань державного нагляду (контро-
лю) у сфері використання та охорони земель 

засвідчив, що уніфіковану форму акта з пе-
реліком питань для здійснення перевірки 
дотримання вимог земельного законодав-
ства органом Держгеокадастру дотепер не 
затверджено.

Необхідно зазначити, що наказ Міністер-
ства аграрної політики та продовольства 
України від 16 серпня 2013 року № 503 «Про 
затвердження Переліку питань та уніфіко-
ваної форми акта перевірки для здійснення 
Державною інспекцією сільського господар-
ства України та її територіальними органа-
ми планових заходів державного нагляду 
(контролю)» [11] втратив чинність на під-
ставі наказу зазначеного міністерства від  
20 січня 2017 року № 24. 

Зауважимо, що з метою забезпечення 
здійснення функцій державного нагляду 
(контролю) в галузі земельних правовід-
носин видано наказ Держгеокадастру від  
27 грудня 2016 року № 353 «Про організацій-
ні заходи із здійснення функцій державного 
нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання земельно-
го законодавства, використання та охорони 
земель усіх категорій і форм власності, ро-
дючості ґрунтів територіальними органами 
Держгеокадастру» [12], що визначає форму 
акта перевірки дотримання вимог земель-
ного законодавства територіальними орга-
нами Держгеокадастру. Крім того, наказом 
Держгеокадастру від 27 грудня 2016 року  
№ 355 «Про організаційні заходи» [13] вста-
новлено форму акта перевірки дотриман-
ня вимог земельного законодавства щодо 
об’єкта – земельної ділянки центральним 
апаратом Держгеокадастру. Проте зазна-
чені форми не містять переліку питань для 
здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням вимог земель-
ного законодавства.

Важливо наголосити, що наказом Мініс-
терства аграрної політики та продовольства 
України від 19 січня 2017 року № 6 [14] 
затверджено Інструкцію з оформлення ма-
теріалів у разі виявлення державними ін-
спекторами у сфері державного контролю за 
використанням та охороною земель і дотри-
манням вимог законодавства України про 
охорону земель порушень вимог земельного 
законодавства, їх обліку, розгляду, а також 
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оскарження та контролю за провадженням 
у справах про адміністративні правопору-
шення, яка визначає порядок оформлення 
державними інспекторами у сфері держав-
ного контролю за використанням та охоро-
ною земель і дотриманням вимог законодав-
ства України про охорону земель матеріалів 
про адміністративні правопорушення.

Також постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 червня 2017 року № 413 [15] 
затверджено Стратегію удосконалення ме-
ханізму управління в сфері використання 
та охорони земель сільськогосподарського 
призначення державної власності та розпо-
рядження ними, відповідно до якої Держ-
геокадастр та його територіальні органи 
зобов’язані: перевіряти стан використання 
сіножатей, пасовищ та перелогів з метою 
виявлення фактів їх незаконного розорю-
вання; забезпечити розірвання договорів 
оренди земель сільськогосподарського при-
значення державної власності, які укладені 
з порушенням вимог законодавства, зокре-
ма у разі заниження нормативної грошової 
оцінки або несплати орендної плати у стро-
ки, встановлені договором.

На сьогодні набули актуальності проблеми 
незаконного відчуження особливо цінних зе-
мель, водойм, прибережно-захисних смуг та 
земель лісогосподарського призначення, що 
вимагає своєчасної, правильної та ефективної 
реалізації прокурорами своїх повноважень 
при здійсненні представництва інтересів дер-
жави в суді. 

Прокурори наділені правом звернення до 
суду з позовом (заявою) у випадках, якщо від-
повідний суб’єкт владних повноважень нена-
лежно виконує свої функції щодо захисту ін-
тересів держави чи відсутності такого органу. 

З огляду на це забезпечення ефективності 
представницької діяльності в галузі земель-

них правовідносин потребує високого рівня 
обізнаності прокурорів у цій сфері, в тому чис-
лі щодо прогалин законодавчого регулювання 
діяльності відповідних органів державного 
нагляду (контролю). 

За відсутності в земельному законодавстві 
критеріїв розмежування функцій державного 
нагляду і контролю за використанням і охоро-
ною земель вбачається за доцільне на законо-
давчому рівні закріпити визначення поняття 
«державний нагляд (контроль)» в галузі зе-
мельних правовідносин, вказавши, що це –  
діяльність уповноважених законом централь-
них органів виконавчої влади, їх територі-
альних органів, місцевих державних адміні-
страцій, органів місцевого самоврядування в 
межах повноважень, передбачених законом, 
щодо забезпечення раціонального викори-
стання та охорони земель, виявлення та за-
побігання порушенням вимог законодавства 
суб’єктами земельних відносин, вжиття захо-
дів впливу до правопорушників і поновлення 
прав на землю громадян, юридичних осіб, те-
риторіальних громад та держави.

Очікуємо, що посадові особи органів Держ-
геокадастру найближчим часом будуть вико-
ристовувати лише уніфіковані форми актів з 
переліком питань для здійснення заходів дер-
жавного нагляду (контролю) в галузі земельних 
правовідносин, що дасть змогу підвищити ефек-
тивність роботи прокуратури щодо збору доказів 
для представництва інтересів держави в суді.

Сподіваємося на подальше дослідження 
проблеми законодавчого регулювання реа-
лізації Держгеокадастром наданих повнова-
жень щодо здійснення функцій державного 
нагляду (контролю) в агропромисловому комп-
лексі в частині дотримання земельного зако-
нодавства, використання та охорони земель 
усіх категорій і форм власності, родючості  
ґрунтів. 
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Наталя ЧАЙКОВСЬКА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(КОНТРОЛЮ) В ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Досліджено законодавчі новели з питань здійснення державного нагляду (контролю) в галу-
зі земельних правовідносин в контексті реалізації конституційної функції прокуратури щодо 
представництва інтересів держави в суді. Проаналізовано зміст правових категорій «агропро-
мисловий комплекс», «нагляд» і «контроль» за використанням та охороною земель. Звернуто 
увагу на проблеми у правовому регулюванні діяльності Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру та надано пропозиції щодо удосконалення законодавства із 
цих питань. 

Ключові слова: земельні правовідносини; агропромисловий комплекс; державний нагляд 
(контроль); захист інтересів держави в суді.

Наталья ЧАЙКОВСКАЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Исследованы законодательные новеллы по вопросам осуществления государственного над-
зора (контроля) в сфере земельных правоотношений в контексте реализации конституционной 
функции прокуратуры по представительству интересов государства в суде. Проанализирова-
но содержание правовых категорий «агропромышленный комплекс», «надзор» и «контроль» за 
использованием и охраной земель. Обращено внимание на проблемы в правовом регулиро-
вании деятельности Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и 
кадастра и внесены предложения по совершенствованию законодательства по этим вопросам.

Ключевые слова: земельные правоотношения; агропромышленный комплекс; государ-
ственный надзор (контроль); защита интересов государства в суде.

Natalia CHAIKOVSKA

TOPICAL ISSUES OF STATE SUPERVISION (CONTROL) IN 
LAND LEGAL RELATIONS SPHERE 

The article examines the legislation novelties in state supervision (control) in land legal relations 
sphere in the context of realization of the Constitutional function of prosecution on representation 
of state’s interests in courts. The content of such legal categories as «agroindustrial complex», 
«supervision» and «control» over use and protection of land has been analyzed. A particular attention 
has been paid to legal loop holes concerning The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography 
and Cadastre regulatory function and the ways to improve the legislation have been suggested.

Keywords: land legal relations; agroindustrial complex; state supervision (control); 
representation of state’s interests in court.
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Однією з умов додержання європейських 
стандартів у кримінальному провадженні є 
захист усіх осіб від катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність, видів поводження і покарання 
[1]. Тому питання правильної кваліфікації 
дій правоохоронців, в яких поміж інших оз-
нак містяться й ознаки катування, є надзви-
чайно актуальним. Необхідно зазначити, що 
чинний Кримінальний кодекс України (КК 
України) окрім ст. 127, де передбачено від-
повідальність за катування, у двох нормах, 
в яких описуються кваліфіковані склади зло-
чинів, додатково містить застереження, вира-
жене словосполученням «за відсутності ознак 
катування». Йдеться, зокрема, про переви-
щення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу (ст. 365 
КК України) та примушування давати пока-
зання (ст. 373 КК України). Наявність тако-
го застереження завжди викликала та ви-
кликає низку дискусій під час застосування 
кримінально-правових норм. Передусім це 
питання стосується наявності чи відсутності у 
діях правоохоронців сукупності злочинів, від-
повідальність за які передбачено у ст.ст. 127, 
365 КК України і, відповідно, ст.ст. 127 та 373 
КК України.

Мета цієї роботи полягає в аналізі судової 
практики та сучасного кримінального зако-
нодавства в частині відповідальності за кату-
вання, вчинене працівником правоохоронно-
го органу, та висвітленні проблемних питань 
щодо кваліфікації цих дій.

Одразу зазначимо, що в практичній ді-
яльності та навчальному процесі під час 
оцінки дій правоохоронців, що пов’язані із 
катуванням, широко використовується поста-
нова Пленуму Верховного Суду України від  
26 грудня 2003 року № 15 «Про судову прак-
тику у справах про перевищення влади або 
службових повноважень» (Постанова). Зокре-
ма, у п. 12 цієї Постанови вказано, що у разі, 
коли при перевищенні влади або службових 
повноважень фізичне насильство полягало в 
катуванні, відповідальність за яке передба-
чена ч. 1 ст. 127 КК України, вчинене охоп-
люється ч. 2 ст. 365 цього Кодексу. Якщо ж 
катування містило ознаки злочину, відпові-
дальність за який передбачена ч. 2 ст. 127 КК 
України, дії службової особи необхідно ква-
ліфікувати за сукупністю злочинів – за ч. 2  
ст. 127 і ч. 2 ст. 365 КК України [2].

Так, у 2012 році К. був засуджений за  
ч. 2 ст. 365 КК України за те, що він, пра-
цюючи оперуповноваженим сектору карного 
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розшуку райвідділу міліції, незаконно до-
ставив до приміщення райвідділу П., якого 
утримував у своєму службовому кабінеті і 
всупереч інтересам служби примушував зі-
знатися у вчиненні крадіжки. При цьому до 
потерпілого, який є інвалідом, К. незакон-
но застосовував наявні у нього спецзасоби 
(наручники, сльозогінний газ «Терен-4М»), 
що ображало гідність людини та завдало П. 
болісних відчуттів, і припинив свої незакон-
ні дії після того, як П. погодився написати 
явку з повинною [3].

Відповідно до вказаних положень Поста-
нови суд кваліфікував і дії М., П., Д., Г. та О. 
Ці п’ятеро осіб, будучи в 2010 році оперупов-
новаженими сектору кримінального розшу-
ку одного з райвідділів, застосували фізич-
не насильство до потерпілих С. та Ц. з тим, 
щоб останні зізналися у вчиненні злочину. 
Зокрема, суд у 2015 році виніс обвинуваль-
ний вирок стосовно М., П., Д., Г. та О. за ч. 2 
ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України [4].

Аналогічним чином (за ч. 2 ст. 127, ч. 2 
ст. 365 КК України) кваліфіковано й дії 
К., який, будучи працівником міліції, у  
2015 році разом з іншою особою, яка не є 
представником правоохоронного органу, 
шляхом нанесення тілесних ушкоджень по-

терпілому домагався, аби той зізнався у вчи-
ненні злочину [5].

Подібних прикладів можна навести чима-
ло. Проте констатуємо, що вказані рішення та 
подібні до них не відповідають чинному кримі-
нальному законодавству. Такий висновок вба-
чається з аналізу чинної редакції ст. 365 КК 
України. Так, у ч. 2 цієї статті передбачено від-
повідальність за дії, зазначені у ч. 1 цієї статті, 
якщо вони супроводжувалися насильством або 
погрозою застосування насильства, застосуван-
ням зброї чи спеціальних засобів або болісни-
ми і такими, що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями, за відсутності ознак ка-
тування (курсив автора. – О. Книженко).

Необхідно звернути увагу на те, що Поста-
нова прийнята в 2003 році. На той час редак-
ція ст. 365 КК України була іншою. Згодом 
як ст. 127, так і ст. 365 КК України зазнали  
змін. 

Ґрунтовний аналіз окресленої проблема-
тики є неможливим без урахування того фак-
ту, що до прийняття Постанови існували інші 
редакції чинних ст.ст. 127 та 365 КК України.

Вважаємо за потрібне розглянути хроно-
логію внесення змін до вказаних норм. Для 
наочності викладемо інформацію у вигляді 
хронологічної таблиці.

Рік Редакція статті КК України Редакція статті КК України

2001 ст. 127. Катування
1. Катування, тобто умисне за-
подіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи мораль-
ного страждання шляхом нане-
сення побоїв, мучення або ін-
ших насильницьких дій з метою 
спонукати потерпілого або іншу 
особу вчинити дії, що супере-
чать їх волі, – карається позбав-
ленням волі на строк від трьох 
до п’яти років. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою гру-
пою осіб, – караються позбав-
ленням волі на строк від п’яти 
до десяти років

ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони запо-
діяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та ін-
тересам окремих громадян, або державним чи громад-
ським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – карається 
виправними роботами на строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років. 
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо 
воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї 
або болісними і такими, що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями, – карається позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років із позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років
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2005 ст. 127. Катування
1. Катування, тобто умисне за-
подіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи мораль-
ного страждання шляхом нане-
сення побоїв, мучення або ін-
ших насильницьких дій з метою 
спонукати потерпілого або іншу 
особу вчинити дії, що супере-
чать їх волі, в тому числі отри-
мати від нього або іншої особи 
інформацію, свідчення або ви-
знання, покарати за його дії, які 
він скоїв або у скоєнні яких підоз-
рюється, або залякування його 
або інших осіб – карається поз-
бавленням волі на строк від 
трьох до п’яти років. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою гру-
пою осіб, – караються позбав-
ленням волі на строк від п’яти 
до десяти років. 
3. Дії, передбачені частиною 
першою або другою цієї статті, 
якщо вони вчинені працівника-
ми правоохоронних органів, – ка-
раються позбавленням волі на 
строк від десяти до п’ятнадця-
ти років. 
4. Дії, передбачені частиною 
третьою цієї статті, якщо 
вони призвели до загибелі люди-
ни, – караються позбавленням 
волі на строк від дванадцяти до 
п’ятнадцяти років або довічним 
позбавленням волі

ст. 365 КК України в редакції від 2001 року

2008 ст. 127. Катування
1. Катування, тобто умисне за-
подіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи мораль-
ного страждання шляхом нане-
сення побоїв, мучення або ін-
ших насильницьких дій з метою 
примусити потерпілого чи іншу 
особу вчинити дії, що супере-
чать їх волі, у тому числі отри-
мати від нього або іншої особи 
відомості чи визнання, або з ме-
тою покарати його чи іншу особу 
за дії, скоєні ним або іншою осо-
бою чи у скоєнні яких він або 
інша особа підозрюється, а та-
кож з метою залякування чи 
дискримінації його або інших 
осіб – карається позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти 
років 

ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони запо-
діяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та ін-
тересам окремих громадян, або державним чи громад-
ським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – карається 
виправними роботами на строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років. 
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2. Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою гру-
пою осіб, або службовою особою з 
використанням свого службово-
го становища, – караються поз-
бавленням волі на строк від 
трьох до семи років

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо 
воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї 
або болісними і такими, що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, – ка-
рається позбавленням волі на строк від трьох до восьми ро-
ків із позбавленням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років

2009 ст. 127. Катування
1. Катування, тобто умисне за-
подіяння сильного фізичного 
болю або фізичного чи мораль-
ного страждання шляхом нане-
сення побоїв, мучення або ін-
ших насильницьких дій з метою 
примусити потерпілого чи іншу 
особу вчинити дії, що супере-
чать їх волі, у тому числі отри-
мати від нього або іншої особи 
відомості чи визнання, або з ме-
тою покарати його чи іншу особу 
за дії, скоєні ним або іншою осо-
бою чи у скоєнні яких він або 
інша особа підозрюється, а та-
кож з метою залякування чи 
дискримінації його або інших 
осіб – карається позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти 
років. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою гру-
пою осіб, або з мотивів расової, 
національної чи релігійної не-
терпимості, – караються поз-
бавленням волі на строк від п’я-
ти до десяти років

ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони запо-
діяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та ін-
тересам окремих громадян, або державним чи громад-
ським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – карається 
виправними роботами на строк до двох років або обмежен-
ням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на 
строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’я-
тисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо 
воно супроводжувалося насильством або погрозою застосу-
вання насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засо-
бів або болісними і такими, що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, –  
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років із позбавленням права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк до трьох років та зі 
штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 
семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян

2011 ст. 127 КК України в редакції 
від 2009 року

ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять 
за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завда-
ли істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтере-
сам окремих громадян, державним чи громадським інтере-
сам, інтересам юридичних осіб, – карається виправними 
роботами на строк до двох років або обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від 
двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян. 
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2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо 
воно супроводжувалося насильством або погрозою застосу-
вання насильства, застосуванням зброї чи спеціальних за-
собів або болісними і такими, що ображають особисту гід-
ність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, –
 карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк до трьох років та зі 
штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 
семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян

2014 ст. 127 КК України в редакції 
від 2009 року

ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто 
умисне вчинення працівником правоохоронного органу 
дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повно-
важень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним 
законом правам, інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, – ка-
рається виправними роботами на строк до двох років обме-
женням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо 
вони супроводжувалися насильством або погрозою застосу-
вання насильства, застосуванням зброї чи спеціальних за-
собів або болісними і такими, що ображають особисту гід-
ність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, –  
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк до трьох років зі штра-
фом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат-
ті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від семи до десяти років з поз-
бавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від п’я-
тисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
Змінена редакція примітки ст. 364, відповідно до якої змі-
нилося розуміння істотної шкоди та тяжких наслідків
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Отже, наведена таблиця демонструє, що 
на час прийняття та вступу в законну силу 
Кримінального кодексу України в 2001 році 
в ч. 1 ст. 127 КК України не йшлося про 
отримання від потерпілого або іншої особи 
відомостей чи визнання вини у скоєнні зло-
чину, також не передбачалося мети покара-
ти потерпілого чи іншу особу за дії, скоєні 
ним або іншою особою, а також мети заля-
кування чи дискримінації його або інших 
осіб. Санкція цієї норми була дещо м’якшою.  
У ч. 2 кваліфікуючою ознакою не визнача-
лися мотиви расової, національної чи релі-
гійної нетерпимості. Вказані зміни почали 
вноситися з 2005 року й по 2009 рік включно.

Вказівка на відсутність ознак катування 
в перевищенні влади або службових повно-
важень з’являється у 2008 році й відтворю-
ється у наступних редакціях цієї норми.

Таким чином, вказану Постанову можна 
вважати як таку, що не відповідає чинному 
кримінальному законодавству, а тому її не 
можна застосовувати в частині, де йдеть-
ся про кваліфікацію перевищення влади, 
яке полягало в катуванні. На сьогодні в  
ч. 2 ст. 365 КК України якраз і вказується 
на відсутність ознак катування. Тому дії 
правоохоронця, який, перевищуючи свої 
повноваження шляхом застосування фізич-
ного насильства, вчиняє катування, повин-
ні кваліфікуватися за відповідною частиною  
ст. 127 КК України. 

Також, як вже зазначалося на початку цієї 
роботи, застосування фізичного насильства з 
метою примусити особу до вчинення певних дій, 
що чинним законодавством оцінюється як ка-
тування (див. ст. 127 КК Украї ни), є можливим 
і під час вчинення примушування давати пока-
зання (ст. 373 КК України). Суб’єктом злочину, 
відповідальність за який передбачена ст. 373 

КК України, може бути прокурор, слідчий, пра-
цівник підрозділу, який здійснює оперативно- 
розшукову діяльність. Вказані особи на-
лежать саме до працівників правоохорон-
них органів. Аналізуючи співвідношення 
норм, передбачених ст.ст. 365 та 373 КК 
України, слід зазначити, що перша є за-
гальною. Таким чином, якщо працівник 
правоохоронного органу перевищує свої пов-
новаження, що виражається у примушуван-
ні давати показання, його дії кваліфікуються 
за спеціальною нормою – ст. 373 КК України.  
У цій нормі, як і в тій, що міститься у ст. 365 
КК України, є вказівка на відсутність ознак 
катування. Це означає, що під час вчинен-
ня примушування давати показання, яке 
виявилося в застосуванні фізичного насиль-
ства, дії винного мають одержати оцінку за 
ст. 127 КК України, оскільки застосування 
фізичного насильства з метою примусити 
особу до певних дій згідно з законодавством 
є катуванням.

Отже, законодавець, внісши у 2008 році 
зміни до ст.ст. 365, 373 КК України, засвід-
чив, що катування та перевищення влади є 
різнорідними злочинами. Це має знайти своє 
відображення у відповідній кваліфікації. 
Проте цими змінами не витримано правил 
юридичної техніки. У кваліфікованих скла-
дах злочинів (ч. 2 ст. 365 КК України та ч. 2 
ст. 373 КК України) замість кваліфікуючих 
ознак, тобто тих, які обтяжують відповідаль-
ність, законодавець вказав на відсутність 
катування. Таке застереження стосується 
діяння, але аж ніяк не обставин, що обтяжу-
ють покарання. З метою усунення вказано-
го недоліку доцільно внести зміни до ч. 2 ст. 
365 та ч. 2 ст. 373 КК України, виключивши 
з диспозиції норми таке словосполучення, як 
«за відсутності ознак катування».
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Оксана КНИЖЕНКО

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КАТУВАННЯ,
ВЧИНЕНЕ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Розглянуто питання кримінальної відповідальності за катування, вчинене працівником 
правоохоронного органу. Здійснено історичний та системний аналіз кримінально-правових 
норм, що встановлюють відповідальність за катування. Вказано на недосконалість криміналь-
ного законодавства та окреслено шляхи його поліпшення.

Ключові слова: кримінальна відповідальність; катування; перевищення влади; працівник 
правоохоронного органу. 

Оксана КНИЖЕНКО

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЫТКИ,
СОВЕРШЕННЫЕ РАБОТНИКОМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Рассмотрены вопросы уголовной ответственности за пытки, совершенные работником пра-
воохранительного органа. Проведен исторический и системный анализ уголовно-правовых 
норм, устанавливающих ответственность за пытки. Показано несовершенство уголовного зако-
нодательства и намечены пути его улучшения. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; пытки; превышение власти; сотрудник пра-
воохранительного органа.

Oksana KNYZHENKO

CRIMINEL LIABILITY FOR TORTURES COMMITED 
BY A LAW ENFORCEMENT OFFICER

The issue of criminal liability for law-enforcement officers accused of torturing suspects is 
analyzed. The historic analysis and system analysis of criminal regulations that define the liability 
of torturing suspects are conducted. Imperfection of criminal legislation is shown and possible ways 
of its improvement are proposed.

Keywords: criminal liability; tortures; abuse of authority; law-enforcement officer.
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НАТАЛІЯ ЯРМИШ

Наукові дослідження стосовно корупцій-
них злочинів на сьогодні є вкрай актуальни-
ми. Радикальні зміни, внесені у розділ ХVІІ 
«Злочини у сфері службової діяльності та про-
фесійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг» Кримінального кодексу 
України (КК України), спричинили виник-
нення численних запитань, зокрема і таких, 
які неспроможні вирішити ані науковці, ані 
практичні працівники, адже вони зумовле-
ні очевидними законодавчими помилками. 
Певна частина проблем обумовлена появою у 
диспозиціях статей КК України, що передба-
чають корупційні злочини, ознаки «прохання 
надати неправомірну вигоду» та змінами у 
визначенні вимагання. Труднощі, породжені 
такими новелами, і є темою цієї публікації.    

Намагання вирішити складні питання, 
пов’язані з розумінням нових понять, якими 
насичений антикорупційний блок КК Украї-
ни, або хоча б окреслити відповідні пробле-
ми, більшою чи меншою мірою здійснюють 
мало не всі фахівці з кримінального права. 
Останнім часом аналізу складів корупційних 
правопорушень приділяють пильну увагу  
П.П. Андрушко, М.Г. Арманов, О.Ф. Банти-
шев, Ю.В. Баулін, В.В. Березнер, В.М. Бур-
дін, О.Ю. Бусол, А.А. Вознюк, С.В. Гізімчук,  
Ю.В. Гродецький, А.О. Данилевський, О.О. Ду-  
доров, З.А. Загиней, К.П. Задоя, В.М. Киричко, 
С.М. Клімова, О.О. Книженко, В.П. Ковален-
ко, І.С. Ковальова, О.В. Кришевич, С.Я. Лихо-

ва, Р.Л. Максимович, Г.В. Маляр, О.К. Марін,  
І.Є. Мезенцева, М.І. Мельник, В.О. Навроць-
кий, В.І. Осадчий, В.В. Плекан, А.С. Політо-
ва, І.І. Присяжнюк, Я.В. Ризак, М.В. Рябенко,  
А.В. Савченко, А.А. Стрижевська, В.І. Тю-
тюгін, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.Г. Хашев,  
Д.О. Шумейко та багато інших учених.

Характерно, що незважаючи на таку нау-
кову активність, напруга у застосуванні ан-
тикорупційних статей КК України не змен-
шується. Постійно звертатися до науковців 
за роз’ясненнями заплутаних положень 
практичні працівники не мають можливості. 
До того ж і найдосвідченіші вчені не завжди 
здатні однозначно розтлумачити деякі озна-
ки корупційних злочинів, оскільки пошуки 
логіки законотворців іноді доводять до вис-
новку про її відсутність. Цим і визначаються 
розбіжності у кваліфікації однотипних по-
дій, численні правозастосовні помилки та як  
наслідок – зневіра громадян у справедливо-
сті держави та силі закону. А від неповаги 
до закону до зневаги до нього, тобто скоєння  
правопорушень – лише один крок. 

Метою цієї статті є проведення розмежу-
вання між однією з альтернативних ознак 
основних складів корупційних злочинів «про-
хання надати неправомірну вигоду» та ква-
ліфікуючою ознакою «одержання неправо-
мірної вигоди шляхом вимагання», а також, 
проаналізувавши відповідні законодавчі та 
правозастосовні помилки, запропонувати 
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шляхи розв’язання проблем, якими вони обу-
мовлені.  

Проблемі розмежування зазначених у на-
зві статті понять автором  неодноразово при-
ділено увагу в доповідях на конференціях 
та інших наукових форумах, у відповідних 
публікаціях. Проте в результаті вивчення 
Єдиного державного реєстру судових рішень 
(Реєстр) виявляються нові проблеми,  зумов-
лені неоднозначним тлумаченням судами 
понять «прохання» та «вимагання» щодо не-
правомірної вигоди у складах корупційних 
злочинів. Тож існує необхідність повернутися 
до цієї проблеми та ще раз наголосити на від-
мінності між поняттями «вимагання» та «про-
хання» і різному статусі цих ознак у складі 
корупційних злочинів.

Щодо статусу аналізованих ознак одразу 
зауважимо, що відповідні статті сконструйо-
вані таким чином, що прохання неправомір-
ної вигоди є закінченим злочином, а вима-
гання – ні. Адже кваліфікуюча ознака – це не 
«вимагання неправомірної вигоди», а її одер-
жання, «поєднане з вимаганням». З приводу 
того, як кваліфікувати ситуацію, коли вима-
гання неправомірної вигоди було, а одержати 
її не вдалося з причин, що не залежали від 
волі вимагателя, мають місце певні розбіжно-
сті думок (ця проблема заслуговує на окреме 
обговорення). Однак навряд чи можна оспо-
рювати те, що вимагання становить частину 
об’єктивної сторони відповідних злочинів, 
тому подія, коли одержання неправомірної 
вигоди із зазначених причин не відбулося, 
цілком відповідає ознакам замаху на одер-
жання неправомірної вигоди. Покарання, 
призначене при замаху, не може перевищу-
вати двох третин від максимального. Отже, у 
разі безрезультатного прохання неправомір-
ної вигоди особа може бути покараною більш 
суворо, ніж при такому ж вимаганні. Таке 
може трапитися, наприклад, при вчиненні 
дій, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 368 КК Украї-
ни, хоча вимагання неправомірної вигоди є 
більш небезпечним способом її отримання, 
ніж прохання. Але в цьому необхідно переко-
натися, проаналізувавши поняття «прохан-
ня» та «вимагання». 

У цій публікації для спрощення сприй-
няття інформації відповідні ознаки розгля-
датимуться переважно на прикладі ст. 368 

КК України. Статті 368-3 та 368-4 не беремо 
до уваги, оскільки у них припущена відома 
усім, хто знайомий з КК України, непростима 
помилка, яку законодавець досі не спроміг-
ся виправити: ознака «прохання» потрапила 
(вочевидь випадково) у частини статей, що 
призначені для «хабародавця», а не навпаки.

Вимагання та прохання розглянемо сто-
совно лише одержання неправомірної ви-
годи. Це пояснюється, по-перше, фактично 
відсутністю вироків щодо пропозиції та обі-
цянки, по-друге, тим, що всупереч законо-
давчій конструкції пропозиція та обіцянка 
(якщо не розглядати останню як погодження 
надати неправомірну вигоду) несумісні з ви-
маганням, оскільки є проявами ініціативи з 
боку «хабародавця». Зрозуміло, що вимагати, 
аби тобі щось запропонували – нонсенс.

Зближує вимагання і прохання те, що оби-
два є проявами виявлення наміру одержати 
певні блага з боку особи, яка має можливість 
задоволення певних потреб іншої людини, що 
звернулася за вирішенням своїх питань. Інши-
ми словами, це прояв ініціативи, «підштовху-
вання» до надання «хабара» з боку корупціо-  
нера, якого за новою науковою термінологією 
називають пасивним (що насправді викрив-
ляє сутність його поведінки у разі вимагання 
чи прохання). Але між вимаганням і прохан-
ням спостерігаються суттєві відмінності, які 
характеризуються науковцями по-різному.   

Ознака «прохання неправомірної вигоди» 
ні у Законі України «Про запобігання ко-
рупції», ні у КК України не розкривається.  
Навряд чи це можна вважати недоліком. За-
конодавець не зобов’язаний тлумачити кож-
ну ознаку статті, інакше Кодекс перетворився 
б на багатотомний словник. «Прохання» –  
не термін, а звичайне слово, зміст якого з 
дитинства відомий кожній людині. Тому без 
звертання до словників зрозуміло, що «про-
хання» позбавлене агресивного забарвлення, 
у ньому втілено бажання щось отримати з 
доброї волі особи, якій адресоване звернення. 
Здається, спроби визначати «прохання» через 
«клопотання», «заклики» [1, с. 878] відобража-
ють лише намагання знайти синоніми для цьо-
го слова (що виявляються не дуже вдалими). 

Важко погодитися із твердженням окре-
мих дослідників, що прохання неправомірної 
вигоди відрізняється від її вимагання «тим, 
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що не передбачає обов’язковість виконан-
ня, залишає можливість відмови від нього»  
[2, с. 8]. При вимаганні особа справді під 
впливом погрози перебуває у жорстких умо-
вах, оскільки можуть постраждати її законні 
інтереси, однак це не позбавляє її можливості 
зробити власний вибір. Саме тому вона і не 
перетворюється на жертву злочину, а залиша-
ється злочинцем, «хабародавцем» (на це свого 
часу було звернено увагу у постанові Пленуму 
Верховного Суду України). Більше того, наяв-
ність вимагання нині не є навіть обов’язковою 
умовою звільнення «хабародавця» від кримі-
нальної відповідальності (хоча справедливість 
цього викликає серйозні сумніви). Попри це 
зустрічаються вироки, де справжньому хаба-
родавцю як нібито потерпілому повертають 
гроші, надані вимагателю [3]. 

Що ж до «прагнення мотивувати» особу 
до надання неправомірної вигоди [4, с.119], 
вбачається, це справді притаманно прохан-
ню у реальному житті. Складно уявити собі 
ситуацію, коли особа просить надати їй якісь 
блага, не намагаючись при цьому чимось за-
цікавити того, до кого звертається. Характер-
но, що такий варіант прохання у Реєстрі і не 
зустрічається. Якщо ж теоретично припусти-
ти зовнішнє невмотивоване «прохання», воно 
все одно не сприймається як «подайте заради 
Христа», а дуже нагадує завуальоване вима-
гання. Адже хоч як «мирно» та ввічливо не 
звучало б прохання, воно, безперечно, здат-
не викликати певну настороженість, тривогу 
в адресата. Якщо особа звернулася до іншої 
зі своєю «законною» проблемою, а її просять 
надати неправомірну вигоду, це сприймаєть-
ся як прихована погроза: «не даси – не отри-  
маєш те, що тобі потрібно», тобто як завуальо-
ване вимагання (щоправда, довести це май-
же неможливо).

Назві «завуальовано» відповідає один 
із варіантів вимагання, визначення якого 
міститься у ч. 5 примітки ст. 354 КК Украї-
ни. Вимаганням визнається, зокрема, «умис-
не створення умов, за яких особа вимушена 
надати неправомірну вигоду з метою запобі-
гання шкідливим наслідкам щодо своїх прав 
і законних інтересів». Таке – словесно не 
виражене – вимагання і називають завуа-
льованим. Уважне прочитання зазначеної 
примітки дає змогу переконатися, що у варі-

анті «прямого» вимагання про загрозу саме 
законним інтересам не йдеться. На це звер-
тається увага, зокрема, у працях, призначе-
них для практичних працівників [5, с. 188]. 
Можна допустити, що річ тут не в принципо-
вій позиції законодавця, а в суто технічній 
помил ці. Інакше важко збагнути таке: коли 
визначення вимагання містилося ще не у  
ст. 354 КК України, то примітка ст. 368 КК 
України залишалася у своєму початково-
му виді, а відповідна примітка 368-3 (вона 
поширювалася і на ст. 368-4) вже була «де-
формована». Вказівка на «законні інтереси» 
стосовно відвертого вимагання швидше за 
все випадково зникла з цього визначення. 
Навряд чи законодавець свідомо та цілеспря-
мовано намагався сформулювати вимагання 
по-різному щодо різних «корупційних» статей 
КК України. А згодом помилкове, скорочене 
визначення потрапило і в узагальнюючу при-
мітку ст. 354. КК України.

Хоч би як було, якщо підходити до цьо-
го питання формально, з огляду лише на  
«букву» закону, справді може скластися вра-
ження, що «пряме» вимагання припускає по-
грозу і незаконним інтересам. Проте якщо 
підключити до аналізу законодавчого ви-
значення судження, відоме у науці логіки як 
«тим більше є підстав…», можна дійти цілком 
виправданого висновку, що це не так. Адже, 
якщо навіть прихований, завуальований ва-
ріант вимагання передбачає погрозу лише 
законним інтересам, то поза сумнівом за тим 
більших підстав саме таким є його відвертий, 
цинічний, зухвалий прояв. Як погрозу виключ-
но законним інтересам тлумачить вимагання 
і Верховний Суд України, який підкреслює, 
що «законність прав та інтересів, які хабаро-
давець захищає шляхом дачі хабара, є однією 
із основних і обов’язкових ознак вимагання» 
та що «вимагання хабара виключається, якщо 
хабародавець зацікавлений у незаконній, не-
правомірній поведінці службової особи, прагне 
обійти закон … тощо» [6]. Показово, що, коли 
антикорупційний блок складів злочинів не 
містив ознаки «прохання», науковці називали 
звернення суб’єкта ст. 368 КК України до особи 
з пропозицією задовольнити її незаконні інте-
реси за «хабар» саме «проханням» [7, с. 470].

Отже, є підстави вважати, що розмежу-
вальною ознакою між проханням та вимаган-
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ням є відсутність загрози законним інтересам 
людини (висловленої прямо або завуальо-
вано), все інше не має значення. Прохан-
ням, а не вимаганням є й така поведінка, 
яка нагадує погрозу: «Якщо не даси гроші – 
складу протокол про твоє правопорушення». 
Насправді це не погроза, а зворотний бік про-
позиції надати гроші за «мовчання» про вияв-
лені порушення, тобто, знову-таки, прохання 
неправомірної вигоди.

Якщо ж порушень насправді немає,  
а службова особа погрожує тим, що без вина-
городи вона, використовуючи свої можливо-
сті, у них особу обвинуватить – це підпадає 
під ознаки ч. 2 ст. 189 КК України, тобто 
вимагання, вчинене службовою особою з ви-
користанням свого службового становища.  
Ця норма застосовується у випадку, коли лю-
дині спочаику нічого не потрібно від службо-
вої особи, в неї все гаразд – правопорушень 
немає. А службова особа своєю погрозою 
створює ситуацію, коли у потерпілого ви-
никає «законний інтерес» не стати жертвою 
неправдивого обвинувачення та з’являється 
бажання «відкупитися» від службової особи. 
Такий погляд щодо розмежування вимаган-
ня хабара службовою особою (ч. 3 ст. 368) та 
вимагання, вчиненого службовою особою з 
використанням свого службового становища 
(ч. 2 ст. 189) вже аргументований автором цієї 
публікації та підтриманий іншими дослід-
никами [8; 9, с. 95]. Зустрічаються і вироки,  
в яких відповідні події кваліфіковані саме за 
ч. 2 ст. 189 КК України [10]

Стосовно інших судових рішень складається 
враження, що доволі часто одержання неправо-
мірної вигоди, поєднане з її вимаганням, визна-
ють не «вдаючись до деталей», не намагаючись 
з’ясувати, чим саме погрожував підсудний та чи 
погрожував він чим-небудь взагалі. Висновок 
про вимагання робиться лише на тій підставі, 
що відповідний суб’єкт був ініціатором надання 
неправомірної вигоди. І справа не в упущенні 
законодавця з визначенням «прямого» вимаган-
ня. Якщо б цей «нюанс» був помічений суддями, 
вони посилалися б на ч. 5 примітки ст. 354 КК 
України як на доказ своєї правоти. Здається, 
це зовсім не продумана позиція осіб, що засто-
совують кримінальний закон, а звичайна їхня  
неуважність, неправильне розуміння самої суті 
вимагання.

Так, за ч. 3 ст. 368 КК України з кваліфі-
куючою ознакою «одержання неправомірної 
вигоди шляхом вимагання» був засуджений 
головний державний інспектор податкової 
інспекції, який одержав неправомірну виго-
ду від директора приватного господарсько-
го підприємства [11]. Як йдеться у вироку, 
цю винагороду було надано службовій особі  
«з метою запобігання негативних наслід-
ків…». Наслідки, а саме переведення підпри-
ємства з фіксованого режиму оподаткування 
на менш вигідний загальний, справді на-
стали б, якщо інспектор відповідно до своїх 
обов’язків відреагував би на виявлені ним 
порушення податкового законодавства з боку 
агрофірми. Проте інспектор запропонував її 
представнику за гроші «вирішити це питан-
ня», на що директор і погодився (можливо, 
навіть із радістю). «Погроза» з боку службової 
особи по суті полягала в повідомленні про те, 
що у разі відмови надати хабар він діятиме 
відповідно до своїх обов’язків, унаслідок чого 
підприємство буде переведено на неспри-
ятливий режим оподаткування. Зрозуміло, 
жодні законні інтереси порушника при цьому 
не були поставлені під загрозу, отже, вима-
гання неправомірної вигоди в діях інспекто-
ра відсутнє. 

Так само, як одержання неправомірної ви-
годи, поєднане з її вимаганням (ч. 4 ст. 368-3), 
кваліфіковані і дії судового експерта науко-
во-дослідного інституту, який обґрунтовано 
визнаний особою, що «провадить професійну 
діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг» [12]. Громадянин звернувся до нього 
з заявою про проведення експертного почер-
кознавчого дослідження електрофотокопій 
документів. Знаючи про те, що заявник заці-
кавлений у певному результаті, та розумію-
чи, що експертиза документів за фотокопіями 
майже неможлива (тобто може бути взагалі 
безрезультатною), експерт пропонував грома-
дянину за винагороду дати бажаний для ньо-
го висновок. Отже, з тексту вироку вбачаєть-
ся, що експерт не лише зовсім не погрожував 
заявнику, а навпаки – запропонував розв’я-
зати питання на його користь, за що і попро-
сив надати певну суму грошей. Тобто і тут 
наявне прохання, а не вимагання. При цьому 
не має значення, чи скоєний відповідний зло-
чин у час, коли «прохання» вже було ознакою 
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відповідних статей, чи ні. В будь-якому ви-
падку частину статті, яка містить вказівку на 
вимагання, застосовувати не можна за його 
відсутністю внаслідок відсутності погрози за-
конним інтересам «хабародавця».

Попри те, як це кваліфікував суд [13], на-
справді не вимагав неправомірної вигоди 
і лікар, який лише повідомив хворому про 
ціну операції, не погрожуючи її несприятли-
вим результатом у разі відмови заплатити. 
Якщо пацієнт цього і побоювався, вважати 
на підставі лише суб’єктивних уявлень, що 
лікар завуальовано погрожував зашкодити 
його здоров’ю навряд чи було б процесуально 
бездоганним (особливо зважаючи на те, що за 
конституційним принципом усі сумніви слід 
тлумачити на користь обвинуваченого).

З огляду на викладене доходимо таких 
висновків. Прохання неправомірної вигоди 
відрізняється від її вимагання лише відсут-
ністю погрози законним інтересам особи. Про-
хання може виявлятися по-різному. Перший 
його варіант (мабуть суто гіпотетичний) –  
це «озвучення» суб’єктом свого бажання отри-
мати неправомірну вигоду, коли жодні умо-
ви не висловлюються. Другий – пропозиція 
пришвидшити чи іншим чином поліпшити 
задоволення законного інтересу особи. Третій 
варіант прохання – це ситуація, коли суб’єкт 
пропонує особі віддячити його за те, що він не 

відреагує на порушення з її боку. Якщо таке 
порушення справді є, жодним законним ін-
тересам особи при цьому не загрожує небез-
пека. Саме тому це – прохання, а не вимаган-
ня. У разі відсутності порушення та погрози 
його «вигадати», якщо людина не заплатить, 
службова особа відповідає за ч. 2 ст. 189 «Ви-
магання» КК України.

Щоб остаточно припинити визнання ви-
маганням події, коли суб’єкт пропонує особі 
за неправомірну вигоду приховати її право-
порушення, повідомляючи, що інакше він 
цього не зробить, необхідно вдосконалити 
визначення вимагання (ч. 5 примітки ст. 354 
КК України), аби було цілком зрозуміло, що 
погроза законним інтересам стосується обох 
його варіантів, а не лише «завуальованого».

Оскільки згідно з нинішньою конструк-
цією статті відповідальність за вимагання 
неправомірної вигоди (у разі замаху на одер-
жання таким шляхом неправомірної вигоди) 
може бути більш м’якою, ніж за прохання її 
надати (закінчений злочин), то є підстави 
порекомендувати законодавцю сформулюва-
ти відповідну кваліфікуючу ознаку так, щоб 
закінченим злочином вимагання неправо-
мірної вигоди в складі корупційних злочинів 
можна було вважати навіть тоді, коли непра-
вомірну вигоду суб’єкт не одержав з причин, 
що не залежать від його волі.
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ВИМАГАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ТА ПРОХАННЯ 
ЇЇ НАДАТИ: СКЛАДНОЩІ РОЗМЕЖУВАННЯ

Розглядаються подібність та відмінність понять «вимагання» і «прохання» неправомірної 
вигоди; наводяться приклади неправильного застосування судами відповідних статей Кримі-
нального кодексу України, аналізуються причини помилок, пропонуються шляхи їх усунення. 

Ключові слова: корупційний злочин; вимагання неправомірної вигоди; прохання надати 
неправомірну вигоду; кваліфікуюча ознака; ознака основного складу злочину; вимога переда-
чі чужого майна службовою особою з використанням свого становища.

Наталия ЯРМЫШ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ И ПРОСЬБА 
ЕЕ ПРЕДОСТАВИТЬ: ТРУДНОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

Рассматриваются сходство и различие понятий «вымогательство» и «просьба» неправомерной 
выгоды, приводятся примеры неправильного применения судами соответствующих статей Уго-
ловного кодекса Украины, анализируются причины ошибок, предлагаются пути их устранения.

Ключевые слова: коррупционное преступление; вымогательство неправомерной выгоды; 
просьба предоставить неправомерную выгоду; квалифицирующий признак; признак основ-
ного состава преступления; требование передачи чужого имущества должностным лицом с 
использованием своего положения.

Nataliia YARMYSH

DEMAND OF ILLEGAL BENEFITS AND REQUEST OF THEIR 
PROVISION: PROBLEM OF DIFFERENTIATION

The author discussed the similarity and similarity of the concepts of «demand» and «request» of 
illegal benefits; given examples of incorrect use by the courts of relevant articles of the Criminal 
Code of Ukraine, analyzed causes of errors, offered ways of their overcoming.

Keywords: corruption crime; demand of illegal benefits; request to provide an illegal benefit; 
qualifying feature; a sign of the core of the crime; demand to transfer of someone else’s property to 
an official using his or her position.
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Допит експерта у судовому розгляді кримі-
нального провадження є однією із найскладні-
ших форм встановлення істини у криміналь-
ному провадженні. Його мета – роз’яснення 
і доповнення експертом власного висновку, 
який оцінюється за критеріями наукової до-
стовірності та доказового значення. Суд пови-
нен перевірити не тільки логіку експертного 
доказування, а й опрацювати висунуті експер-
том наукові положення, щоб упевнитися в їх 
правдивості та повноті. Зазначене положення 
відповідає загальним правилам оцінки дока-
зів, згідно з якими жоден доказ не має наперед 
встановленої сили, вони мають бути оцінені з 
точки зору належності, допустимості, достовір-

ності, а сукупність зібраних доказів – з точки 
зору достатності та взаємозв’язку для прийнят-
тя відповідного процесуального рішення (ч. 1 
ст. 94 КПК України). Разом з тим експерт – це 
учасник кримінального провадження, який 
володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями. Суб’єкти оцінки до-
казів можуть не володіти такими знаннями в 
обсязі, достатньому для оцінки достовірності 
певного доказу, відповідності результатів його 
дослідження сучасним методикам.  

Особливостям допиту експерта в суді при-
діляли увагу в своїх працях Л.Ю. Ароцкер,  
Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, В.Г. Гончаренко,  
О.О. Ейсман, Н.І. Клименко, М.П. Климчук, 
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Н.М. Максимишин, Н.А. Панько, П.І. Репешко, 
М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, А.М. Титов, 
Т.В. Тютюнник, В.Ю. Шепітько, В.П. Шибіко, 
О.Р. Шляхов та інші. Однак дотепер на прак-
тиці виникають проблеми щодо визначення 
кола обставин, які можливо з’ясувати під час 
зазначеної процесуальної дії, та тактичних 
прийомів, що доцільно застосовувати. У зв’яз-
ку з цим дослідження процесуальних і тактич-
них особливостей допиту експерта в суді не 
втратило своєї актуальності.  

Метою статті є конкретизація предмета до-
питу експерта та формулювання тактичних 
рекомендацій щодо його проведення в судово-
му засіданні. 

Багато науковців не погоджуються з тим, 
що слідчий, прокурор і суд можуть повно і все-
бічно оцінити висновок експерта. Практика ж 
переконливо свідчить, що досить часто слідчі, 
прокурори і суд із всього тексту експертного 
висновку звертають увагу тільки на його ре-
золютивну частину (висновки). Наприклад,  
Н.А. Панько, яка проводила анкетування се-
ред працівників правоохоронних органів і суд-
дів, зауважує, що на цьому наголосили 40% 
респондентів [1, с. 280]. 

Доцільність допиту експерта зазвичай ви-
никає у випадках, коли немає необхідності 
призначати додаткову або повторну експер-
тизу, а тільки потрібно роз’яснити використа-
ну термінологію або окремі формулювання, 
а також пояснити розбіжності між обсягом 
поставлених запитань і кількістю відповідей, 
резолютивною і дослідницькою частинами, 
думками членів експертної комісії (коли про-
ведена комісійна експертиза). Разом з тим за-
явлення стороною чи потерпілим клопотання 
про призначення і проведення додаткової або 
повторної експертизи може бути результатом 
такого допиту. Крім того, суд може ухвалити 
таке рішення і за власною ініціативою. 

Отже, допит експерта в судовому розгляді 
кримінального провадження можливий тіль-
ки після дослідження судом його висновку  
[2, с. 363]. Під час допиту експерт зобов’яза-
ний надати показання щодо проведеного ним 
дослідження. Предметом його допиту можуть 
бути обставини, для з’ясування яких потрібні 
спеціальні знання, але у будь-якому разі вони 
повинні належати до предмета проведеної 
експертизи. Це означає, що запитання екс-

перту, поставлені судом і учасниками судового 
провадження, мають стосуватися виключно 
досліджених ним об’єктів, в межах завдань, 
які ним вирішувались, що відображається у 
висновку. Із змісту ст. 356 КПК України вба-
чається, що незалежно від того, яка із сторін 
заявила клопотання про виклик і допит зазна-
ченої особи, першою експерта, який проводив 
експертизу за зверненням сторони обвинува-
чення, допитує сторона обвинувачення, а екс-
перта, який проводив експертизу за звернен-
ням сторони захисту, – сторона захисту. Після 
закінчення прямого допиту експерта голову-
ючий надає можливість поставити запитан-
ня протилежній стороні (перехресний допит).  
Далі експерту можуть бути поставлені за-
питання потерпілим, цивільним позивачем,  
цивільним відповідачем, їх представника-
ми та законними представниками, а також  
головуючим та суддями, а за дозволом голо-
вуючого – присяжними. Для уточнення і до-
повнення відповідей експерта головуючий 
має право ставити запитання йому протягом 
усього допиту (ч. 2 ст. 356 КПК України).  
Відомості, отримані під час допиту, стають до-
датковими до висновку, наданого експертом 
раніше.  

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 356  
КПК України експерту можуть бути поставле-
ні запитання щодо таких обставин:

– наявності у нього спеціальних знань та 
кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, 
стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотич-
них до предмета експертизи, строків присво-
єння та підтвердження кваліфікації судового 
експерта;

– використаних ним методик і теоретичних 
розробок; 

– достатності відомостей та матеріалів кри-
мінального провадження, на підставі яких на-
дано висновок;

– наукового обґрунтування та методів, за 
допомогою яких експерт дійшов висновку;

– застосовності та правильності застосуван-
ня принципів і методів до фактів криміналь-
ного провадження;

– інших запитань, що стосуються достовір-
ності висновку. 

Сторона кримінального провадження має 
право з метою поставлення під сумнів досто-
вірності висновку експерта надати суду відо-
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мості щодо обсягу його знань, умінь, кваліфі-
кації, освіти та підготовки (ч. 5 ст. 356 КПК 
України). 

Варто зауважити, що професія експерта не 
належить до публічних, а тому у деяких ви-
падках з психологічної точки зору йому буває 
складно витримати атмосферу допиту у залі 
судового засідання у присутності учасників 
судового провадження, представників засобів 
масової інформації, родичів обвинувачених, 
інших осіб. Досить поширені випадки, коли 
навіть досвідчений експерт під час допиту в 
емоційно напружених умовах зациклюється у 
межах тих спеціальних знань, якими володіє, 
і не спроможний дохідливо пояснити проблем-
ні моменти власного висновку. Як правило, 
психологічно на експерта тисне учасник су-
дового провадження, якого не задовольняють 
результати експертизи. Найсильніший психо-
логічний вплив чиниться на експерта саме під 
час перехресного допиту. Зокрема, прокурори- 
практики зазначають про непоодинокі випад-
ки, коли поведінка захисника під час допиту 
експерта мала винятково провокаційний ха-
рактер: захисники намагалися переконати 
суд у некомпетентності експерта і відсутності у 
нього права на проведення певної експертизи, 
змушували його продемонструвати невпевне-
ність у своїх висновках і професіоналізмі тощо. 

У подібних випадках стороні обвинувачен-
ня рекомендується звернути увагу суду на те, 
що аргументи сторони захисту про неправиль-
ність висновку експерта не повинні бути голо-
слівними. Іншими словами, якщо захисник, 
наприклад, стверджує, що методика експерт-
ного дослідження є неналежною (неправиль-
ною, застарілою, спірною тощо), він повинен 
послатися на джерела, які дають можливість 
йому так вважати. Адже бездоказовість таких 
заяв слід вважати суттєвим порушенням ви-
мог адвокатської етики і здійсненням незакон-
ного впливу на експерта. 

Крім того, експерт проводить своє дослі-
дження, керуючись конкретним завданням іні-
ціатора проведення експертизи, та оформлює 
його результати у письмовій формі. Він може 
не володіти навичками судової риторики і юри-
дичної психології [3, с. 185]. Зазначені нега-
тивні фактори повинні враховувати і учасник 
судового провадження, за клопотанням якого 
допитується експерт, і учасник судового про-

вадження, який подав суду висновок експерта 
як джерело доказів. Отже, необхідною умовою 
результативності допиту експерта є його адап-
тація до обстановки судового засідання. 

Серед рекомендованих тактичних прийо-
мів допиту експертів вчені-криміналісти на-
водять:

– пред’явлення висновку для ознайомлення 
з наступною постановкою запитання; 

– надання можливості пояснити причини 
суперечностей у висновку;

– ознайомлення експерта з певними дже-
релами інформації (словниками, спеціальною 
літературою, експертними довідниками, посіб-
никами тощо);

– постановка уточнюючих, доповнюючих, 
контрольних та інших запитань;

– ознайомлення експерта з іншими матері-
алами кримінального провадження;

– заявлення суду клопотання про оголо-
шення фрагментів із показань інших осіб, що 
мають відношення до проведеної експертизи;

– ознайомлення з висновком аналогічної 
експертизи, виконаної ним же або іншим екс-
пертом, яка призвела до протилежного ре-
зультату;

– ознайомлення з окремими положеннями 
висновку, що потребують деталізації [3, с. 186].

Допит експерта рекомендується проводи-
ти ввічливо. Запитання, що ставляться йому, 
необхідно формулювати заздалегідь, у чіткій 
формі, у колі проведеної експертизи. Їх зміст 
не повинен виходити за межі спеціальних 
знань експерта і принижувати його честь та 
ділову репутацію. Забороняється примушува-
ти експерта до надання інформації шляхом 
застосування насильства, погроз та інших не-
законних методів. Доцільно зауважити, що до 
переліку запитань експерту не слід включати і 
такі, що не потребують застосування спеціаль-
них знань та прирівнюють експерта до свідка. 
У випадку надходження таких запитань від 
інших учасників судового провадження до-
цільно просити суд їх зняти. 

Як свідчить практика, найчастіше експерту 
у судовому засіданні доводиться відповідати 
на запитання, чи підтримує він свій висно-  
вок [4, с. 119]. 

Якщо у кримінальному провадженні за 
зверненням сторони (сторін) проводилося дві 
і більше експертизи щодо одного предмета 

ГАННА ГАНОВА, ОЛЕКСАНДР ІЗОТОВ 



67

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 4(50)’2017

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

або питання дослідження, і висновки різні за 
змістом, суд для з’ясування причин цього має 
право призначити одночасний допит двох чи 
більше експертів (ч. 4 ст. 356 КПК України). 
Процесуальний порядок такого допиту за-
гальний: спочатку головуючий встановлює їх 
особу, потім приводить до присяги, якщо вони 
не допитувались раніше, та попереджає про 
кримінальну відповідальність за надання за-
відомо неправдивих висновків. Після цього 
в порядку черговості, визначеної судом, го-
ловуючий, учасники судового провадження, 
судді, а за дозволом головуючого – присяжні 
ставлять експертам запитання. Якщо за до-
помогою допиту експертів не вдалося усунути 
суперечності у висновках, суд згідно зі ст. 332 
КПК України може за власною ініціативою 
або за клопотанням сторін, потерпілого своєю 
ухвалою призначити додаткову чи повторну 
експертизу. До ухвали суду про доручення 
проведення експертизи включаються питан-
ня, поставлені перед експертом учасниками 
судового провадження та судом. Після поста-
новлення цієї ухвали судовий розгляд про-
довжується, за винятком випадку, коли таке 
продовження неможливе без отримання вис-
новку експерта. У цьому разі судовий розгляд 
відкладається до завершення експертизи.

Як зазначалося вище, підготовка до допиту 
експерта включає в себе складання переліку 
запитань до нього. У випадку, коли висновок 
експерта перенасичений спеціальною термі-
нологією, можна скористатися допомогою спе-
ціаліста. Стаття 71 КПК України дає підстави 
стороні кримінального провадження заявити 
клопотання про залучення спеціаліста для на-
дання консультацій як під час досудового роз-
слідування, так і судового розгляду з питань, 
що потребують відповідних спеціальних знань 
і навичок.

Однак, готуючись до допиту експерта, пе-
редусім необхідно ретельно вивчити його ви-
сновок і звернути увагу на додержання вимог 
процесуального закону як при призначенні 
експертизи, так і при її проведенні. Зокрема, 
слід звернути увагу на додержання вимог 
ст.ст. 242–245 КПК України у частині наяв-
ності підстав проведення експертизи, порядку 
залучення експерта, отримання зразків для 
експертизи тощо. Якщо предметом досліджен-
ня був речовий доказ, необхідно впевнитись в 

його належності, допустимості і достовірності 
(додержання процесуального порядку вилу-
чення і долучення до кримінального прова-
дження тощо). 

Необхідно звертати увагу на те, чи мав від-
повідний експерт компетенцію і спеціальність 
щодо певного виду експертизи. Компетенція 
експерта – це комплексна характеристика, 
що включає експертну спеціальність (галузь 
спеціальних знань) і обсяг повноважень (про-
цесуальну компетенцію) [5, с. 160]. Експертна 
спеціальність, зокрема, визначає межі компе-
тентності експерта в галузі дослідження ха-
рактеристик і ознак об’єкта дослідження з ме-
тою вирішення експертних завдань (предмета 
дослідження), а також методів дослідження, 
що застосовуються [6]. 

Процесуальна компетенція експерта озна-
чає, що нормативно-правові акти, у тому числі 
і відомчі, обмежують повноваження експерта. 
Зокрема, у ст. 69 КПК України передбачено 
перелік його прав і обов’язків як учасника 
кримінального провадження. Необхідно звер-
нути особливу увагу на те, що він зобов’язаний 
забезпечити збереження об’єкта експертизи. 
Якщо дослідження пов’язане з повним або 
частковим знищенням об’єкта експертизи або 
зміною його властивостей, експерт повинен 
одержати на це дозвіл ініціатора проведення 
експертизи. Крім того, експерту забороняється 
за власною ініціативою збирати матеріали для 
проведення експертизи. Він може відмовитися 
від надання висновку, якщо поданих йому ма-
теріалів недостатньо для виконання покладе-
них на нього обов’язків, але заява про відмову 
має бути вмотивованою. 

Щоб встановити компетентність експерта, 
доцільно з’ясувати рівень його основної та 
спеціальної освіти; коли, в якому закладі, за 
якою програмою він проходив перепідготовку 
та підтверджував свою кваліфікацію; чи має 
він досвід вирішення подібних завдань та чи 
виконував він подібні дослідження раніше. 
Крім того, необхідно ставити запитання про 
те, з яких підстав і в якому обсязі вирішуване 
завдання відноситься до компетенції експер-
та, які спеціальні знання, уміння та навички 
необхідні для проведення конкретного дослі-
дження і надання відповідей на питання, по-
ставлені ініціатором проведення експертизи 
[7, с. 56]. 
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Слід зазначити, що ст. 102 КПК України 
містить вимоги до змісту висновку експерта. 
Зокрема, у вступній частині вказуються відо-
мості про освіту, спеціальність, свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації судового експерта, 
стаж експертної роботи, науковий ступінь, вче-
не звання, посаду. Тому, незважаючи на те, що 
у ст. 356 КПК України передбачено, що під час 
допиту експерта можливо поставити питання 
щодо його кваліфікації, деякі науковці вислов-
люють думку про те, що вони є зайвими [4,  
с. 119]. Нам така позиція вважається слуш-
ною. Однак запитання, що стосуються досвіду 
роботи експерта (наприклад, для з’ясування, 
чи проводив він раніше аналогічні експерти-
зи) ставити доцільно, особливо у разі, якщо у 
кримінальному провадженні проведено дві 
експертизи щодо одного об’єкта дослідження 
за зверненням різних сторін і надано проти-
лежні за змістом висновки.        

Надалі рекомендується сформулювати пи-
тання, спрямовані на з’ясування, чи відпові-
дають висновки експерта поставленим йому 
завданням. Якщо виявляються невідповідно-
сті, залежно від їх сутності, доцільно запитати, 
у зв’язку з чим відсутні відповіді на ті чи інші 
запитання, поставлені ініціатором проведен-
ня експертизи; чому послідовність висновків 
не відповідає послідовності питань, сформу-
льованих у процесуальному документі про 
призначення експертизи; з яких причин ви-
сновок не відповідає формулюванню питання, 
поставленого у процесуальному документі про 
призначення експертизи [7, с. 56]. 

Щодо кожної виявленої невідповідності 
необхідно з’ясувати їх причини. При цьому 
рекомендується наполягати на конкретних 
відповідях, а не на «стандартних» («відповідно 
до методики дослідження…», «внаслідок від-
сутності достатньої кількості індивідуальних 
ознак об’єкта…» тощо). 

Практики справедливо зазначають, що ра-
зом зі спеціальними знаннями, уміннями і на-
вичками експерт, як правило, засвоює і певний 
набір стійких кліше, які використовує у фор-
мулюванні висновків. Відбувається так звана 
професійна деформація людини, яка властива 
не тільки експертам, а й суддям, прокурорам, 
слідчим. Разом з тим експерти вказують, що 
у своїй практиці постійно стикаються із запи-
таннями, формулювання яких не відповідають 

рекомендованим в інструкціях і методичних 
рекомендаціях. Рівною мірою це стосується і 
формулювань в експертних висновках. Тому 
у подібній ситуації під час допиту необхідно 
попросити експерта пояснити, чому на «стан-
дартне» запитання він надав «нестандартну»  
відповідь.

Крім того, згідно з п. 4 ст. 69 КПК України 
експерт має право викладати у висновку екс-
пертизи виявлені під час її проведення відо-
мості, які мають суттєве значення для кримі-
нального провадження і з приводу яких йому 
не були поставлені запитання. Тому під час 
допиту доцільно з’ясувати підстави такого рі-
шення експерта.       

Обґрунтування наданих відповідей містить 
дослідницька частина висновку експерта і 
додатки до неї (фототаблиці, схеми тощо). Об-
ґрунтованість є основною вимогою, що пред’яв-
ляється до висновку експерта. Вона включає в 
себе доступність окремих суджень для розумін-
ня, їх логічний зв’язок, наукову безспірність і 
конкретний зміст застосованих у дослідженні 
методів. Отже, для того, щоб підтвердити або 
спростувати обґрунтованість висновку експер-
та, доцільно з’ясувати у нього, чи існують інші, 
альтернативні підходи до вирішення конкрет-
ного експертного завдання; які альтернативні 
методики можливо було використати; чому екс-
перт обрав саме цю, а не альтернативну мето-
дику дослідження та який результат можливо 
було б отримати у разі застосування альтерна-
тивної методики [7, с. 57].  

Надалі рекомендується сформулювати за-
питання, спрямовані на ретельний аналіз 
відповідей експерта (заключної частини його 
висновку), їх порівняння з поставленими іні-
ціатором проведення експертизи завданнями 
і дослідницькою частиною. Таким шляхом 
встановлюється повнота висновку, з’ясову-
ється, чи допускають відповіді експерта нео-
днозначне тлумачення та чи дійсно саме цей 
результат експерт отримав у результаті прове-
деного дослідження. Проміжні висновки наво-
дяться у дослідницькій частині, а остаточні –  
у резолютивній. Наприклад, у висновку екс-
пертизи слідів рук людини, що вирішує іден-
тифікаційні завдання, проміжним висновком 
буде встановлення типу папілярного візерун-
ка, а остаточним – ідентифікація конкретної 
особи за слідами рук.

ГАННА ГАНОВА, ОЛЕКСАНДР ІЗОТОВ 
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Готуючись до допиту експерта, необхідно 
порівняти його висновок з іншими матеріа-
лами кримінального провадження. На жаль, 
непоодинокі випадки, коли на дослідження 
експерту надаються неякісні об’єкти або до-
кументи, що містять недостовірні відомості.  
За таких обставин правильний за наданим  
матеріалом висновок експерта може супере-
чити іншим наявним у кримінальному про-
вадженні джерелам доказів. Отже, у разі не-
обхідності під час допиту експерта можливо 
уточнити обставини отримання ним матеріа-
лів для дослідження.  

Необхідно звернути особливу увагу на до-
пит експерта, який проводив повторну експер-
тизу і надав висновок, що суттєво відрізняєть-
ся від висновку первинної експертизи. Слід 
обов’язково з’ясувати причину такої відмін-
ності. Інколи у висновку повторної експерти-
зи експерт або не надає оцінку висновку пер-
винної, або обмежується загальними фразами 
(наприклад, «… з причин використання різ-
них методик»). Важливо шляхом уточнюючих 
запитань встановити, яка методика повинна 
застосовуватись щодо наданих об’єктів, які оз-
наки об’єкта є суттєвими і чому. Аналогічни-
ми рекомендаціями доцільно користуватися, 
якщо при проведенні комісійної експертизи 
відрізняються позиції експертів, які працюва-
ли у складі комісії.

Отже, особливістю допиту експерта в судо-
вому розгляді кримінального провадження 
можна вважати те, що суб’єкти оцінки його 
висновку, як правило, не мають спеціальних 
знань, а отже, висновок експерта повинен 
бути належним чином аргументований та 
прийнятний до розуміння учасниками кримі-
нального провадження. Якщо ж виявляється 
суперечливість результатів дослідження сто-
совно інших доказів або необґрунтованість 
його результатів, варто призначати додатко-
ву або повторну експертизу, причому з’ясу-
вання причин розбіжностей у висновках, на-
даних різними експертами, має вирішальне 
значення для оцінки цих висновків. У цьому 
випадку допит експертів у суді є обов’язко-
вим, а його результат безпосередньо впли-
ває на оцінку достовірності і обґрунтованості 
кожного висновку. Виявлені під час допиту 
експерта недоліки його висновку необхідно 
оцінити з точки зору їх суттєвості і причин 
їх виникнення. Суттєвість недоліків виснов-
ку і ступінь його достовірності визначають-
ся з огляду на встановлені законом критерії.  
Це передусім додержання процесуального по-
рядку призначення і проведення експертизи, 
наявність належної компетенції у експерта, до-
тримання технології експертного дослідження і 
як результат – логічної обґрунтованості і досто-
вірності висновків проведеного дослідження.
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Ганна ГАНОВА,
Олександр ІЗОТОВ 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ І ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ЕКСПЕРТА  
ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Розглянуто проблемні питання оцінки висновку експерта у кримінальному провадженні, 
процесуальні та криміналістичні аспекти його допиту в суді. Зазначено про необхідність кон-
кретизації предмета допиту експерта та надано рекомендації щодо його проведення у судовому 
засіданні.  

Ключові слова: судовий допит; експерт; джерело доказів; висновок експерта; судовий роз-
гляд; кримінальне провадження. 

Анна ГАНОВА,
Александр ИЗОТОВ

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОПРОСА ЭКСПЕРТА ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО 

РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рассмотрены проблемные вопросы оценки заключения эксперта в уголовном производстве, 
процессуальные и криминалистические аспекты его допроса в суде. Указано на необходимость 
конкретизации предмета допроса эксперта и поданы рекомендации относительно его проведе-
ния в судебном заседании.

Ключевые слова: судебный допрос; эксперт; источник доказательств; заключение экспер-
та; судебное рассмотрение; уголовное производство. 

Ganna GANOVA,
Oleksandr IZOTOV

PROCESSUAL AND TACTICAL FEATURES OF THE EXPERT 
REQUEST IN JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL PROCEEDINGS

The article reveals the problematic issues of assessing the expert’s conclusion in criminal 
proceedings, procedural and forensic aspects of his interrogation in court. The authors note the 
need to specify the subject of questioning the expert and suggest recommendations for his conduct 
in the court session.

Keywords: trial interrogation; expert; source of evidence; expert decision; court proceedings; 
criminal proceedings.
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Дотримання засади безпосередності дослі-
дження доказів судом передбачає, що пока-
зання учасників кримінального провадження 
суд отримує усно (ч. 1 ст. 23 Кримінально-
го процесуального кодексу України (КПК  
України)). В ч. 2 ст. 65 КПК України законо-
давець надав вичерпний перелік осіб, які не 
можуть бути допитані як свідки. До вказаного 
переліку неповнолітні особи не віднесені. 

Отже, одним із способів одержання від 
неповнолітнього свідка показань як процесу-
ального джерела доказу є його безпосередній 
допит у суді. Характерні для неповнолітніх 
фізіологічні та психологічні особливості не 
вважаються перешкодою для допиту, адже 
це не психічні вади, хоча вони, без сумніву, 
впливають на процес формування і давання 
показань. Відтак законодавець виокремив цю 
категорію свідків, визначивши в ст. 354 КПК 
України додаткові гарантії забезпечення їх-
ніх прав та інтересів під час допиту в суді.

Проблематиці допиту неповнолітніх свід-
ків у кримінальному провадженні приді-
ляли увагу такі науковці, як: Л.Є. Ароцкер,  
Л.В. Васильєв, В.В. Єгупенко, Є.Г. Кова-
ленко, В.О. Коновалова, М.І. Порубов,  
В.М. Тертишник, Н.Р. Осіпова, Н.О. Фурман 
та ін. Водночас невпинний рух нашої держа-
ви на шляху євроінтеграції зобов’язує приве-
сти вітчизняне законодавство у відповідність 
із міжнародними та європейськими стандар-
тами, зокрема і ті норми, що стосуються уча-

сті неповнолітніх у кримінальному судочин-
стві. Відповідно до ст. 3 Конвенції про права 
дитини у всіх діях щодо дітей першочергова 
увага приділяється найбільш повному за-
безпеченню інтересів дитини [1]. Тож допит 
у суді неповнолітнього свідка не становить 
винятку.

Саме тому метою статті є визначення про-
блемних питань, пов’язаних із підготовкою 
прокурора до допиту неповнолітнього свідка 
в суді з урахуванням сучасних рекомендацій. 

За міжнародним законодавством дитиною 
вважається особа віком до 18 років. Подібне 
визначення міститься в ст. 1 Закону України 
«Про охорону дитинства», а саме: дитина –  
це особа віком до 18 років (повноліття), якщо 
згідно з законом, застосовуваним до неї, вона 
не набуває прав повнолітньої раніше [2].

Мінімальний вік, починаючи з яко-
го неповнолітній може бути допитаний як 
підозрю ваний, визначений у ст. 22 Кримі-
нального кодексу України (КК України), 
бо саме у вказаній нормі встановлено вік,  
з якого настає кримінальна відповідальність. 
Водночас ні кримінальне, ні кримінальне 
процесуальне законодавство не обмежило 
неповнолітнього віком, з якого він може бути 
допитаний як свідок. Лише у п.п. 11, 12 ч. 1  
ст. 3 КПК України надано визначення понять 
малолітньої та неповнолітньої особи. Так, ма-
лолітня особа – це дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років; неповнолітня особа – це 
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старший викладач відділу підготовки прокурорів
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малолітня особа, а також дитина у віці від чо-
тирнадцяти до вісімнадцяти років. 

З метою обмеження негативного впливу 
на психіку дітей існує рекомендація допиту-
вати їх у суді лише у виняткових випадках 
за відсутності інших належних і допустимих 
доказів у кримінальному провадженні, хоча 
законодавчо вона не закріплена.

Разом із тим вчені та практики вказують 
на те, що за належної організації допиту не-
повнолітніх свідків від них можна отримати 
надійні та досить точні показання, що спри-
ятимуть встановленню обставин у криміналь-
ному провадженні. Діти вміють помітити сут-
тєві елементи події, а потім представити їх 
у свідченнях, цінних з правової та доказової 
точок зору.

Ефективність проведення допиту такої 
категорії свідків залежить від багатьох чин-
ників, на які обов’язково повинен звернути 
увагу прокурор. 

Отже, у разі прийняття рішення про необ-
хідність допиту неповнолітнього свідка в суді 
прокурору треба підготуватися до цієї проце-
суальної дії, яка має низку суттєвих відмін-
ностей від допиту на стадії досудового розслі-
дування. Зокрема, допит у суді має публічний 
характер, є короткотривалим та віддаленим у 
часі від події злочину [3, с. 40].

Готуючись до допиту неповнолітнього свід-
ка в суді, прокурору слід не лише добре орі-
єнтуватися в обставинах та матеріалах кон-
кретного кримінального провадження, а й за 
можливості максимально ретельно з’ясувати 
відомості про особу, яку має намір допитати, 
про її відносини з іншими учасниками кри-
мінального провадження. Зазначене забезпе-
чить встановлення необхідної інформації, що 
має значення для конкретного криміналь-
ного провадження, а отже, сприятиме отри-
манню достовірних та правдивих показань,  
тобто здобуттю належного та допустимого до-
казу в суді. 

Підготовка прокурора до допиту неповно-
літнього свідка повинна бути спрямована на 
вирішення низки завдань. Першим завдан-
ням, як зазначалось, є додаткове цілеспря-
моване вивчення матеріалів кримінального 
провадження з метою встановлення відомо-
стей щодо особи неповнолітнього свідка і його 
оточення, характеру стосунків з іншими учас-

никами кримінального провадження і став-
лення до того, що трапилося, а також для 
визначення предмета допиту. Таким чином, 
крім віку та інших біографічних даних непо-
внолітнього необхідно всебічно й повно з’ясу-
вати інші дані про його особу, зокрема його 
вікові та психологічні особливості (темпера-
мент, рівень загального розвитку, інтереси, 
ціннісні орієнтації та ін.); стан здоров’я; со-
ціальну (суспільну) характеристику (взаємо-
відносини в сім’ї та колективі, ставлення до 
праці, навчання, участь у суспільному житті 
тощо) [4, с. 380–381]. 

Від того, наскільки повно й всебічно буде 
вивчена особа допитуваного, особливості його 
психіки, багато у чому залежить успіх та ре-
зультативність допиту [5, с. 19–20]. Доціль-
но намагатися виявити окремі психологічні 
риси неповнолітнього, такі, як рішучість або 
обачливість, сміливість чи боягузтво, жорсто-
кість, цинізм. Це сприятиме визначенню так-
тики проведення допиту безпосередньо в суді. 
Значну допомогу у виявленні психологічних 
особливостей неповнолітнього, а також у фор-
мулюванні запитань з доступною для дитини 
термінологією можна отримати, консультую-
чись із психологом. 

Зазначене дасть змогу отримати соціально- 
психологічний портрет допитуваного та пе-
рейти до виконання наступного завдання 
прокурора – планування допиту та визначен-
ня кола запитань, які необхідно з’ясувати в 
суді у неповнолітнього свідка.

Вся інформація, яку можна отримати від 
неповнолітнього свідка щодо обставин кри-
мінального провадження, поділяється на три 
категорії: що бачив, що чув, як почуте та по-
бачене зрозумів. Для того, щоб відому свідку 
інформацію безпосередньо дослідити в суді, 
під час підготовчих дій до допиту прокурор 
повинен скласти чіткий перелік запитань, 
поділивши їх на декілька блоків. Зокрема, 
на початок варто винести сприятливі запи-
тання, які не викликають негативних емоцій 
та реакцій; потім сформулювати нейтраль-
ні питання, що стосуються обставин справи. 
Вказані блоки запитань дають можливість 
під час допиту в суді встановити контакт з до-
питуваним. Основну увагу необхідно зверну-
ти на третій блок запитань, які доцільно ста-
вити наприкінці допиту як найбільш суттєві, 
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щоб свідок у своїх показаннях надав свідчен-
ня про відомі йому обставини, які підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні 
та визначені у ч. 1 ст. 91 КПК України. 

Бажано, щоб у судовому засіданні безпосе-
редньо під час допиту перехід від одного бло-
ку запитань до іншого відбувався природно, 
як продовження розмови [6, с. 19–20].

Разом із тим план допиту повинен бути 
достатньо гнучким, щоб залежно від ситуа-
ції, яка складеться в суді, його можна було б  
змінити, а перелік запитань повинен бути 
сформований таким чином, щоб одну й ту ж 
обставину можна було з’ясувати різними за 
формулюванням запитаннями. 

При формулюванні запитань від прокуро-
ра вимагаються знання як з галузі психоло-
гії неповнолітніх, так і пов’язані з віковими 
особливостями станів та типових для кожного 
віку фізіологічних процесів, що виявляються 
у поведінці і вказують на загальну спрямова-
ність розвитку особи.

У літературі з психології запропоновано де-
кілька вікових груп неповнолітніх, розвиток та 
психологічні характеристики яких мають свою 
специфіку. Зокрема, М.І. Порубов і В.О. Ко-  
новалова розподіляють дітей на шість віко-
вих груп, а саме: 1) дитячий вік (до 1 року);  
2) раннє дитинство (від 1 до 3 років); 3) до-
шкільний вік (від 3 до 7 років); 4) молодший 
шкільний вік (від 7 до 11 років); 5) підлітко-
вий вік (від 11 до 15 років); 6) старший шкіль-
ний вік (до 18 років) [7, с. 145; 8, с. 108].

Ще в ранньому дитинстві діти здатні до 
сприйняття людей і їх вчинків. Вони в змо-
зі виділити найбільш характерні для кон-
флікту дії його учасників, тобто розуміють, 
що означає штовхнути, вдарити, битися. Їм 
властиве сприйняття різних об’єктів, особли-
во незвичайних, яскравих. Тому навіть від 
дітей трьох-чотирьох років можна очікувати 
досить чіткі показання. Наприклад, дівчатка 
більше розкажуть з приводу зовнішності осо-
би – зачіски, одягу, прикрас, а хлопчики щодо 
марки, виду автомобіля. 

Для дітей дошкільної вікової групи харак-
терна кмітливість, їх сприйняттю притаман-
на деталізація. У відтворенні події, що спо-
стерігалася, діти можуть свідчити про факти, 
яких не помітили дорослі. У цьому віці діти 
не мають достатньої здатності до послідовно-

го логічного мислення і можуть давати лише 
нескладні відповіді на зрозумілі їм запитан-
ня [9, с. 282]. 

Український педагог К.Д. Ушинський пи-
сав, закликаючи педагогів, батьків, врахо-
вувати особливості дитячого мислення, оскі-
льки дитина мислить формами, фарбами, 
зву ками, відчуттями взагалі [10, с. 11]. Для 
дітей вказаних вікових категорій простіше 
що-небудь впізнати, ніж відтворити інфор-
мацію про який-небудь об’єкт у самостійній 
розповіді [11, с. 87–91]. Це необхідно врахову-
вати при формулюванні і постановленні за-
питань у судовому засіданні та наданні оцін-
ки показанням дітей молодших вікових груп. 

Найскладнішим вважається підлітковий 
період. Такі діти є ще не набагато старшими 
від молодших школярів, але вже здатні до 
самоусвідомлення, окремі риси їх характеру 
різко виділяються, наприклад, надмірна са-
мовпевненість, емоційна неврівноваженість, 
підвищена вразливість. Найхарактернішим 
для цього етапу з точки зору психології є сві-
домий вияв індивідуальності. Підлітки вва-
жають себе дорослими, хоча не позбавлені ім-
пульсивності, швидкої зміни настрою, і саме 
тому свідки цієї вікової категорії потребують 
особливої уваги та індивідуального підходу. 

Не менш складним є й юнацький (старший 
шкільний) вік, коли соціальний розвиток 
вступає в конфлікт з бурхливо прогресуючою 
фізіологією. Для цього періоду характерними 
є одночасне прагнення до самостійності та 
незалежності, перебільшення своїх здібнос-
тей і можливостей, недостатній рівень знань, 
відсутність досвіду та професійних навиків, 
підвищена активність та збудженість. Разом 
з тим у цей період завершується формуван-
ня особистості та психічних процесів, які по 
своїй суті наближають підлітків до дорослої 
людини. Саме тому молодим людям цієї ві-
кової категорії надається широке коло прав 
у цивільно-правових відносинах, а свідки, 
яким виповнилося 16 років, попереджаються 
про кримінальну відповідальність за відмову 
від давання показань і за завідомо неправди-
ві показання (ч. 2 ст. 354, ч. 1 ст. 352 КПК 
України). У зв’язку із цим доцільно ставити 
запитання таким свідкам та проводити їх 
допит із застосуванням тактичних прийомів, 
які рекомендовані для дорослих.
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Зокрема, необхідно пам’ятати, що всебіч-
ність та повнота допиту неповнолітнього ціл-
ком визначаються сумою поставлених йому 
запитань [12, с. 87–91].  

Наступним завданням підготовки до допи-
ту неповнолітнього свідка в суді після скла-
дення переліку запитань є визначення тих 
доказів, що містяться в матеріалах кримі-
нального провадження, які доцільно викори-
стати під час допиту, щоб допомогти пригада-
ти дитині забуті факти, візуально посилити 
поставлене запитання чи надану на нього 
відповідь. Для актуалізації забутого успіш-
но можуть бути використані не лише речові 
докази, а й підібрані певні предмети, напри-
клад, макети приміщень, зображення різних 
фасонів одягу, марок автомобілів тощо. У разі 
необхідності можливе використання фото-, 
аудіо- чи відеоматеріалів. Важливим також є 
визначення черговості, в якій необхідні мате-
ріали демонструватимуться свідку. 

Враховуючи вимоги кримінального про-
цесуального закону, прокурор при підготовці 
до допиту неповнолітнього свідка в суді пови-
нен виконати ще одне важливе завдання –  
визначитися щодо клопотання перед судом 
про забезпечення явки в судове засідання 
осіб, присутність яких визначена законом. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 354 КПК України допит 
малолітнього свідка і, на розсуд суду, непо-
внолітнього свідка проводиться в присутності 
законного представника, педагога чи психо-
лога, а за необхідності – лікаря. Метою при-
сутності вказаних осіб у суді є посилення га-
рантій дотримання інтересів неповнолітнього 
в суді та сприяння налагодженню (встанов-
ленню) психологічно комфортної обстановки 
під час здійснення його допиту. Тому необхід-
но досить виважено ставитися до вибору цих 
осіб. Якщо під час допиту малолітнього свід-
ка зазначені особи мають бути обов’язково, то 
питання щодо їх присутності при допиті дітей 
віком від 14 до 18 років підлягає вирішенню 
саме на стадії підготовки до допиту, щоб мати 
можливість у суді рекомендувати конкретно-
го фахівця.

Законними представниками неповнолітньо-
го свідка можуть бути батько або мати, усинов-
лювач або опікун, інші повнолітні члени сім’ї.  

Існують рекомендації, щоб на допит непо-
внолітнього супроводжувала та особа, з якою 

у дитини найбільш щирі відносини, глибокий 
емоційний контакт.

Проте, як свідчить практика, діти часто 
не хочуть розкривати правдиву інформацію 
у присутності близької їм людини, оскільки 
побоюються реакції близьких або стараються 
захистити їх від емоційно важкої інформації. 
Присутність близької людини, навіть якщо її 
поведінка буде пасивною, може сприймати-
ся як форма тиску на дитину та створювати 
підставу для того, щоб поставити під сумнів 
вірогідність розповіді [13, с. 23].  

У такому випадку, коли участь законного 
представника може завдати шкоду інтересам 
малолітнього або неповнолітнього свідка, суд 
за клопотанням самого малолітнього (непо-
внолітнього) чи з власної ініціативи вправі 
обмежити його участь у процесуальній дії 
(допиті), усунути його від участі у судовому 
провадженні та залучити замість нього іншо-
го законного представника [4, с. 96]. В кри-
мінальному процесуальному законодавстві 
відсутні перешкоди щодо заявлення в суді 
такого клопотання прокурором. 

Також важливим є питання вибору педаго-
га, від якого так само буде залежати психоло-
гічний комфорт малолітнього чи неповноліт-
нього свідка під час допиту в суді. Доцільно 
запрошувати того ж педагога, який раніше 
брав участь у допиті вказаних свідків під час 
досудового розслідування кримінального про-
вадження, оскільки останнім легше розповіда-
ти про подробиці злочину у присутності того, 
з ким вже раніше був відвертим. У цьому ви-
падку участь педагога допоможе подолати бо-
язкість, невпевненість дитини швидше і з мі-
німальною шкодою для його психіки [14, с. 11].  

На практиці слідчі, прокурори та судді 
найчастіше запрошують педагога за прин-
ципом «легше знайти», інколи навіть не ту 
особу, яка працює за фахом, а ту, яка має 
відповідний диплом про вищу освіту. Тому 
слушним є висновок Т.І. Мальованої, що та-
кий педагог відіграє суто формальну функ-
цію і жодним чином не бере участі у допиті 
[15, с. 310]. В такому разі необхідно приймати 
рішення про залучення педагога до участі у 
допиті з урахуванням думки неповнолітнього 
свідка та його законного представника.

У ситуації, коли необхідно допитати де-
кількох неповнолітніх, які мають різний 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕНКО



75

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 4(50)’2017

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

процесуальний статус, думки науковців та 
практиків щодо кількості запрошених педа-
гогів розділилися. Так, деякі вважають, що 
доцільно залучати різних педагогів, щоб у 
неповнолітніх учасників не виникало недо-
віри до того педагога, який допомагає іншій 
стороні [16, с. 15]. Разом із тим, на нашу дум-
ку, більш слушною є пропозиція В.В. Єгупен-
ка про запрошення педагога з тієї школи,  
в якій не вчиться жоден з допитуваних, щоб 
не виникала негативна ситуація стосовно 
зацікавленості в наданні допомоги конкрет-
ному неповнолітньому [17, с. 362]. Вирішен-
ня цієї проблеми саме таким чином надає 
можливість уникнути ситуації, яка призведе 
до затягування судового провадження та по-
рушення розумних строків у кримінальному 
провадженні, у випадку коли хтось один із 
залучених педагогів з об’єктивних причин 
не зможе з’явитися до суду і судовий розгляд 
буде відкладено.

На відміну від педагога психолог повинен 
бути індикатором, який, спостерігаючи за до-
питом та поведінкою присутніх у залі судового 
засідання, сприяє встановленню толерантної, 
емоційно комфортної обстановки в суді, допо-
магає налагодити психологічний контакт з 
допитуваним, з урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку, характеру, темпера-
менту останнього. Саме психолог, і не просто 
психолог, а той, хто спеціалізується на дитя-
чій психології, має можливість в повній мірі 
убезпечити неповнолітнього від порушень 
його прав та законних інтересів, реально за-
хистити від можливих травм його психіку, від 
неадекватних реакцій на вторгнення в його 
свідомість юридичних процедур. Бажано, щоб 
через формальне ставлення до вибору психо-
лога не залишилося поза увагою його вміння 
повести свідомість непов нолітнього у відпо-
відне русло і надати допомогу в з’ясуванні 
обставин справи, без травмування психіки 
дитини [18, с. 21–24].

Тому виправданими вбачаються запропо-
новані такі вимоги до психолога: мати вищу 
психологічну освіту за спеціалізацією в галу-
зі дитячої, підліткової, юнацької психології та 
стаж роботи за спеціальністю не менше трьох 
років [19, с. 125].

За наявності даних про психічне захво-
рювання дитини виникає необхідність вирі-

шити питання щодо забезпечення участі лі-
каря у судовому засіданні. Зокрема, це може 
бути той самий лікар, який вже брав участь 
у проведенні слідчих (розшукових) дій у кри-
мінальному провадженні під час досудового 
розслідування. Проте головна вимога до та-
кого лікаря, щоб він був спеціалістом саме з 
того захворювання, яке виявлено у неповно-
літнього. 

Вже під час безпосередньо судового допиту 
необхідно контролювати, щоб усі перелічені 
вище особи знаходилися поза зоровим кон-
тактом неповнолітнього свідка задля уник-
нення спроби будь-яким чином вплинути на 
нього жестами, мімікою тощо.

Відповідно до ч. 4 ст. 354 КПК України у 
випадках, коли це необхідно для об’єктивного 
з’ясування обставин та/або захисту прав ма-
лолітнього чи неповнолітнього свідка, нада-
но можливість за ухвалою суду допитати його 
поза залою судового засідання в іншому при-
міщенні з використанням відеоконференції 
(дистанційне судове провадження). Загальні 
правила проведення процесуальних дій під 
час судового розгляду в режимі відеоконфе-
ренції містяться у ст. 336 КПК України. 

Визначитися із рішенням щодо необхідно-
сті проведення дистанційного допиту мало-
літнього чи неповнолітнього свідка прокуро-
ру варто ще до його початку. Отже, це є ще 
одним завданням, яке потрібно вирішити при 
підготовці до допиту в суді, а в ході судового 
розгляду у разі необхідності – заявити вмоти-
воване та обґрунтоване клопотання про до-
пит з використанням відеоконференції. Цей 
тактичний хід як захід забезпечення безпеки 
вказаної особи надає можливість уникнути 
будь-якого несприятливого (негативного) 
впливу (тиску, залякування) на особу свідка 
незалежно від того, свідком якої сторони у 
кримінальному провадженні він виступає: чи 
сторони обвинувачення, чи сторони захисту. 

Разом із прийняттям рішення про викори-
стання відеоконференції потребує вирішення 
питання щодо приміщення, в якому перебува-
тиме дитина під час її дистанційного допиту. 

Так, у науково-практичній літературі іс-
нують рекомендації щодо місця проведення 
допиту неповнолітнього свідка під час досу-
дового розслідування. Зокрема, пропонується 
проводити допити в дитячому садочку або в 
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школі, щоб дитина почувалася більш розку-
тою у звичній обстановці. Водночас не реко-
мендується проводити допити за місцем про-
живання дитини, щоб не виникла негативна 
асоціація місця проживання з пережитою 
психологічною травмою від злочину та дити-
на не втратила почуття безпеки у себе вдома. 
Для досягнення певної дисциплінованості 
та відповідальності під час допиту необхідно 
проводити допити неповнолітніх в кабінеті 
слідчого, а у виняткових випадках, якщо це 
не призведе до додаткових психологічних 
травм дитини, – на місці події. Проте вказані 
рекомендації не є доречними на стадії судо-
вого провадження, адже в таких місцях або ж 
відсутня можливість забезпечення відеокон-
ференції, або ж це впливатиме на встановле-
ний режим роботи зазначених закладів. 

Вирішення цієї проблеми можливе че-
рез використання методики «дружніх кім-
нат» або «зелених кімнат», яка направлена 
на забезпечення сприятливих умов допиту,  
а саме: проведення допиту дитини в примі-
щеннях, адаптованих до потреб правосуддя, 
та в умовах, що мінімізують та не допуска-
ють повторного травмування психіки дитини,  
з урахуванням її індивідуально-психологіч-
них і психофізіологічних властивостей. Такі 
кімнати повинні мати відповідне оформлен-
ня, облаштування та технічне оснащення, а 
також забезпечувати дитині почуття комфор-
ту, сприяти зосередженню уваги, мобілізації 
уваги [13, с. 13–14,].

У рекомендаціях засідання круглого столу 
на тему: «Захист дітей від сексуального на-
сильства» від 14 грудня 2016 року, затвердже-
них рішенням Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 
та туризму від 12 квітня 2017 року (протокол 
№ 71), йдеться про використання «спеціальної 
кімнати для допиту» чи «спеціально обладна-
ного або пристосованого для цих цілей примі-
щення», яке не просто технічно відокремлене, 
а в якому створена атмосфера, що сприяла б 
зняттю стресу, почуття страху, викликала б 
довіру з боку жертви, яку необхідно допитати. 
У таких кімнатах також пропонується прово-
дити допити малолітніх, неповнолітніх свідків 
під час досудового розслідування, а відеозапис 
цього допиту рекомендовано використовувати 
як доказ у суді задля уникнення виклику їх до 

суду і повторного психологічного травмування 
під час свідчення в суді [20]. 

На жаль, таких приміщень в Україні є 
лише п’ять: по одному в Ялті (територія анек-
сованого зараз Криму), Одесі та Харкові,  
а також два приміщення, розташовані в Києві. 

Якщо ж можливість провести допит у спеці-
ально обладнаній кімнаті відсутня, то це може 
бути інше приміщення того ж самого суду, де 
відбувається розгляд кримінального прова-
дження, у якому дитина виступає свідком. 
Майже в усіх приміщеннях судів в Україні є 
можливість встановлення дистанційного зв’яз-
ку, щоб дитина із законним представником 
(педагогом, психологом) перебувала в одній 
кімнаті суду, а обвинувачений та усі інші учас-
ники процесу – в іншій кімнаті. 

Вирішення при підготовці до допиту непо-
внолітнього свідка в суді всіх визначених за-
вдань, наявність чіткого плану цього допиту 
сприятимуть здійсненню ефективного і раціо-
нального допиту. Разом з тим це є лише однією 
запорукою здійснення продуктивного допиту. 
Безпосередньо під час допиту в суді прокурору 
необхідно докласти максимум зусиль та про-
явити свій професіоналізм, щоб отримати від 
неповнолітнього належну в межах криміналь-
ного провадження інформацію. 

Окремі моменти, які не врегульовано законо-
давством, створюють низку проблем під час під-
готовки до допиту неповнолітнього свідка в суді. 

Так, з метою уникнення формального під-
ходу до вибору педагога, психолога або лікаря 
для їх участі в судовому провадженні при до-
питі неповнолітнього свідка потребують пра-
вового закріплення вимоги до цих осіб шля-
хом внесення змін до чинного КПК Украї ни.  
Зокрема, такі вимоги повинні стосуватися осві-
ти, спеціалізації, стажу роботи вказаних осіб.

Враховуючи міжнародні стандарти доціль-
но встановити обмеження стосовно допиту 
малолітніх свідків у суді, а саме: допитувати 
їх лише у виняткових випадках, якщо інші 
докази відсутні, а обставини, визначені у  
ст. 91 КПК України, не можуть бути з’ясова-
ні іншим чином, або якщо сукупності доказів 
недостатньо для з’ясування всіх обставин 
кримінального провадження. 

Не порушуючи принцип безпосередності до-
слідження доказів у суді, рішення про необхід-
ність виклику малолітнього свідка до суду про-
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курору варто приймати лише після дослідження 
відеозапису його допиту, здійсненого під час до-
судового розслідування. У свою чергу, обов’язко-
вість проведення відеозапису вказаного допиту 
потребує законодавчого врегулювання.
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Людмила КОВАЛЕНКО

ПІДГОТОВКА ДО ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО СВІДКА
В СУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Досліджуються особливості доказування у кримінальних провадженнях. Висвітлюються 
найбільш важливі питання, на які необхідно звернути увагу та з’ясувати їх під час підготовки 
до допиту в суді неповнолітнього свідка у кримінальному провадженні, пропонуються шляхи 
їх вирішення.

Ключові слова: кримінальне провадження; доказування; судовий розгляд; допит; непов-
нолітній свідок.

Людмила КОВАЛЕНКО

ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
СВИДЕТЕЛЯ В СУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Исследуются особенности доказывания в уголовных производствах. Освещаются наиболее 
важные вопросы, на которые необходимо обратить внимание и выяснить их при подготовке к 
допросу в суде несовершеннолетнего свидетеля в уголовном производстве, предлагаются пути 
их решения.

Ключевые слова: уголовное производство; доказывание; судебное рассмотрение; допрос; 
несовершеннолетний свидетель.

Liudmyla KOVALENKO

PREPARATION TO CHILD WITNESS EXAMINATION
IN CRIMINAL COURT PROCEEDING

Article deals with studying proof peculiarities in criminal proceedings on crimes against property, 
author dwells on the problematic aspects that occur during court trials in criminal proceedings 
concerning crimes of the given category and outlines propositions on how to solve these issues.

Keywords: criminal proceedings; proof; court trial; conciliation agreement; plea agreement; 
crimes against property.
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Незважаючи на внесення до Криміналь-
ного процесуального кодексу України (КПК 
України) чималої кількості змін і допов-
нень, правові колізії між окремими його 
нормами та інші проблемні питання, що 
виникають при виконанні положень цьо-
го Кодексу, залишаються не з’ясованими. 
Їх існування саме по собі породжує ризики 
порушення прав учасників кримінального 
провадження. Водночас, як і раніше, є по-
ширеними факти недотримання в поліції 
передбаченого цим Кодексом порядку досу-
дового розслідування.

Проблемам, присвяченим забезпеченню 
конституційних прав учасників криміналь-
ного провадження, приділено значну увагу 
у роботах Ю.П. Аленіна, Ю.М. Бєлозьорова, 
Ю.М. Грошевого, М.М. Михеєнка, Є.Д. Пись-
менного, С.М. Стахівського, В.Г. Уварова, 
С.П. Щерби і багатьох інших учених.

Метою цієї статті є аналіз деяких проблем-
них питань, що виникають при проведенні 
досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях, і внесення пропозиції перед-
бачити на законодавчому рівні відповідні 
заходи, що сприятимуть належній реаліза-
ції завдань кримінального провадження.

В умовах реформування законодавства 
нашої держави та його наближення до єв-
ропейських стандартів питання реального 

забезпечення прав людини у кримінально-
му провадженні залишається актуальним. 
Саме під час кримінального провадження 
особи зазнають найбільших обмежень прав, 
закріплених у Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод 1950 
року (Конвенція) і гарантованих Конститу-
цією України, що пов’язано із застосуванням 
таких заходів забезпечення кримінального 
провадження, як затримання, тримання під 
вартою, відсторонення від посади, тимчасо-
ве вилучення і арешт майна та інші.

Безумовно, вказані примусові заходи 
сприяють розкриттю та ефективному роз-
слідуванню злочинів, а також збиранню 
належних доказів, але їх застосування 
обов’язково має бути законним, обмеження 
прав і свобод людини здійснюватися в ро-
зумних межах за умови недопущення при 
цьому порушень та свавілля. У прийня-
тому Верховною Радою України 13 квітня  
2012 року Кримінальному процесуально-
му кодексі України на відміну від КПК  
України 1960 року приділено неабияку ува-
гу нагальним питанням як забезпечення 
захисту прав, свобод і законних інтересів 
особи під час здійснення кримінального 
провадження, так і застосування до кожного  
його учасника належної правової про-
цедури.

Сергій НЕСТЕРЕНКО
старший викладач відділу підготовки прокурорів 

з нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання та досудове слідство 
Національної академії прокуратури України 

snprok04@ukr.net
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У зв’язку із цим з метою імплементації 
вимог Конвенції у КПК України визначено, 
що кримінальне процесуальне законодав-
ство застосовується з урахуванням практи-
ки Європейського суду з прав людини (Євро-
пейський суд). У положеннях цього Кодексу 
законодавець також запровадив нові право-
ві інститути, зокрема слідчого судді, служ-
бової особи підрозділів органу досудового 
розслідування, відповідальної за перебу-
вання затриманих, тощо. При цьому дієвість  
інститутів слідчого судді та відповідального 
за перебування затриманих осіб, урахову-
ючи наділення їх широким колом повнова-
жень і обов’язків, також сприятиме захище-
ності процесуальних прав осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі.

Довгоочікуване для європейської спіль-
ноти реформування національного кримі-
нального процесуального законодавства та 
передбачені у ньому новели покликані по-
силити захист конституційних прав людей, 
що є важливим кроком у наближенні Украї-
ни до загальноприйнятих норм існування у 
демократичній країні. Зазначене засвідчує 
визнання Україною набутого ще у 1995 році 
членства в Раді Європи принципу верховен-
ства права, її міжнародного зобов’язання на 
державному рівні забезпечити права та ос-
новні свободи кожній особі, яка знаходиться 
під її юрисдикцією, та ефективно співпра-
цювати з іншими державами-членами вка-
заної міжнародної організації.

Як результат, маємо кримінальний про-
цесуальний закон, який у 2013 році Голо-
ва директорату з прав людини Ради Єв-
ропи, спеціальний радник Генерального 
секретаря Ради Європи по Україні Христос  
Якумопулос назвав одним із найкращих у 
країнах – членах Ради Європи. Водночас 
первинна редакція кодифікованого закону, 
що визначає порядок кримінального про-
вадження в Україні, упродовж чотирьох з 
половиною років із дня набрання ним чин-
ності зазнала і продовжує зазнавати змін 
і доповнень. Із цих питань прийнято вже 
понад 40 законів. Даний факт свідчить, що 
КПК України та наведені нижче інші зако-
нодавчі акти ще потребують удосконалення.

Інша проблема полягає в забезпечен-
ні реального виконання деяких положень 

КПК України. Адже, як наголосив пред-
ставник Ради Європи Христос Якумопулос, 
лише проголосити реформи недостатньо, 
їх ще потрібно втілити в життя. Зокрема, 
відповідальні за перебування затриманих 
службові особи, якими згідно з п. 10 розділу 
VI Інструкції з організації діяльності чер-
гової служби органів (підрозділів) Націо-
нальної поліції України, затвердженої на-
казом МВС України від 23 травня 2017 року  
№ 440, зареєстрованим у Міністерстві  
юстиції України 15 червня 2017 року за  
№ 750/306 (Інструкція), є старший інспек-
тор – черговий чергової частини (або особа, 
яка виконує його обов’язки), усупереч ви-
могам п. 3 ч. 3 ст. 212 цього Кодексу, пп. 5  
п. 7 розділу I, пп. 4 п. 10 розділу VI, пп. 2 
п. 7 розділу VII Інструкції не звільняють 
необґрунтовано доставлених осіб або після 
зникнення підстави затримання чи спливу 
строку затримання.

До речі, вживання терміна «перебуван-
ня» затриманих у положеннях законодав-
ства, зокрема у ч. 3 ст. 12, п. 7 ч. 3 ст. 42, 
ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 197, ч.ч. 4, 5 
ст. 202, ч. 4 ст. 208, ст. 212, ч.ч. 1, 5 ст. 213 
КПК України, ст. 26 Закону України «Про 
прокуратуру», а також у п. 10 розділу VI,  
п. 7 розділу VII Інструкції, на нашу думку, 
є невдалим, оскільки такі особи добровільно 
не перебувають, а примусово утримуються 
у місцях тримання затриманих та інших 
місцях, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про прокуратуру». Тому, урахо-
вуючи, що їх фактично тимчасово позбав-
ляють свободи пересування, у вказаних нор-
мах було б більш правильним використати 
термін «утримання» затриманих.

Начальник чергової частини, а також 
відповідальна особа, яка призначається в 
кожному територіальному підрозділі поліції 
для ефективності здійснення цілодобового 
контролю, зокрема, за забезпеченням за-
хисту прав громадян, також не виконують 
покладений на них згідно з розділом IV Ін-
струкції обов’язок звільнити таких осіб з ме-
тою поновлення порушених прав останніх. 

Відповідно, викликає нарікання й робота 
передбачених у кожному слідчому управлін-
ні (відділі) ГУМВС, УМВС організаційно- 
методичних підрозділів (ОМП поліції), од-
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нією з основних функцій яких відповідно до 
пп. 3.12.1 Інструкції з організації діяльності 
органів досудового розслідування Міністер-
ства внутрішніх справ України, затвердже-
ної наказом МВС України 9 серпня 2012 
року № 686, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 
1770/22082 (Інструкція з організації діяль-
ності ОДР), є забезпечення контролю за 
додержанням строків затримання осіб, під-
озрюваних у вчиненні кримінального пра-
вопорушення.

Проте прокурорські перевірки засвід-
чують, що притаманна поліції практика 
незаконного затримання, доставлення та 
тримання осіб, порушення строків їх затри-
мання не викорінена. Загальновідомими є 
результати роботи на даному актуальному 
напрямі саме прокурора, який зобов’язаний 
негайно звільнити кожну незаконно утри-
мувану особу, користуючись наділеними 
відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
прокуратуру» повноваженнями.

За офіційними даними, за ініціативою 
прокурорів у період з 2013 року по I квартал 
поточного року по Україні звільнено 64 осо-
би, яких незаконно утримували в органах і 
спеціальних установах поліції [1]. Проте ре-
альна кількість осіб, яких незаконно затри-
мують і тримають в поліції, значно більша. 
Своєчасність виявлення та попередження у 
цілому таких випадків залежить виключно 
від ефективності прокурорського нагляду 
за додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів приму-
сового характеру, пов’язаних із обмеженням 
особистої свободи громадян.

Не функціонує у поліції й передбачений 
вимогами ч. 3 ст. 210 КПК України інститут 
обов’язкового проведення слідчим перевірки 
за фактом наявності підстав для обґрунтова-
ної підозри про те, що доставлення затрима-
ної особи до органу досудового розслідуван-
ня тривало довше, ніж це необхідно.

Крім того, працівники новоутворених ор-
ганів поліції продовжують допускати й інші 
порушення порядку затримання осіб за 
підозрою у вчиненні злочину, часто не спри-
яють затриманим у реалізації їхніх процесу-
альних прав. Деякі з цих порушень значно 

поширені і мають системний характер. Се-
ред них порушення права: на втручання у 
приватне життя; на захист; на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльно-
сті; на свободу від катувань та нелюдського 
або такого, що принижує гідність, ставлен-
ня або покарання; на дотримання строків, 
об’єктивно необхідних для виконання про-
цесуальних дій та прийняття процесуаль-
них рішень; на справедливий суд.

Не дивно, що найбільших порушень прав 
зазнають саме підозрювані, які є одними з 
найбільш уразливих учасників криміналь-
ного провадження. Їхні права ігноруються, 
як правило, вже на початковому етапі за-
тримання, коли їх тимчасово позбавляють 
свободи пересування. Нерідко при цьому їх 
піддають незаконному особистому обшуку,  
а також мають місце випадки, коли фактич-
не затримання осіб за підозрою у вчиненні 
злочину приховують, складаючи протокол  
про адміністративне затримання. Поширені 
в поліції й випадки невнесення оперативним 
черговим до Журналу обліку доставлених, 
відвідувачів та запрошених відповідних да-
них про кожну доставлену до органу досу-
дового розслідування особу або внесення до 
цього Журналу недостовірних відомостей, 
коли вказується про те, що затриманий є за-
явником чи свідком і самостійно прибув до 
поліції тощо, що не відповідає вимогам п. 1  
ч. 3 ст. 212 КПК України, п. 6.6.2 розділу VI 
Інструкції.

Слід виділити й інші характерні пору-
шення вимог закону та чинних актів МВС 
України: нескладання протоколу про затри-
мання підозрюваних у вчиненні злочину 
осіб чи несвоєчасне його складання; невідо-
браження в такому протоколі фактичного 
часу затримання; неінформування чи не-
своєчасне інформування родичів або чле-
нів сім’ї затриманого про його затримання 
і місцеперебування; невнесення до журналу 
даних про надання медичної допомоги осо-
бам, які знаходяться в поліції, а також про 
виявлення у затриманих тілесних ушко-
джень. Подекуди це пов’язано з юридичною 
необізнаністю доставлених і затриманих 
осіб, яких не завжди інформують про їхні 
права. Більше того, вони, як правило, вза-
галі не знають змісту положень закону, що 
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регламентують повноваження та обов’язки 
правоохоронців щодо порядку та строків їх 
доставлення і тримання у спеціально відве-
дених для цього приміщеннях.

Так, як передбачено в ч. 2 ст. 211 КПК 
України, затримана без ухвали слідчого 
судді, суду особа не пізніше 60 годин із мо-
менту затримання має бути звільнена або 
доставлена до суду для розгляду клопотан-
ня про обрання стосовно неї запобіжного за-
ходу. Слід зазначити, що на міжнародному 
рівні для вирішення питання про обрання 
такого заходу рекомендовано термін, що 
не має перевищувати 48 годин. При цьо-
му згідно з вимогами пп.1 п. 10 розділу VI  
Інструкції розгляд обставин щодо кожного 
затриманого або доставленого до органу по-
ліції повинен бути проведений із дотриман-
ням встановлених законодавством строків, 
у межах яких має бути перевірена можлива 
причетність тієї чи іншої особи до вчинення 
злочину.

Наприклад, у будинку, де відпочивала 
компанія людей, виявлено труп людини з 
очевидними ознаками насильницької смер-
ті, але кожна без винятку особа, яка знахо-
дилася у ньому, заперечила відношення до 
злочину. У даному випадку є підстави для 
обмеження пересування та опитування цих 
осіб, у тому числі безпосередньо в поліції  
(з обов’язковим доведенням до їх відома 
причин обмеження їх пересування, підстав 
та мети опитування, а також про норматив-
но-правові акти, на підставі яких вжито такі 
заходи) та застосування за наявності під-
став інших передбачених у розділі V Закону 
України «Про Національну поліцію» заходів 
превентивного характеру, необхідних для 
виконання повноважень поліції. Хоча, на 
нашу думку, з юридичної точки зору в та-
кому разі слід не опитати, а провести у пе-
редбаченому КПК України порядку допит 
цих осіб, склавши відповідний протокол, а 
також вжити заходи для з’ясування досто-
вірності їхніх показань.

При цьому може бути встановлено, що де-
які з доставлених осіб не є очевидцями по-
дії, оскільки зайшли до будинку фактично 
вже після вбивства. Це поліцією і має бути  
з’ясовано упродовж розумних нетривалих 
строків.

Проте цих строків майже в кожному  
органі досудового розслідування не додер-
жуються.

Не можна не зазначити і про численні 
випадки, коли поліцейські вдавалися до 
застосування щодо затриманих психологіч-
ного тиску, незаконних заходів фізичного 
впливу і навіть катування. Їх мета за таких 
обставин, коли вони неспроможні встано-
вити істину законним шляхом, полягає, як 
правило, в намаганні добитися зізнання 
у вчиненні злочинів. Порівняно з іншими 
державами – членами ЄС кожен допуще-
ний в Україні такий випадок хоч і набуває 
широкого розголосу в суспільстві, проте вже 
не розцінюється як резонансна подія, урахо-
вуючи загальну їх значну кількість за часів 
незалежності нашої держави.

Подібні повідомлення продовжують над-
ходити і після заснування у липні 2015 року 
Національної поліції. Як приклад, згідно з 
оприлюдненими у прес-службі прокуратури 
Дніпропетровської області даними капітан 
поліції одного з територіальних її відділень 
у лютому 2016 року наніс доставленій особі 
не менше п’яти ударів ногами по тілу. Зго-
дом, вступивши у попередню змову з майо-
ром поліції, з метою залякати та отримати 
від постраждалого заяву про відсутність до 
них претензій щодо побиття, вони нанесли 
останньому гумовим кийком численні удари 
по голові і тілу. Катування тривало декіль-
ка годин. Під час розслідування поліцей-
ським повідомлено про підозру у вчиненні 
ними злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127,  
ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 122 Кримінального ко-
дексу України (КК України), та обрано сто-
совно них запобіжний захід у виді тримання 
під вартою [2].

У лютому 2017 року у Вінницькій облас-
ті трьом поліцейським одного з райвідді-
лів поліції повідомлено про підозру у не-
законному позбавленні волі та катуванні 
людини, а у Львові викрито ще одну групу 
поліцейських, які підозрювалися у система-
тичному перевищенні службових повнова-
жень:  застосуванні фізичної сили до затри-
маних осіб, привласненні особистих речей 
останніх, вимаганні та отриманні коштів 
за непритягнення осіб до відповідальності.  
У ході розслідування отримано дані про  
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20 злочинних епізодів, до яких, можливо, 
причетні 15 працівників із числа співро-
бітників чергової частини та патрульно-по-
стової служби. Лише за один день задоку-
ментовано факт побиття поліцейськими 
затриманого у службовому кабінеті чергової 
частини, а також застосування насилля до 
іншої особи та отримання від неї 900 грн. 
При цьому під час затримання зловмисни-
ки чинили опір. Надалі під час 13 санкціо-
нованих обшуків за місцем їх проживання 
вилучено 1560 польських злотих, 31 350 грн,  
250 євро, 1272 дол. США, 38 мобільних те-
лефонів, мисливський ніж, набої різного 
калібру і навіть гранату РГД-5 та ручний 
протитанковий гранатомет РПГ-18 [3].

Варто також зазначити, що порушення 
законності при затриманні та триманні осіб 
у місцях тримання затриманих, зокрема 
у спеціальних установах поліції, виявлені 
прокурорами при проведенні в них переві-
рок. З 2013 року по 1 квітня 2017 року до 
різних видів відповідальності притягнуто 
5976 поліцейських (без урахування показ-
ника притягнення їх до кримінальної відпо-
відальності), 339 із яких – вже у I кварталі 
цього року [4].Тому виключати можливість 
застосування в органах оновленої поліції 
протиправного затримання і тримання,  
а також вказаних вище незаконних методів 
розслідування є щонайменше легковажним.

У свою чергу, незаконне позбавлення чи 
обмеження прав затриманих осіб, інші пору-
шення порядку кримінального проваджен-
ня автоматично призводять до недотри-
мання процедури розслідування, визнання 
судовими інстанціями здобутих при цьому 
доказів (протоколи, висновки експертиз, по-
казання понятих тощо) недопустимими не-
залежно від їх доказового значення, що зу-
мовлено незаконним застосуванням заходів 
забезпечення кримінального провадження 
чи порушенням конституційних прав осіб та 
визнання процесу в цілому недопустимим і 
несправедливим. У зв’язку із цим можливо 
причетні до злочинів особи змогли уникну-
ти кримінальної відповідальності.

Наприклад, Канівський міськрайонний 
суд Черкаської області 27 березня 2017 року 
визнав невинуватою особу у пред’явлено-
му обвинуваченні за ч. 1ст. 263 КК Украї-

ни та виправдав у зв’язку з недоведеністю 
її винуватості у вчиненні даного злочину 
(справа № 707/1294/16-к). Суд встановив, 
що всупереч вимогам ст.ст. 2, 40, 104, ч. 7  
ст. 233, ч. 2 ст. 234 КПК України обвину-
вачення ґрунтувалося на одержаних неза-
конним шляхом доказах (ухвала про прове-
дення обшуку, протокол обшуку, висновки 
судово-балістичних експертиз, постанова 
про визнання речовими доказами). Зокре-
ма, обшук проведено не лише за місцем про-
живання цієї особи, як це було визначено в 
ухвалі слідчого судді,  а також в автомобілі. 
Під час обшуку вилучено інкриміновані їй 
коробки з набоями. При цьому їх вилучив 
працівник сектору карного розшуку за від-
сутності відповідного доручення. Поняті не 
були присутні під час обшуку автомобіля та 
не бачили, що з нього вилучали. Викликало 
об’єктивний сумнів і вилучення за місцем 
проживання особи інкримінованих їй 10 на-
боїв. Конкретного опису начебто вилучених 
під час обшуку набоїв в протоколі обшуку і в 
постановах про призначення експертиз зро-
блено не було.

Суд визнав невиправданим і вилучення 
під час обшуку шкур великої рогатої худоби 
та звірів і побутових речей, що також супе-
речило ухвалі слідчого судді. Тобто дійшов 
висновку, що протокол обшуку є нікчемним 
і доказового значення не має. Визнано недо-
пустимим доказом і висновки балістичних 
експертиз, оскільки на дослідження були 
направлені предмети, вилучені під час об-
шуку відповідно до протоколу, дані якого 
визнані судом недопустимими доказами. 
Встановив суд і факт проведення досудового 
розслідування слідчим поліції, який не мав 
відповідних повноважень. 

В іншому випадку згідно з вироком Щор-
ського районного суду Чернігівської облас-
ті від 31 травня 2017 року особу визнано  
(у частині) невинуватою у пред’явленому об-
винуваченні за ч. 2 ст. 307 КК України та 
виправдано у зв’язку з недоведеністю сто-
роною обвинувачення вчинення нею даного 
злочину (справа № 749/784/15-к). Суд, про-
аналізувавши досліджені під час судового 
розгляду обставини, згідно з якими вилуче-
ний у неї працівниками поліції з порушен-
ням вимог КПК України наркотичний засіб, 
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визнаний недопустимим доказом, розцінив 
висновок судової експертизи цього нарко-
тичного засобу як отриманий за результа-
тами проведення слідчої дії у порушення 
вимог, передбачених цим Кодексом.

Тернопільським міськрайонним судом 
Тернопільської області 12 грудня 2016 року 
внаслідок порушення права на захист, не-
правильної кваліфікації тощо виправдано 
обвинуваченого у вчиненні злочину проти 
власності (справа № 607/3578/16-к). 

Не менш актуальним є інше проблемне 
питання, що стосується й діяльності слід-
чих суддів і суду. Йдеться про неефектив-
ність і надмірну тривалість розслідування 
за обґрунтованими заявами про піддання  
затриманих поліцейськими нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню 
або катуванню, під час їх перебування під 
контролем держави (поряд із уповноваже-
ною службовою особою чи в приміщенні, 
визначеному такою особою). Часто буває, 
що такі скарги ретельно не розгляються,  
а конкретні твердження підозрюваних чи 
обвинувачених обґрунтованими доводами 
не спростовуються, що не відповідає завдан-
ням і засадам кримінального провадження. 
Про численність таких фактів у нашій дер-
жаві наголошує і Європейський суд у бага-
тьох рішеннях у справах за заявами проти 
України.

Як приклад варто згадати прийняте цією 
інституцією Ради Європи рішення у спра-
ві «Нечипорук і Йонкало проти України» 
(заява № 42310/04, рішення від 21 квітня  
2011 року, набуло статусу остаточного  
21 липня 2011 року), згідно з яким вста-
новлено 14 порушень Україною положень 
Конвенції. Серед них, окрім піддання Нечи-
порука І.М. катуванню та ненадання обґрун-
тованих пояснень про походження отрима-
них ним тілесних ушкоджень, укриття від 
реєстрації конкретного періоду його затри-
мання, тоді як подальше його затримання, 
приховане під адміністративне, було лише 
приводом для забезпечення можливості до-
питати його у зв’язку з розслідуванням зло-
чину; ненадання негайних роз’яснень про 
підстави затримання, та головне, що його 
було засуджено унаслідок несправедливого 
судового розгляду. Лише після прийняття 

Європейським судом вказаного рішення 
Верховний Суд України у 2012 році скасу-
вав усі судові рішення щодо засудження Не-
чипорука І.М. і у 2013 році його виправдали. 
Це був перший випадок, коли особа, виграв-
ши справу в Європейському суді, домоглася 
виправдання і на національному рівні.

В іншій справі – «Каверзін проти Украї-
ни» (заява № 23893/03, рішення від 15 трав-
ня 2012 року, набуло статусу остаточного  
15 серпня 2012 року) – Європейський суд, 
постановляючи так зване пілотне рішення, 
встановив чотири порушення ст. 3 Конвенції 
та зазначив, що проблема жорстокого пово-
дження з особами під час тримання в поліції, 
що дедалі частіше призводить до загибелі 
затриманих, в Україні має системний харак-
тер і що ефективне розслідування за такими 
фактами не проводиться, тому наголосив, 
що українська влада має терміново провести 
конкретні реформи у правовій системі та за-
безпечити викорінення практики жорстокого 
поводження в поліції із затриманими.

Проте, незважаючи на вжиті заходи, по-
ліцейські були і продовжують «лідирувати» 
серед працівників інших правоохоронних 
органів, стосовно яких надходять скарги про 
застосування ними до затриманих жорсто-
кого поводження чи катування. Показник 
розпочатих в Україні за такими скаргами 
кримінальних проваджень протягом ос-
танніх чотирьох років хоча і зменшується, 
проте повільно, і залишається значним – 
7373 (у тому числі 73 за ст. 127 КК Украї-
ни та 23 – зі смертельними наслідками).  
У I кварталі цього року зареєстровано вже 
234 такі кримінальні провадження (у тому 
числі 7 за ст. 127 КК України). За результа-
тами розслідування з 2013 року по I квар-
тал поточного року до суду передано всього  
174 обвинувальні акти стосовно 325 працівни-
ків поліції, з яких 43 – за ст. 127 КК України. 

Не зменшується й кількість рішень Євро-
пейського суду не на користь нашої держа-
ви. Так, у 2014 році встановлено факти по-
рушень положень Конвенції у 39 рішеннях, 
у 2015 році – у 50, а у 2016 році – у 70. Всьо-
го за період з 1959 по 2016 роки винесено  
1106 рішень, в яких констатовано 825 пору-
шень ст. 6 Конвенції про право на справед-
ливий суд, 262 – ст. 5 Конвенції про право на 
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свободу та особисту недоторканність, 252 –  
ст. 3 Конвенції  про заборону катування  
(80 – в її процесуальному аспекті) та 207 – 
ст. 13 Конвенції про право на ефективний 
засіб юридичного захисту.

Із загальної кількості установлених то-
рік Європейським судом порушень найбіль-
ше стосуються ст. 3 Конвенції (37) та ст. 5 
Конвенції (27) – відповідно, III та II місце 
серед 47 держав – членів Ради Європи. Факт 
того, що національними органами України 
не проведено повного й ефективного роз-
слідування за заявами про застосування до 
тимчасово позбавлених свободи осіб нелюд-
ського чи такого, що принижує гідність, по-
водження або катування, тобто порушення 
ст. 3 Конвенції в її процесуальному аспекті, 
констатовано у 14 випадках (I місце серед  
47 держав – членів Ради Європи).

Зверненню учасників кримінального про-
вадження до Європейського суду в зазначе-
них випадках передувало саме не ефективне 
розслідування в Україні їх обґрунтованих 
скарг, що не сприяло відновленню їх пору-
шених прав на національному рівні. А це 
свідчить про ще один суттєвий недолік в 
організації діяльності ОМП поліції та на-
чальника слідчого підрозділу, які не забез-
печили проведення в установленому поряд-
ку службових розслідувань (перевірок) за 
рішеннями слідчого судді, суду, скаргами, 
заявами громадян та повідомленнями, що 
надійшли з органів досудового розслідуван-
ня, про порушення слідчими вимог кримі-
нального процесуального законодавства, та 
належний розгляд заяв і скарг громадян, 
вжиття заходів щодо об’єктивного досудово-
го розслідування, що є порушенням вимог 
пп. 3.12.6 та 4.5.9 Інструкції з організації 
діяльності ОДР.

Про системність допущених у поліції 
порушень також свідчить кількість полі-
цейських, притягнених у 2013–2015 роках 
за актами прокурорського реагування до 
дисциплінарної відповідальності – 36 937, у 
тому числі 20 771 – за недотримання вимог 
закону при здійсненні досудового розсліду-
вання (без урахування даних за 2016 рік, з 
якого кількість притягнених до даного виду 
відповідальності поліцейських до офіційної 
статистики не входить) [5]. Наведені цифри 

говорять самі за себе. Поширеність пору-
шень вимог кримінального процесуального 
законодавства потребує більш дієвого про-
курорського реагування. До того ж здійс-
нення прокурором нагляду за діяльністю 
органів досудового розслідування має спри-
яти реалізації завдань кримінального про-
вадження, визначених у ст. 2 КПК України, 
і це залишається одним із критеріїв резуль-
тативності роботи прокуратури. 

Порядок реагування на порушення прав 
осіб в кримінальному провадженні, по суті, 
не є складним. Насамперед кожен без ви-
нятку факт їх допущення підлягає аналізу 
із встановленням причин та умов, що їм 
сприяли,  а також винних у цьому посадов-
ців. Надалі мають бути вжиті конкретні 
заходи реагування, адекватні цим пору-
шенням, у тому числі стосовно осіб керівно-
го складу, а за наявності підстав – шляхом 
внесення відповідних відомостей до ЄРДР 
та забезпечення ефективного досудового 
розслідування таких фактів на державному 
рівні. Застосування зазначеного підходу за-
безпечить викорінення протиправної прак-
тики недотримання їхніх прав.

Приєднуємося до багатьох науковців і 
практиків, які вбачають нагальну необхід-
ність встановити на законодавчому рівні 
можливість прокурору у кримінальному 
провадженні письмово доручати керівникам 
відповідних органів проведення відомчих 
перевірок для усунення порушень і забез-
печення повного розкриття діянь, що міс-
тять ознаки злочину, як це було закріплено  
у ст. 31 Закону України «Про прокуратуру» в 
редакції 1991 року.

Також маємо переконання, що парламен-
тарі зарано проголосували за внесення змін 
до Конституції України про виключення 
надважливої для нашої держави функції 
прокуратури щодо здійснення нагляду за 
додержанням законів при виконанні судо-
вих рішень у кримінальних справах, при 
застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних із обмеженням особи-
стої свободи громадян. Забезпечення цього 
дієвого механізму захисту прав і свобод осо-
би має бути покладено, як і раніше, саме на 
прокуратуру, а не на так звану подвійну си-
стему регулярних пенітенціарних інспекцій  
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(від часу її створення). Більше того, з ог-
ляду на назву такі інспекції мають бути в 
структурі державного управління пенітен-
ціарної системи України, до якої органи та 
спеціальні установи поліції, а також Служ-
би безпеки України, Державної прикордон-
ної служби України жодного стосунку не  
мають. 

Реалії сьогодення свідчать, що проти-
правну практику нехтування конституцій-
ними правами сторін та інших учасників 
кримінального провадження в нашій дер-
жаві, на жаль, не викорінено. Це є наслід-
ком того, що правоохоронні та судові органи 
ще неповною мірою переорієнтувалися на 
роботу в умовах зміненого кримінального 
процесуального законодавства. Не в остан-
ню чергу причини цієї ситуації пов’язані з 
відсутністю дієвого контролю керівництва  
органів досудового розслідування за робо-
тою підлеглих.

Теперішній рівень довіри громадськості 
до поліції порівняно з рівнем довіри до мілі-
ції, яка діяла до 2015 року, якщо і зростає, то 
не значно, адже її діяльність не відповідає 
вимогам сьогодення. Але системність допу-
щених поліцейськими вказаних вище пору-
шень законності, кількість і тяжкість вчи-
нених ними протиправних діянь, ступінь їх 
небезпеки створюють передумови для ухва-
лення в подальшому Європейським судом 
так званих пілотних рішень не на користь 
України. Зазначене спростовує твердження 
про докорінну зміну ставлення поліції до 
виконання своїх обов’язків та закріплених у 
законодавстві норм і прагнення додержан-
ня міжнародних стандартів.

Крім того, незважаючи на внесення до 
КПК України значної кількості змін і до-
повнень, практичне застосування його по-
ложень і передбачених у ньому новацій, на 
жаль, продовжує засвідчувати наявність 
певних правових колізій та інших проблем-
них питань. Труднощі, що виникають при 
виконанні окремих його процесуальних 
норм і використанні запропонованих ме-
ханізмів їх вирішення, створюють підстави 
для юридичних конфліктів, що може нега-
тивно вплинути на захист прав людини і 
громадянина, інтересів держави, юридич-
них осіб та інших суб’єктів.

Зокрема, як відомо, КПК України не 
передбачає можливість затримати особу 
за підозрою у вчиненні злочину без ухва-
ли слідчого судді, суду через тривалий час  
після його вчинення. До цієї особи виключ-
но слідчим суддею, судом можуть бути за-
стосовані лише такі заходи забезпечення 
кримінального провадження, як привід або 
затримання з метою приводу. І хоча кло-
потання слідчого чи прокурора про дозвіл 
на затримання з метою приводу має бути 
розглянуто негайно після його одержання, 
процес підготовки і звернення з цим клопо-
танням до слідчого судді, суду та його по-
дальший судовий розгляд займає певний 
період часу, упродовж якого потенційний 
підозрюваний може безперешкодно зміни-
ти встановлене правоохоронними органа-
ми місце його фактичного проживання чи 
знаходження.

Для запобігання переховуванню такої 
особи від органів слідства і суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідально-
сті слідчі нерідко затримують її, неправиль-
но посилаючись на положення ст. 208 КПК 
України як на підставу затримання, не по-
рушуючи у визначеному законом порядку 
питання про надання дозволу на затриман-
ня цієї особи з метою приводу. 

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 214 КПК Укра-
їни здійснення досудового розслідування до 
внесення відомостей до ЄРДР не допуска-
ється, за винятком невідкладних випадків, 
коли необхідно провести лише огляд місця 
події. Але під час цього огляду з метою зби-
рання доказів може здійснюватися тимчасо-
ве вилучення майна, що фактично є окре-
мою процесуальної дією, яка відповідно до 
вимог ч. 2 ст. 93, п. 1 ч. 1 ст. 103, ч.ч. 2, 3 
ст. 168 цього Кодексу підлягає обов’язковій 
фіксації під час такого вилучення або негай-
но після їх здійснення у відповідному про-
токолі, копія якого має бути надана особі, в 
якої вилучено майно, або її представнику. 
Як відомо, законом не передбачено вручен-
ня копії протоколу огляду місця події особі, 
в якої вилучено майно, або її представнику. 
Тому про тимчасове вилучення майна тре-
ба складати окремий протокол. Отримані з 
порушенням цих вимог докази судом визна-
ються недопустимими. 
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До речі, згідно з вимогами ч. 1 ст. 168 
КПК України факт передання слідчому, 
прокурору, іншій уповноваженій службовій 
особі тимчасово вилученого майна також 
має бути засвідчений у протоколі.

Аналогічним чином на практиці до почат-
ку кримінального провадження, як прави-
ло, працівники патрульної поліції або інші 
уповноважені службові особи затримують ту 
чи іншу особу за підозрою у вчиненні зло-
чину, проникають до житла чи іншого воло-
діння за наявності підстав, визначених ч. 3 
ст. 233 КПК України, ст. 38 Закону України 
«Про Національну поліцію». Отже, вказівка 
у ч. 3 ст. 214 цього Кодексу на можливість 
проведення до внесення відомостей у Реєстр 
лише такої процесуальної дії, як огляд міс-
ця події, суперечить наведеним вище поло-
женням законодавства. У зв’язку із цим ч. 3 
цієї статті потребує відповідних змін. Було 
б правильним викласти друге речення ч. 3  
ст. 214 КПК України у наступній редакції: 
«Огляд місця події, затримання особи, про-

никнення до житла та іншого володіння 
особи, вилучення майна у невідкладних ви-
падках можуть бути проведені до внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, що здійснюється після їх за-
вершення за першої можливості».

Реформування правоохоронної системи в 
Україні триває, проте фактичний стан справ 
у територіальних органах поліції свідчить, 
що ризики порушення конституційних прав 
людей у кримінальному провадженні ще 
значні. Вказане вимагає вжиття дієвих захо-
дів, спрямованих на активізацію відомчого 
поліцейського контролю, а також посилення 
прокурорського нагляду за додержанням у 
поліції законності при проведенні досудо-
вого слідства, у тому числі шляхом внесен-
ня відповідних змін до законодавства. До-
сягненню належної реалізації прав сторін 
і учасників кримінального провадження 
сприятиме й відповідна координація зусиль 
працівників правоохоронних та судових ор-
ганів.
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Сергій НЕСТЕРЕНКО

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Розглянуто актуальні питання забезпечення виконання деяких норм Кримінального про-
цесуального кодексу України і завдання кримінального провадження. Враховуючи наявність 
неузгодженості певних положень цього Кодексу, запропоновані відповідні зміни до нього.
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Ключові слова: права людини у кримінальному провадженні; практика Європейського 
суду з прав людини; слідчий суддя; прокурор; слідчий; особа, відповідальна за перебування 
затриманих.

Сергей НЕСТЕРЕНКО

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЛИЦА НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения выполнения некоторых норм Уголовного 
процессуального кодекса Украины и задачи уголовного производства. Учитывая наличие 
несогласованности определенных положений этого Кодекса, предложены соответствующие 
изменения к нему.

Ключевые слова: права человека в уголовном производстве; практика Европейского 
суда по правам человека; следственный судья; прокурор; следователь; лицо, ответственное 
за пребывание задержанных.

Serhii NESTERENKO

RESTRICTION ON RIGHT TO SECURITY OF PERSON 
IN CRIMINAL PROCEEDING

 
The article covers a range of topical issues concerning the matter of ensuring both 

implementation of the Criminal Procedure Code of Ukraine certain provisions and achievement 
of a criminal proceeding objective. The author suggests corresponding amendments to the Code 
taking into consideration the inconsistency of its separate provisions. 

Keywords: rights of person in criminal proceeding; the European Court of Human Rights 
case-law; investigative judge; prosecutor; investigator; person in charge of detention.



89

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 4(50)’2017

КРИМЫНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Одним із головних обов’язків держави 
є захист її громадян. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи лю-
дини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’яз-
ком держави. Тому забезпечення безпеки 
учасників кримінального провадження 
можна розглядати як конституційну га-
рантію держави. 

В умовах загострення криміногенної 
ситуації, посилення організованих форм 
злочинної діяльності, поширення коруп-
ції, терористичних і сепаратистських про-
явів, незаконного обігу зброї особливо на-
гальним є питання забезпечення безпеки 
учасників кримінального провадження. 
Адже протиправний вплив на потерпі-
лих, свідків, інших учасників криміналь-
ного провадження з боку підозрюваних, 
обвинувачених, їх родичів, друзів не 
сприяє об’єктивному досудовому розсліду-
ванню. Тому виникає потреба у створен-
ні ефективної системи гарантій захисту 

прав і законних інтересів учасників кри-
мінального провадження

Дослідження цієї проблеми в Україні 
на монографічному та дисертаційному 
рівнях започаткували В.С. Зеленецький 
та М.В. Куркін. Окремі аспекти забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві, розгля-
дали такі вітчизняні вчені: В.І. Бояров,  
В.І. Галаган, В.В. Гевко, Ю.В. Гуцуляк, 
Н.С. Карпов, В.Т. Маляренко, М.В. Нові-
кова, Т.І. Панасюк, М.А. Погорецький,  
С.М. Стахівський, А.А. Тимошенко,  
В.М. Тертишник, О.В. Усенко, Л.М. Шесто-
палова, С.П. Щерба та інші.

Метою статті є дослідження актуальної 
і складної проблеми забезпечення безпе-
ки осіб, які перебувають в установах вико-
нання покарань та слідчих ізоляторах.

Основними міжнародно-правовими ак-
тами, що відіграли важливу роль у ство-
ренні інституту забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві, стали Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 року [1], а також прийня-
та резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
від 29 листопада 1985 року Декларація ос-
новних принципів правосуддя для жертв 
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злочинів і зловживання владою [2]. У на-
ведених документах прописано права та 
інтереси громадян, які беруть участь або 
сприяють кримінальному судочинству,  
а саме – забезпечення їхньої безпеки.

Зокрема у п. 1 ст. 6 Конвенції зазначе-
но, що преса та відвідувачі можуть бути 
не допущені до залу засідань протягом 
усього судового розгляду або його части-
ни з метою захисту конфіденційності осо-
бистого життя сторін або у разі потреби,  
в особливих випадках, коли, на думку суду, 
привселюдність розгляду може зашкоди-
ти інтересам правосуддя. Тобто йдеться 
про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у судовому розгляді справи [1].

Основним нормативно-правовим актом  
України у сфері регулювання питань 
забезпечення безпеки учасників кримі-
нального провадження будь-якої катего-
рії є прийнятий Верховною Радою України  
23 грудня 1993 року Закон України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві» з 
відповідними змінами і доповненнями 
(Закон). 

Зауважимо, що у чинному кримінально-
му процесуальному законодавстві Украї-  
ни замість звичного терміна «криміналь-
не судочинство» вживається поняття 
«кримінальне провадження», тому в цій 
статті будемо використовувати остан-
нє. У зв’язку з цим назва Закону та його 
положення також потребують внесення  
змін.

У статті 1 Закону зазначено, що під за-
безпеченням безпеки слід розуміти здійс-
нення правоохоронними органами пра-
вових, організаційно-технічних та інших 
заходів, спрямованих на захист життя, 
житла, здоров’я та майна цих осіб від про-
типравних посягань, з метою створення 
необхідних умов для належного відправ-
лення правосуддя. Метою цих заходів є 
створення необхідних умов для належно-
го здійснення правосуддя [3].

Згідно зі ст. 2 Закону право на забезпе-
чення безпеки за наявності відповідних 
підстав мають:

1) особа, яка заявила до правоохорон-
ного органу про кримінальне  правопо-

рушення або в іншій формі брала участь 
чи сприяла виявленню, попередженню, 
припиненню або розкриттю криміналь-
них правопорушень; 2) потерпілий та 
його представник у кримінальному про-
вадженні; 3) підозрюваний, обвинуваче-
ний, захисники і законні представники; 
4) цивільний позивач, цивільний відпові-
дач та їх представники у справі про від-
шкодування шкоди, завданої криміналь-
ним правопорушенням; 5) представники 
юридичної  особи, щодо якої здійснюється 
провадження; 6) персонал органу про-
бації; 7) свідок; 8) експерт, спеціаліст,  
перекладач і понятий. А також члени 
сімей та близькі родичі зазначених осіб, 
якщо шляхом погроз або інших проти-
правних дій щодо них робляться спроби 
вплинути на учасників кримінального 
провадження [3].

У статті 7 Закону визначено заходи 
забезпечення безпеки, які застосовують  
до учасників кримінального проваджен-
ня, зокрема це: 1) особиста охорона, охо-
рона житла і майна; 2) видача спеціаль-
них  засобів  індивідуального  захисту 
і сповіщення про небезпеку; 3) викори-
стання технічних засобів контролю і 
прослуховування телефонних та інших 
переговорів, візуальне спостереження; 
4) заміна документів та зміна зовнішно-
сті; 5) зміна місця роботи або навчання; 
6) переселення  в інше місце проживан-
ня; 7) поміщення до дошкільної виховної 
установи або установи органів соціаль-
ного захисту населення; 8) забезпечення 
конфіденційності відомостей про особу;  
9) закритий судовий розгляд. 

Разом з тим цей перелік заходів забез-
печення безпеки учасників кримінально-
го провадження не є вичерпним. Так, у ч. 2 
ст. 7 Закону зазначено, що з урахуванням 
характеру і ступеня небезпеки для життя, 
здоров’я, житла та майна осіб, які підляга-
ють захисту, передбачено також здійснен-
ня інших заходів. З цього приводу В.І. Бо-
яров слушно зазначає, що законодавець 
не конкретизує ці заходи, але залежно від 
обставин справи надає право вжиття до-
даткових заходів безпеки, забезпечення 
більш сприятливих умов та зміни поряд-
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ку їх здійснення як за клопотанням осо-
би, яку взято (яку беруть) під захист, так 
і за ініціативою органів, які приймають 
рішення щодо забезпечення безпеки цієї 
особи, та органів, перед якими поставлено 
завдання щодо здійснення таких заходів. 
У будь-якому випадку застосування до-
даткових заходів забезпечення безпеки 
не повинно порушувати законних прав 
учасників кримінального судочинства та 
інших громадян, а також мусить бути ціл-
ковито безпечним для оточуючих [4, с. 88].

Окремо законодавець передбачає поря-
док забезпечення безпеки осіб, які пере-
бувають в установах виконання покарань 
чи слідчих ізоляторах Державної кримі-
нально-виконавчої служби. Відповідно до 
ч. 1 ст. 19 Закону їх безпека забезпечуєть-
ся перш за все такими загальними захо-
дами: 1) особиста охорона, охорона житла і 
майна; 2) заміна документів та зміна зов-
нішності; 3) забезпечення конфіденцій-
ності відомостей про особу; 4) закритий су-
довий розгляд. Винятки обумовлюються 
вимогами режиму тримання. 

Додатково до цих осіб можуть застосо-
вуватися такі заходи:

а) переведення до  іншої  установи ви-
конання покарань чи слідчого ізолятора  
або в інше місце із спеціальним режимом 
тримання; 

б) окреме тримання.
Проте зміна запобіжного заходу, виду 

установи виконання покарань чи режиму  
відбування покарання повинні здійсню-
ватися з додержанням вимог, передба-  
чених чинним кримінальним, криміналь- 
ним процесуальним та кримінально- 
виконавчим законодавством [3].

Забезпечення безпеки в установах ви-
конання покарань та слідчих ізоляторах 
передбачає вжиття таких заходів щодо 
осіб, взятих під варту, та засуджених,  
у тому числі й тих, які беруть участь у 
кримінальному провадженні.

На відомчому рівні ці питання урегу-
льовує розроблений відповідно до чинно-
го законодавства Порядок здійснення за-
ходів щодо забезпечення безпеки осіб, які 
тримаються в установах виконання пока-
рань та слідчих ізоляторах, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України  
25 квітня 2017 року № 1408/5 (Порядок за-
безпечення безпеки осіб, взятих під варту, 
та засуджених). 

Приводи для вжиття заходів забезпе-
чення безпеки осіб, взятих під варту та 
засуджених, які беруть участь у кримі-
нальному провадженні та тримаються в 
установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах, зазначені у ч. 2 ст. 20 Закону 
і ними можуть бути: а) заява учасника 
кримінального провадження, члена його 
сім’ї або близького родича; б) звернення 
керівника відповідного державного ор-
гану; в) отримання оперативної та іншої 
інформації про наявність загрози життю, 
здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб.

Підставою для вжиття заходів забез-
печення безпеки щодо зазначеної катего-
рії осіб є дані, що свідчать про наявність  
реальної загрози їх життю, здоров’ю, 
житлу і майну.

Оскільки у практичній діяльності тра-
пляються ситуації, коли злочинний намір 
помсти, фізичного або психічного впли-
ву не має зовнішнього чи матеріального 
прояву, залишаючись лише у свідомості 
або тієї особи, яка вчинила протиправне 
діяння, або її співучасників, то слушною 
є думка Л.В. Брусніцина, який пропонує 
розглядати як підставу для застосуван-
ня заходів забезпечення безпеки щодо 
особи, яка бере участь у кримінальному 
провадженні, не тільки заборонені кримі-
нальним законом діяння стосовно неї, а й 
інші дії, якщо їх здійснюють з метою при-
мусити цю особу відмовитися від наміру 
сприяти розслідуванню, припинити таке 
сприяння або задля помсти за вже здійс-
нене нею сприяння [5, с. 33]. 

Відповідно до ст. 3 Закону органи, які 
забезпечують безпеку, поділяються на дві 
основні категорії: 1) органи, які приймають 
рішення про застосування заходів безпеки; 
2) органи, які здійснюють заходи безпеки. 
Рішення про застосування заходів безпеки 
стосовно осіб, взятих під варту, та засудже-
них, які беруть участь у кримінальному 
провадженні та тримаються в установах 
виконання покарань і слідчих ізолято-
рах, приймається слідчим, прокурором, 
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судом, органом (підрозділом), що здійснює  
оперативно-розшукову діяльність [3].           

Разом з тим відповідно до п. 3 ч. 6  
ст. 206 КПК України такі рішення можуть 
прийматися і слідчим суддею, якщо під 
час будь-якого судового засідання особа 
заявляє про застосування до неї насиль-
ства під час тримання в уповноваженому 
органі державної влади, державній уста-
нові, яким законом надано право здійсню-
вати тримання під вартою осіб [6]. 

Натомість орган, який здійснює опе-
ративно-розшукову діяльність, слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд, одержавши 
заяву або повідомлення про загрозу без-
пеці особи, відповідно до п. 2 ст. 22 Зако-
ну в строк не більше трьох діб, а у невід-
кладних випадках – негайно, зобов’язані  
прийняти рішення про застосування  
або про відмову у застосуванні заходів 
безпеки [3]. 

Рішення зазначені органи оформлюють 
мотивованою постановою чи ухвалою і пе-
редають її для виконання оперативним 
підрозділам установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів, які є органами, що 
здійснюють заходи безпеки. Зазначені 
рішення є обов’язковими для виконання 
незалежно від того, у провадженні яко-
го органу перебуває кримінальне прова-
дження. Невжиття заходів безпеки щодо 
осіб, взятих під захист, тягне за собою 
кримінальну відповідальність за ст. 380  
КК України

За наявності в заяві (повідомленні) про 
загрозу безпеці осіб, взятих під варту, або 
засуджених, які беруть участь у кримі-
нальному провадженні, відомостей про 
кримінальне правопорушення, Порядок 
забезпечення безпеки осіб, взятих під 
варту, та засуджених, зобов’язує чергового 
помічника начальника слідчого ізолято-
ра, установи виконання покарань або осо-
бу, яка виконує його обов’язки, надіслати 
цю заяву (повідомлення) до відповідного 
правоохоронного органу для прийняття 
рішення у порядку, передбаченому Кри-
мінальним процесуальним кодексом [7]. 
Зауважимо, що у разі направлення заяви 
(повідомлення) до слідчого судді, суду –  
її спрямовують до відповідного органу до-

судового розслідування для початку досу-
дового розслідування.

У разі прийняття рішення про застосу-
вання заходів безпеки до осіб, взятих під 
варту, або засуджених, які беруть участь 
у кримінальному провадженні, за моти-
вованою постановою начальника слідчого 
ізолятора, установи виконання покарань 
або особи, яка виконує їх обов’язки, санк-
ціонованої прокурором, ці особи помі-
щаються до дисциплінарного ізолятора, 
приміщення камерного типу (одиночної 
камери), карцеру, а також переводяться 
до іншого слідчого ізолятора або установи 
виконання покарань. Слід зазначити, що 
поміщення у таких випадках неповноліт-
ніх до дисциплінарного ізолятора та кар-
церу не допускається.

Начальник слідчого ізолятора або уста-
нови виконання покарань, де знаходиться 
особа, взята під варту, або засуджена, яка 
бере участь у кримінальному проваджен-
ні і щодо якої здійснюються заходи безпе-
ки, зобов’язаний встановити перелік не-
обхідних заходів і способів їх реалізації, 
керуючись при цьому конкретними обста-
винами справи і необхідністю усунення 
існуючої загрози. Про вжиті заходи безпе-
ки та їх результати він інформує слідчого, 
прокурора, суд, у провадженні яких зна-
ходяться кримінальні провадження щодо 
кримінальних правопорушень, а також 
слідчого суддю, якщо рішення про засто-
сування заходів безпеки приймалось ним.

У слідчих ізоляторах та установах ви-
конання покарань заходи безпеки можуть 
здійснюватися і щодо засуджених, які 
не беруть участі у кримінальному про-
вадженні. Право засуджених на особисту 
безпеку додатково гарантується також по-
ложеннями ст. 10, ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 104 
Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни (КВК України) [8]. Натомість у нормах 
Закону України від 30 червня 1993 року  
№ 3352-ХІІ «Про попереднє ув’язнення» 
відсутні положення, які б гарантували 
взятим під варту та засудженим особам 
право на особисту безпеку.

Згідно з ч. 2 ст. 10 КВК України при ви-
никненні загрози безпеці засуджений має 
право звернутися із заявою до будь-якої 
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посадової особи органу, слідчого ізолятора 
чи установи виконання покарань з про-
ханням про забезпечення особистої без-
пеки. Посадова особа, яка отримала заяву 
(повідомлення), повинна негайно допові-
сти про це начальнику слідчого ізолятора 
або установи виконання покарань та чер-
говому помічнику начальника слідчого 
ізолятора або установи виконання пока-
рань або особі, яка виконує його обов’язки.

Доречно зазначити, що приводом для 
вжиття заходів безпеки може служити 
не лише заява засудженого, а й отрима-
на оперативна та інша інформація про 
наявність загрози життю, здоров’ю засу-
дженого, що випливає із ч. 2 ст. 20 Закону.  
З огляду на це необхідно внести відповід-
ні зміни у ст. 10 КВК України.

Насамперед після отримання заяви 
або повідомлення про загрозу безпеці за-
судженого начальник слідчого ізолятора 
або установи виконання покарань зобов’я-
заний вжити невідкладні заходи щодо за-
безпечення особистої безпеки засудженого, 
перевести його в безпечне місце. Здійснити 
протягом не більше трьох діб перевірку за-
яви чи повідомлення, за результатами якої 
прийняти рішення про застосування або 
про відмову у застосуванні заходів безпе-
ки, про що повідомити заявника. 

З урахуванням конкретних обставин 
загрози безпеці засудженого таке рішен-
ня може бути прийнято і негайно. А тому 
в контексті викладеного викликають  за-
уваження положення п. 3 розділу 3 По-
рядку забезпечення безпеки осіб, взятих 
під варту, та засуджених в частині, що 
зобов’язують посадову особу у строк не 
більше трьох діб провести перевірку і ще 
протягом трьох діб прийняти рішення [5].  
По-перше, це положення суперечить за-
гальним нормам, викладеним у п. 2 ст. 22  
Закону [3]. По-друге, у таких питаннях 
зволікання у прийнятті рішень недо-
пустимі.

До зазначеної категорії засуджених за-
стосовуються заходи, як і щодо взятих під 
варту та засуджених у зв’язку з їх участю у 
кримінальному провадженні: ізольоване 
тримання та переведення в іншу установу 
виконання покарань. 

Засудженим під час ізольованого три-
мання забезпечуються ті самі права та 
обов’язки, які вони мали до ізоляції.

Коли є підстави вважати, що ізольо-
ване тримання не забезпечить особистої 
безпеки особі, вона переводиться до ін-
шої установи. Визначення слідчого ізо-
лятора або установи виконання покарань 
для подальшого відбування покарання 
засудженого здійснюються відповідно до 
Положення про визначення особам, засу-
дженим до довічного позбавлення волі та 
позбавлення волі на певний строк, виду 
колонії, порядок направлення для від-
бування покарання осіб, засуджених до 
довічного позбавлення волі, позбавлення 
волі на певний строк, арешту й обмежен-
ня волі, та їх переведення [9] та Поло-
ження про центральну, міжрегіональну 
комісії та комісію слідчого ізолятора з 
питань визначення особам, засудженим 
до довічного позбавлення волі та позбав-
лення волі на певний строк, виду колонії, 
порядок направлення для відбування 
покарання осіб, засуджених до довічного 
позбавлення волі, позбавлення волі на 
певний строк, арешту й обмеження волі, 
та їх переведення [10].   

Разом із тим у зазначених положеннях 
не прописуються порядок та ті особливос-
ті, яких необхідно дотримуватись при пе-
реведенні в іншу установу виконання чи 
слідчий ізолятор осіб, щодо яких застосо-
вані заходи безпеки.

Рішення про відмову в застосуван-
ні заходів безпеки може бути оскаржено 
заявником прокурору, до відповідного 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України та 
суду.

Безумовно, ефективність забезпечення 
безпеки в установах виконання покарань 
та слідчих ізоляторах залежить і від рів-
ня взаємодії між адміністрацією та тери-
торіальними правоохоронними органа-
ми щодо обміну інформацією про стан та 
джерела загроз безпеці, проведення від-
повідних заходів безпеки. З цією метою 
виникає потреба у прийнятті спільних 
міжвідомчих нормативно-правових доку-
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ментів, у яких повинні бути передбачені 
основні напрями взаємодії. 

Проведене дослідження та реалізація 
висловлених за його результатами пропо-

зицій сприятимуть підвищенню ефектив-
ності заходів забезпечення безпеки осіб, 
які перебувають в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах.
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В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ

Розглядаються особливості законодавчого забезпечення безпеки осіб, які перебувають в 
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Визначено недоліки законодавчого вре-
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гулювання заходів безпеки, запропоновано шляхи підвищення рівня ефективності у здійснен-
ні заходів безпеки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

Рассматриваются особенности законодательного обеспечения безопасности лиц, которые 
находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Определены не-
достатки законодательного урегулирования мер безопасности, предложены пути повышения 
уровня эффективности в осуществлении мер безопасности. 

Ключевые слова: меры безопасности; обеспечение безопасности лиц; уголовное произ-
водство; учреждения исполнения наказаний; следственные изоляторы.
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ENSURING THE SECURITY OF PERSONS 
HELD IN CORRECTIONAL FACILITIES AND REMAND CENTERS

The article touches upon the issue of legislative ensuring the security of persons held in 
correctional facilities and remand centers. The author outlines the legal loopholes in ensuring 
security measures and suggests ways to improve their efficacy. 
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ЗОЯ ЗАГИНЕЙ, РОКСОЛАНА ГРЕЧАНЮК

У статті 172-8 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення (КУпАП) перед-
бачено відповідальність за таке правопору-
шення, пов’язане з корупцією, як незаконне 
розголошення або використання в інший спо-
сіб особою у своїх інтересах інформації, яка 
стала їй відома у зв’язку з виконанням служ-
бових повноважень. Аналіз Закону України 

«Про запобігання корупції» засвідчив, що у 
ньому фактично не передбачено обов’язок 
для всіх суб’єктів, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 
цього Закону, не розголошувати або в інший 
спосіб не використовувати у своїх інтересах 
інформацію, яка стала відома у зв’язку з ви-
конанням службових повноважень [1]. Згідно 
з ч. 4 ст. 14 Закону України «Про запобіган-
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ня корупції» Голові та членам Національно-
го агентства з питань запобігання корупції, 
посадовим і службовим особам його апарату 
забороняється розголошувати інформацію з 
обмеженим доступом, отриману у зв’язку із 
виконанням ними службових обов’язків, крім 
випадків, встановлених законом [1]. Водно-
час одним із правил етичної поведінки осіб, 
уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, є таке: 
не розголошувати і не використовувати в 
інший спосіб конфіденційну та іншу інфор-
мацію з обмеженим доступом, що стала їм ві-
дома у зв’язку з виконанням своїх службових 
повноважень та професійних обов’язків, крім 
випадків, встановлених законом (ст. 43) [1]. 
Таким чином, законодавець передбачає від-
повідне зобов’язання не лише для осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 3), 
а й для посадових осіб юридичних осіб публіч-
ного права, які не зазначені у п. 1 ч. 1 цієї 
статті, осіб, які входять до складу наглядової 
ради державного банку, державного підпри-
ємства або державної організації, що має на 
меті одержання прибутку (тобто для осіб, які 
для цілей Закону України «Про запобігання 
корупції» прирівнюються до осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) (пп. «а» п. 1 ч. 1 
ст. 3 цього Закону) [1].

Питанню тлумачення ознак складу пра-
вопорушення, передбаченого у ст. 172-8  
КУпАП, у тому числі його предмета, у нау-
ковій літературі увага фактично не приділя-
ється. Його розглядав лише М.І. Хавронюк у 
коментарі антикорупційного законодавства 
«Настільна книга детектива, прокурора, суд-
ді» [2]. Тож можемо стверджувати, що харак-
теристика ознак складу адміністративного 
правопорушення, передбаченого у ст. 172-8 
КУпАП, майже не досліджувалась.

Відтак метою цієї статті є характеристика 
предмета адміністративного правопорушен-
ня, пов’язаного з корупцією, – інформації, 
що стала відома особі у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» інформацією визнають-
ся будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді. Урахо-
вуючи поділ інформації у ст.ст. 20 та 21 цьо-
го Закону за порядком доступу на відкриту 
інформацію та інформацію з обмеженим до-
ступом, констатуємо, що предметом правопо-
рушення, передбаченого у ст. 172-8 КУпАП, 
може бути лише інформація з обмеженим 
доступом. Так, згідно зі ст. 21 Закону Украї-
ни «Про інформацію» інформація з обмеже-
ним доступом є конфіденційною, таємною 
та службовою. Конфіденційною є інформа-
ція про фізичну особу, а також інформація, 
доступ до якої обмежено фізичною або юри-
дичною особою, крім суб’єктів владних по-
вноважень. Конфіденційна інформація може 
поширюватися за бажанням (згодою) відпо-
відної особи у визначеному нею порядку від-
повідно до передбачених нею умов, а також 
в інших випадках, визначених законом. Від-
носини, пов’язані з правовим режимом конфі-
денційної інформації, регулюються законом. 
Порядок віднесення інформації до таємної 
або службової, а також порядок доступу до неї 
регулюються законами [3].  

У частині 3 ст. 6 Закону України «Про запо-
бігання впливу корупційних правопорушень 
на результати офіційних спортивних змагань» 
передбачено обов’язок для спортсменів, осіб 
допоміжного спортивного персоналу, які бе-
руть участь у спортивному змаганні, посадо-
вих осіб у сфері спорту не розголошувати і не 
використовувати в інший спосіб ексклюзивну 
спортивну інформацію. Згідно зі ст. 1 цього 
Закону під ексклюзивною спортивною інфор-
мацією розуміється службова інформація про 
офіційне спортивне змагання і його учасни-
ків, якою особа володіє завдяки службовому 
становищу, крім інформації загальновідомої, 
легкодоступної чи розкритої відповідно до 
правил, що регулюють відповідне спортивне 
змагання [4]. Таким чином, ураховуючи блан-
кетний характер примітки ст. 172-8 КУпАП, 
слід зробити висновок, що у регулятивному 
законодавстві у сфері запобігання впливу ко-
рупційних правопорушень на результати офі-
ційних спортивних змагань уточнюється пред-
мет відповідного правопорушення у випадку 
вчинення його особами у сфері спорту (ч. 2  
ст. 17 Закону України «Про запобігання впли-
ву корупційних правопорушень на результати 
офіційних спортивних змагань»).
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Проаналізувавши судові рішення, поста-
новлені за ст. 172-8 КУпАП, доходимо вис-
новку, що зазвичай суди не встановлюють, чи 
належить інформація, яку особа незаконно 
розголосила чи використала в інший спосіб, 
до інформації з обмеженим доступом. Хоча в 
окремих випадках така оцінка все ж даєть-
ся. Так, згідно з постановою Луцького міськ-
районного суду Волинської області від 29 ли-
стопада 2016 року Особа-1, дільничний офіцер 
поліції, всупереч вимогам ч. 3 ст. 10 Закону 
України «Про захист персональних даних», 
ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», 
ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації», п. 5 ч. 1 ст. 18 
Закону України «Про національну поліцію» 
використала в інший спосіб в інтересах третіх 
осіб інформацію, яка стала їй відома у зв’яз-
ку з виконанням службових повноважень.  
Однак із цього судового рішення не вба-
чається можливим з’ясувати зміст інформації, 
яка була незаконно використана винуватим.  
З пояснень Особи-1, що є у цій постанові, мож-
на зрозуміти, що відповідна інформація сто-
сувалася місця проживання Особи-2 та була 
ним знайдена у відкритому доступі у мережі 
Інтернет [5]. На вказану постанову Особа-1 
подала апеляційну скаргу, в якій вказала, 
що в її діях відсутній склад правопорушення, 
оскільки отримала інформацію щодо Особи-2 
з мережі Інтернет та не використовувала 
своє службове становище з бази Інтегрова-
ної інформаційно-пошукової системи орга-
нів внутрішніх справ України. Постановою 
апеляційного суду Волинської області від  
13 січня 2017 року апеляційна скарга за-
хисника в інтересах Особи-1 задоволена,  
а постанова Луцького міськрайонного суду 
від 29 листопада 2016 року щодо Особи-1 
скасована, провадження у справі про адміні-
стративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-8  
КУпАП закрито на підставі п. 1 ст. 247  
КУпАП за відсутністю в її діях складу адміні-
стративного правопорушення. Апеляційний 
суд при прийнятті рішення керувався тим, 
що у пошуковій базі Інтегрованої інформа-
ційно-пошукової системи органів внутрішніх 
справ України у Волинській області на мо-
мент учинення правопорушення була відсут-
ня інформація щодо Особи-2, а Особа-1 чітко 
та послідовно як в суді першої інстанції, так 

і в апеляційному суді вказувала, що дані 
щодо Особи-2 знайшла у мережі Інтернет, на 
підтвердження чого було надано скрін-шот 
інтернет-сторінки [6]. З огляду на зазначене 
вважаємо рішення апеляційної інстанції у 
цьому випадку більш обґрунтованим, оскіль-
ки у ньому чітко встановлено та доведено, що 
інформація, яка була повідомлена Особою-1, 
не володіє такою ознакою, як належність до 
інформації з обмеженим доступом.

Згідно з постановою Центрального район-
ного суду м. Миколаєва від 1 лютого 2017 ро-  
ку інформаційні обліки, які містяться в Ін-
тегрованій інформаційно-пошуковій системі 
органів внутрішніх справ, належать до служ-
бової інформації та обмеженої у відкритому 
доступі. А тому інформація, у розголошен-
ні якої визнано винуватою Особу-1 за ч. 1  
ст. 172-8 КУпАП, належить до інформації з 
обмеженим доступом [7]. Однак у цьому су-
довому рішенні на підтвердження правового 
статусу інформації, яка є предметом відпо-
відного адміністративного правопорушення, 
слід було послатися як на Закон України 
«Про інформацію», так і на підзаконні нор-
мативні акти, зокрема на Положення про 
Інтегровану інформаційно-пошукову систему 
органів внутрішніх справ, затверджене нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України 
від 12 жовтня 2009 року [8]. 

Вбачається правильним описання такої 
ознаки предмета правопорушення, перед-
баченого у ст. 172-8 КУпАП, як належність 
відомостей та/або даних до інформації з об-
меженим доступом (конфіденційної, таємної 
та службової), у постанові Комінтернівсько-
го районного суду м. Харкова від 28 грудня 
2015 року, відповідно до якої було встановле-
но наявність вказаної вище ознаки предмета 
правопорушення та здійснено посилання на 
нормативні акти, зокрема на наказ Харків-
ської митниці Державної фіскальної служби 
від 7 вересня 2015 року № 368 «Про надання 
доступу посадовим особам Харківської мит-
ниці ДФС до програмних комплексів Єдиної 
інформаційної системи», а також на Поло-
ження про порядок адміністрування бази 
даних автоматичної системи митного оформ-
лення «Інспектор-2006» Харківської митниці 
Державної фіскальної служби та баз даних 
автоматичної системи митного оформлення 
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«Інспектор-2006» підрозділів митного оформ-
лення, затверджених наказами Харківської 
митниці Державної фіскальної служби від  
21 січня 2015 року № 5 та від 16 вересня  
2015 року № 379 [9].

У постанові Новомосковського міськ-
районного суду Дніпропетровської області 
від 2 листопада 2012 року в діях Особи-1, 
начальника медичного відділення медичної 
роти військової частини, було встановлено 
відсутність складу правопорушення, перед-
баченого у ст. 172-8 КУпАП, який у медичній 
довідці вказав неправдиву інформацію про 
перебування Особи-2 у військовій частині, 
тоді як насправді він був відсутній. Суддя Но-
вомосковського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області, постановляючи вказане 
рішення, мотивував його тим, що інформа-
ція, яка повідомлялася Особою-1, була за-
гальновідомою, а не належала до інформації 
з обмеженим доступом [10]. Погоджуємося з 
остаточним рішенням суду, однак не можемо 
сприйняти його аргументацію. Адже у діях 
Особи-1 можуть вбачатися ознаки складу ін-
шого правопорушення (злочину), якщо буде 
встановлено, що він вніс в офіційний доку-
мент – медичну довідку – завідомо неправди-
ву інформацію.

Таким чином, на наш погляд, суди повин-
ні звертати пильну увагу на обставину, що 
інформація, яку особа незаконно розголосила 
або використала в інший спосіб, належить до 
інформації з обмеженим доступом. При цьому 
не слід обмежуватися загальними фразами, а 
доцільно послатися на ті нормативні акти, 
відповідно до яких інформація належить до 
такого виду.

Відповідальність за ст. 172-8 КУпАП може 
наставати лише у випадку, коли вчинене не 
підпадає під інші норми, вміщені у КУпАП 
та КК України. Так, у КУпАП іншими нор-
мами, що охороняють інформацію, одержа-
ну особою у зв’язку з виконанням службових 
повноважень, належать норми, вміщені у  
ст.ст. 51-2, ст. 163-9, ч. 3 ст. 164-3, ч. 3 ст. 166-9,  
ст. 185-11, ч. 3 ст. 186-3, ч.ч. 5, 6 ст. 216-2. Кри-
мінальна відповідальність за розголошення 
такої інформації встановлена у ст.ст. 132, 145, 
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 168, ст. 182,  
ч. 2 ст. 209-1, ст.ст. 231, 232, 232-1, 328, 330, 
381, 387, 422 КК України. Під час кваліфіка-

ції за ст. 172-8 КУпАП слід детально визна-
чати, чи не підпадає інформація, яку особа 
незаконно розголосила, під охорону інших 
норм. Відповідна ознака – предмет право-
порушення (злочину) – виступає відмежу-
вальною ознакою між суміжними правопо-
рушеннями. Тому інформація як предмет 
правопорушення, передбаченого у ст. 172-8 
КУпАП, не повинна охоронятися спеціаль-
ними адміністративно-правовими або кримі-
нально-правовими нормами. Як вбачається 
з аналізу постанов, винесених за ст. 172-8 
КУпАП, у них зазвичай не звертається увага 
на встановлення цієї ознаки предмета складу 
правопорушення, передбаченого у ст. 172-8 
КУпАП. Так, у постанові Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду Одеської області 
від 15 червня 2016 року вказано, що Особа-1 
незаконно розголосила службову інформацію 
про завдання, які виконує військова части-
на, її структуру, орієнтовну кількість особо-
вого складу, а також її місце дислокації [11]. 
Проте, як вбачається з відповідного судового 
рішення, суд не встановив, чи належить ін-
формація, яку розголосила Особа-1, до відо-
мостей військового характеру, що становлять 
державну таємницю. Адже згідно зі Зводом 
відомостей, що становлять державну таємни-
цю, затвердженим наказом Служби безпеки 
України від 12 серпня 2005 року, відомості 
про чисельний склад військової частини, 
дислокацію (координати) (п.п. 1.1.6, 1.3.1)  
можуть бути віднесені до відомостей військо-
вого характеру, що становлять державну  
таємницю [12]. 

Як зазначено у диспозиції ст. 172-8  
КУпАП, предметом вказаного правопорушен-
ня є лише та інформація, яка була отримана 
суб’єктом цього правопорушення у зв’язку з 
виконанням службових повноважень. Таким 
чином, для встановлення наявності предмета 
зазначеного правопорушення слід детально 
визначити наявність зв’язку між службовими 
повноваженнями суб’єкта правопорушення 
(примітка ст. 172-8 КУпАП) та отриманням 
тієї інформації, яка згодом була розголошена 
або використана в інший спосіб цією особою. 
У тих випадках, коли відповідні дані або ві-
домості належать до інформації з обмеженим 
доступом, однак не були одержані у зв’язку з 
виконанням особою службових повноважень, 
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відповідальність за ст. 172-8 КУпАП виклю-
чається.

З аналізу постанов, винесених за ст. 172-8  
КУпАП, вбачається, що суди зазвичай не 
приділяють уваги встановленню цієї ознаки 
предмета правопорушення. Так, у постанові 
Кодимського районного суду Одеської облас-
ті від 8 квітня 2016 року справа про адміні-
стративне правопорушення, передбачене у 
ст. 172-8 КУпАП, щодо Особи-1, заступника 
начальника відділу прикордонної служ-
би «Тимкове» ДПС України, була закрита у 
зв’язку з відсутністю в діях цієї особи складу 
відповідного правопорушення. Як зазначено 
у судовому рішенні, перебуваючи у складі 
наряду з охорони державного кордону Укра-
їни у місцевому пункті пропуску для авто-
мобільного сполучення «Тимкове», здійсню-
ючи оформлення громадянина Республіки 
Молдова Особу-2, а також громадян України 
Особу-3, Особу-4 та Особу-5, які слідували на 
виїзд з України в легковому автомобілі, здійс-
нив безперешкодний пропуск невідомої особи 
на в’їзд та виїзд з території України. Особа-1 
використав інформацію бази даних «Гарт-
1», а саме – громадянки України Особи-3, 
які стали йому відомі у зв’язку з виконан-
ням своїх службових обов’язків. Закриваючи 
провадження у справі, суд першої інстанції, 
на наш погляд, дійшов правильного виснов-
ку, вказавши, що у справі відсутні належні 
та допустимі докази використання Особою-1  
інформації (відомостей) про Особу-3, відсут-
ні докази набуття нею цієї інформації саме у 
зв’язку з виконанням своїх службових повно-
важень. Проте це рішення було необґрунтова-
но скасоване апеляційним судом Одеської об-
ласті. Як вбачається з аналізу постанови суду 
апеляційної інстанції, у ній не наведено жод-
ного аргументу, який би свідчив про те, що 
у діях Особи-1 містяться ознаки адміністра-
тивного правопорушення, передбаченого у  
ст. 172-8 КУпАП, зокрема й така ознака скла-
ду правопорушення, як його предмет (те, що 
інформація була одержана особою у зв’язку з 
виконанням службових повноважень) [13].

Як вказано у постанові Луцького міськ-
районного суду Волинської області від 16 черв-  
ня 2017 року, стосовно Особи-1, заступника 
голови правління фонду «Тільки разом», де-
путата Луцької міської ради сьомого скли-

кання, складено протокол про адміністратив-
не правопорушення, передбачене у ст. 172-8 
КУпАП. Як вбачається з протоколу, Особа-1 
вніс депутатський запит на розгляд Луць-
кої міської ради, в якому просив забезпечи-
ти об’єктивне розслідування кримінального 
провадження, невідкладно оголосити підозру 
зазначеним у його запиті особам та обрати їм 
запобіжні заходи щодо розслідування кримі-
нального провадження за фактом незакон-
ного проникнення у приміщення кабінету 
ректора Луцького Національного технічного 
університету. Відповідні дані були отрима-
ні ним у зв’язку з виконанням професійних 
обов’язків адвоката у цьому кримінальному 
провадженні відповідно до укладеного дого-
вору з Особою-2, ректором університету. Як 
установлено у рішенні суду, Особа-2 у день 
укладення цього договору написав заяву про 
те, що останній надає згоду на публічне ви-
користання інформації, яка стала відома ос-
танньому під час виконання взятих на себе 
зобов’язань за договором про надання юри-
дичних послуг. Окрім того, інформація за 
фактом проникнення в службовий кабінет 
ректора університету публікувалася через 
засоби масової інформації (інтернет-сайт «Во-
линські новини») [14]. На нашу думку, Луць-
кий міськрайонний суд Волинської області 
дійшов правильного висновку, установивши, 
що в діях Особи-1 відсутній склад адміні-
стративного правопорушення, передбачено-
го у ст. 172-8 КУпАП. Однак аргументи, які 
можна було б покласти в основу прийняття 
рішення, були неповними. Як вбачається із 
вказаної вище постанови, інформація була 
отримана Особою-1 не у зв’язку з виконанням 
службових повноважень, а у зв’язку з надан-
ням юридичних послуг – послуг адвоката –  
у провадженні про незаконне проникнення 
до службового кабінету ректора університету. 
Інформація, яка містилася у депутатському 
запиті, мала загальний характер і не роз-
кривала усіх таємниць досудового слідства у 
відповідному кримінальному провадженні. 
Окрім того, як вбачається з постанови Луць-
кого міськрайонного суду Волинської області, 
Особа-2 надав згоду на публічне використан-
ня Особою-1 відповідної інформації, а сама 
ця інформація вже публікувалася у засобах 
масової інформації. Таким чином, у вчине-
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ному немає всіх необхідних ознак предмета 
правопорушення, передбаченого у ст. 172-8 
КУпАП. А тому рішення цього суду слід вва-
жати правильним.

В окремих судових рішеннях констатуєть-
ся відсутність у діях суб’єкта ознак складу 
правопорушення, передбаченого у ст. 172-8 
КУпАП, ураховуючи відсутність доказів на 
підтвердження практично всіх ознак інфор-
мації, яка є предметом відповідного складу 
правопорушення. Як вказано у постанові Пе-
черського районного суду м. Києва від 28 бе-
резня 2016 року, стосовно Особи-1, колишньо-
го директора департаменту співробітництва 
з міжнародними фінансовими організаціями 
та координації міжнародної технічної допо-
моги Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, державним службовцем  
2 рангу, складено протокол про вчинення ад-
міністративного правопорушення, передбаче-
ного у ст. 172-8 КУпАП. Однак ні в протоколі 
про адміністративне правопорушення, ні в су-
довому засіданні прокурор не зміг пояснити, 
яким чином Особа-1 розголосила (використа-
ла) інформацію, яка їй була відома у зв’язку з 
виконанням обов’язків у Мінекономрозвитку 
України, яку саме інформацію вона розголо-

сила (використала), а також кому саме вона її 
розголосила (використала) [15].

Підсумовуючи викладене вище, доходимо 
висновку, що інформація як предмет адміні-
стративного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, передбаченого у ст. 172-8 КУпАП, 
характеризується такими істотними ознака-
ми, як:

1) знакова форма інформації, її належність 
до будь-яких відомостей та/або даних. Інфор-
мація може бути зафіксована у будь-якій 
формі: символьній, текстовій, графічній, зву-
ковій, комбінованій тощо;

2) матеріальна форма інформації: можли-
вість її збереження на матеріальних носіях 
або відображення в електронному вигляді;

3)  належність відомостей та/або даних до 
інформації з обмеженим доступом (конфіден-
ційної, таємної та службової);

4) інформація не охороняється спеціаль-
ними адміністративно-правовими або кримі-
нально-правовими нормами;

5) інформація одержана у зв’язку з ви-
конанням особою службових повноважень: 
наявність зв’язку між службовими повнова-
женнями суб’єкта правопорушення та інфор-
мацією, яка була ним отримана.
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Зоя ЗАГИНЕЙ,
Роксолана ГРЕЧАНЮК

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТАЛА ВІДОМА ОСОБІ У ЗВ’ЯЗКУ
 З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, 

ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ (СТАТТЯ 172-8 КУпАП)

Виокремлено та охарактеризовано ознаки предмета злочину, передбаченого у ст. 172-8 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення. До таких ознак віднесено такі: знакова 
форма інформації, її належність до будь-яких відомостей та/або даних; матеріальна форма ін-
формації; належність відомостей та/або даних до інформації з обмеженим доступом (конфіден-
ційної, таємної та службової); інформація не охороняється спеціальними нормами; інформація 
одержана у зв’язку з виконанням особою службових повноважень. 

Проаналізовано судову практику за ст. 172-8 Кодексу України про адміністративні право-
порушення.

Ключові слова: правопорушення, пов’язане з корупцією; адміністративна відповідаль-
ність; інформація з обмеженим доступом; виконання службових повноважень; спеціальна нор-
ма.

Зоя ЗАГИНЕЙ,
Роксолана ГРЕЧАНЮК

ИНФОРМАЦИЯ, СТАВШАЯ ИЗВЕСТНОЙ ЛИЦУ В СВЯЗИ 
С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

КАК ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННОГО С КОРРУПЦИЕЙ (СТАТЬЯ 172-8 КУоАП)

Выделены и охарактеризированы признаки предмета преступления, предусмотренного 
ст. 172-8 КУоАП. К таким признакам отнесены следующие: знаковая форма информации, ее 
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принадлежность к каким-либо сведениям и/или данным; материальная форма информации; 
принадлежность сведений и/или данных к информации с ограниченным доступом (конфи-
денциальной, секретной и служебной); информация не охраняется специальными нормами;  
информация получена в связи с выполнением лицом служебных полномочий.

Проанализирована судебная практика по ст. 172-8 КУоАП.
Ключевые слова: правонарушение, связанное с коррупцией; административная ответ-

ственность; информация с ограниченным доступом; выполнение служебных полномочий; спе-
циальная норма.

Zoya ZAGINEY,
Roksolana GRECHANYUK

INFORMATION WHICH HAS BECOME KNOWN TO A PERSON IN 
CONNECTION WITH THE EXERCISE OF SERVICE OBLIGATIONS AS A 
SUBJECT OF ADMINISTRATIVE CORRUPTION RELATED OFFENSE

(ARTICLE 172-8 OF THE CODE OF UKRAINE 
ON ADMINISTRATIVE OFFENSES)

The signs of the subject of a crime, stipulated in art. 172-8 of the Code of Ukraine on 
Administrative Offenses. Such signs include the following: a sign form of information, its affiliation 
with any information and / or data; material form of information; affiliation of information and / 
or data to restricted information (confidential, secret and official); information is not protected by 
special regulations; information obtained in connection with the performance of a person’s official 
authority. 

The judicial practice under art. 172-8 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses.
Keywords: corruption-related offenses; administrative liability; restricted information; 

fulfillment of official authority; special rate.
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СВІТЛАНА БЕЛІКОВА, ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

Питання виконання судових рішень є 
надзвичайно важливим та  актуальним. Су-
дові рішення ухвалюються іменем України 
і обов’язковість їх виконання гарантована  
Конституцією України.  Своєчасне та повне 
виконання рішення суду – одна з обов’язкових 
умов дотримання і забезпечення законності в 
державі.

Виконання судових рішень можна визначи-
ти як завершальний етап у процесі реалізації 
функції захисту порушених прав, свобод та за-
конних інтересів  громадянина або  держави. 

Проте не всі судові рішення виконуються 
однаково і у добровільному порядку, чим пору-
шується принцип обов’язковості їх виконання. 
З метою недопущення цього було створено ін-
ститут виконавчого провадження, який забез-

печував примусове виконання рішень судів та 
інших органів, їхніх посадових осіб.

Процес виконання судових рішень у кожній 
країні має певні особливості, водночас наявні 
й спільні риси, притаманні системам виконав-
чого провадження  інших держав.

Протягом останнього десятиліття проблемам 
виконавчого провадження приділяли увагу ба-
гато українських та зарубіжних учених, зокре-
ма, це: А. Авторгов, Ю. Білоусов, М. Говоруха, 
О. Драган, С. Малахов, В. Попова, М. Руденко, 
Г. Середа, С. Фурса, М. Штефан та інші. Однак 
аналіз їхніх праць, а також реформування чин-
ного законодавства свідчать, що наразі існують 
питання, які  потребують сучасного вирішення 
і розроблення нових пропозицій з урахуванням 
міжнародних стандартів.

Валентина ПОПОВА
професор по цивільному процесу 

кафедри цивільно-правових наук
Софійського університету Святого Климента Охридського,

професор по цивільному процесу Південно-
західного університету «Неофіт Рильські» (м. Благоєвград), 

професор, доктор права, адвокат,
Республіка Болгарія

УДК 343.13
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Метою статті є порівняльно-правовий ана-
ліз законодавства про виконавче проваджен-
ня України та іноземних держав, зокрема Бол-
гарії, визначення проблем, які виникають під 
час виконання судових рішень, та окреслення 
шляхів їх вирішення. 

Сучасне законодавство про виконавче про-
вадження (Закони України «Про виконавче 
провадження», «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рі-
шень та рішень інших органів» від 2 червня  
2016 року) фактично переорієнтувало роботу 
органів, на які покладено примусове виконан-
ня рішень, зробило її більш прозорою завдяки 
введенню автоматизованої системи виконав-
чого провадження та запровадженню пара-
лельно інституту приватних виконавців.

Зокрема, запровадження в Україні зміша-
ної системи органів примусового виконання 
може вплинути на: збільшення кількості ви-
конаних у добровільному порядку судових рі-
шень; економію бюджетних коштів за рахунок 
скорочення апарату державної виконавчої 
служби і самофінансування приватних вико-
навців; зменшення навантаження на держав-
них виконавців, що сприятиме покращенню 
якості їх роботи; заінтересованість державних 
виконавців у своєчасному та повному вико-
нанні виконавчих документів. 

Водночас сучасне законодавство містить ба-
гато новел, на деяких із них варто зупинитися.

По-перше, згідно із Законом України «Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове ви-
конання судових рішень і рішень інших ор-
ганів» [1] виконання судових рішень і рішень  
інших органів (посадових осіб) покладено по-
ряд з державними виконавцями на приват-
них виконавців (ст. 1). Це свідчить про ство-
рення альтернативи державним виконавцям.

Відповідно до Закону України «Про вико-
навче провадження» [2] (Закон) вперше роз-
межовано категорії рішень, за якими можуть 
здійснювати примусове виконання державні 
та приватні виконавці. 

Так, згідно з ч. 2 ст. 5 Закону приватний 
виконавець здійснює примусове виконання 
рішень, крім: 1) рішень про відібрання і пере-
дання дитини, встановлення побачення з нею 
або усунення перешкод у побаченні з дитиною;  
2) рішень, за якими боржником є держава, 
державні органи, Національний банк Украї-
ни, органи місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи, державні та комунальні підприєм-

ства, установи, організації, юридичні особи, 
частка держави у статутному капіталі яких 
перевищує 25 відсотків, та/або які фінансу-
ються виключно за кошти державного або міс-
цевого бюджету; 3) рішень, за якими боржни-
ком є юридична особа, примусова реалізація 
майна якої заборонена відповідно до закону; 
4) рішень, за якими стягувачами є держава, 
державні органи; 5) рішень адміністративних 
судів та рішень Європейського суду з прав лю-
дини; 6) рішень, що передбачають вчинення 
дій щодо майна державної чи комунальної 
власності; 7) рішень про виселення та вселен-
ня фізичних осіб; 8) рішень, за якими борж-
никами є діти або фізичні особи, які визнані 
недієздатними чи цивільна дієздатність яких 
обмежена; 9) рішень про конфіскацію майна; 
10) рішень, виконання яких віднесено цим За-
коном безпосередньо до повноважень інших 
органів, які не є органами примусового вико-
нання; 11) інших випадків, передбачених цим 
Законом та Законом України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання су-
дових рішень і рішень інших органів».

Отже, приватний виконавець має право 
здійснювати примусове виконання виконав-
чих документів за винятком перелічених. 
Зазначені рішення має право виконувати у 
примусовому порядку лише державний вико-
навець. Тобто чинним законодавством вста-
новлено певні обмеження стосовно діяльності 
приватного виконавця. Можливо, надалі ці 
обмеження будуть скасовані, але все залежа-
тиме від якості роботи приватних виконавців 
і наявності довіри у громадян та суспільства. 

У Республіці Болгарія з 2005 року також 
діє змішана система примусового виконання 
рішень – це державні судові виконавці, діяль-
ність яких регламентована Законом Республі-
ки Болгарія «Про судову владу» [3], зокрема, 
його ст. 264, та приватні судові виконавці, чия 
діяльність передбачена окремим Законом – 
«Про приватних судових виконавців» [4].

Згідно з чинним законодавством Болгарії 
державні та приватні виконавці можуть вико-
нувати справи однакових категорій. 

Так, відповідно до ст. 2 Закону Республіки 
Болгарія «Про приватних судових виконавців» 
держава може покладати на приватних виконав-
ців (як і на державних) виконання приватних 
вимог, стягнення публічної заборгованості тощо. 

Також процедура виконання виконавчих до-
кументів є однаковою і вимоги до них пред’яв-
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ляються однакові, а функції контролю за їх 
діяльністю здійснює відповідний суд, цим вони 
відрізняються від українських виконавців.

По-друге, це введення автоматизованої 
процедури виконання рішень шляхом електрон-  
ної реєстрації документів, повного фіксування 
процесуальних рішень та виконавчих дій в 
автоматизованій системі (ст. 8 Закону). Запро-
вадження автоматизованої системи виконав-
чого провадження пов’язано із забезпеченням 
прозорості та ефективності виконавчого про-
вадження, своєчасного і повного виконання 
рішень. Такий підхід зумовлений передусім 
потребою вирішення проблеми тривалого не-
виконання виконавчих документів, наявності 
фактів бездіяльності виконавців або неналеж-
ного здійснення ними своїх обов’язків.

В Україні автоматизована система введена 
в дію з 5 січня 2017 року, в ній зберігається 
велика кількість інформації, а саме: електрон-
ний архів виконавчих проваджень, Єдиний 
державний реєстр виконавчих проваджень, 
Єдиний реєстр боржників, Реєстр рішень, 
виконання яких гарантується державою. Та-
кож система забезпечує повну автоматизацію 
технологічних процесів обробки інформації в 
органах державної виконавчої служби та при-
ватного виконавця.

У Болгарії не передбачена автоматизована 
система ведення виконавчого процесу, як в 
Україні, оскільки документообіг виконавчих 
проваджень здійснюється у паперовому ви-
гляді. Але в країні функціонують інші зручні 
електронні реєстри, за допомогою яких вико-
навець може отримати будь-яку інформацію 
або документ в електронному вигляді про 
майно боржника, рух його банківських коштів 
тощо. Крім того, у більшості випадків судові 
виконавці використовують програми з базами 
даних для відправлення електронних доку-
ментів. Це значно прискорює процес примусо-
вого виконання рішень.

По-третє, запровадження реєстру борж-
ників та декларування доходів і майна борж-
ника. Так, відповідно до ст. 9 Закону України 
«Про виконавче провадження» Єдиний реєстр 
боржників – це систематизована база даних 
боржників, що є складовою автоматизованої 
системи виконавчого провадження і ведеться з 
метою оприлюднення в режимі реального часу 
інформації про невиконані майнові зобов’я-
зання боржників та запобігання відчуженню 
боржниками майна. Відомості про боржника, 

наявні у цьому реєстрі, відкриті і розміщують-
ся на офіційному веб-сайті Міністерства юсти-
ції України.

Виконавець вносить відомості до цього  
реєстру одночасно з винесенням постанови 
про відкриття виконавчого провадження.

Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстра-
цію майна, державні реєстратори речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до 
яких з метою вчинення правочину щодо від-
чуження у будь-який спосіб майна звернувся 
боржник (внесений на день звернення до Єди-
ного реєстру боржників), у разі відсутності у 
них інформації про накладення арешту вико-
навцем на кошти та майно боржника зобов’я-
зані відмовити у вчиненні реєстраційних дій, 
а також в день звернення боржника повідо-
мити відповідний орган державної виконавчої 
служби або приватного виконавця про майно, 
щодо відчуження якого звернувся боржник.

Отже, наявність такого реєстру надає мож-
ливість виконавцям працювати у взаємодії з 
нотаріусами, органами, що здійснюють реє-
страцію майна, і державними реєстраторами 
та виявляти майно боржника у випадку його 
приховування або відчуження.

Законом передбачено підстави виключен-
ня з цього реєстру відомостей про боржника, 
а саме: при закінченні виконавчого прова-
дження, поверненні виконавчого документа 
стягувачу або до суду, в день встановлення ви-
конавцем факту відсутності заборгованості за 
виконавчими документами про стягнення пе-
ріодичних платежів (ч. 7 ст. 9 Закону). У таких 
випадках дані про боржника виключаються з 
реєстру разом із винесенням виконавцем від-
повідної постанови.

Проте законодавець передбачив категорії 
боржників, щодо яких не вносяться відомо-
сті до реєстру, це – державні органи, органи 
місцевого самоврядування; боржники, які 
не мають заборгованості більше трьох міся-
ців; боржники за рішеннями немайнового  
характеру.

Наступною новелою стало декларування 
майнового стану боржника. Виконавець не 
пізніше наступного  робочого дня з дня над-
ходження до нього виконавчого документа ви-
носить постанову про відкриття виконавчого 
провадження, в якій зазначає про обов’язок 
боржника подати декларацію про його доходи  
та майно, а також попереджає боржника про 
відповідальність за неподання цієї декларації 
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або внесення до неї завідомо неправдивих ві-
домостей (ч. 5 ст. 26 Закону).

Такий законодавчий підхід є слушним, 
оскільки вказаною нормою визначено відпо-
відальне ставлення боржника до виконання 
ним судового рішення. Водночас виконавець 
не позбавлений права на отримання в елект-
ронних державних базах даних та реєстрах ін-
формації про майновий стан боржника. 

Порівнюючи законодавство про виконав-
чий процес України і Болгарії, слід зазначити, 
що в Болгарії не запроваджено ведення дер-
жавними виконавцями електронного реєстру 
боржників, хоча це питання на практиці не-
одноразово порушувалось. Разом із тим вико-
навець має право безперешкодно перевіряти 
активи боржника та витребовувати всі необ-
хідні для примусового виконання документи 
стосовно його майнового стану.

На відміну від державних судових виконавців 
Палатою приватних судових виконавців ведеть-
ся електронний Центральний реєстр боржників, 
який являє собою національну базу даних вико-
навчих процесів. Зазначеними даними мають 
право користуватися в установленому законом 
порядку державні органи, суди (державні судові 
виконавці), прокуратура, поліція, фінансові та 
кредитні установи з метою недопущення укла-
дання незаконних правочинів з боку боржни-
ка, угод, отримання ним кредитів тощо. Однак 
ця база має відповідний захист персональних 
даних поміщених до неї осіб. На сьогодні вона 
містить повну (стовідсоткову) інформацію сто-
совно 1,5 млн виконавчих проваджень. 

У законодавстві Болгарії про виконавче 
провадження вимога щодо обов’язкового де-
кларування боржниками свого майнового ста-
ну відсутня, але згідно зі ст. 448 Цивільного 
процесуального кодексу (ЦПК) цієї країни суд 
може їх зобов’язати надати таку декларацію 
виконавцю. Якщо суд виявить відсутність у 
боржника майна, на яке можна звернути стяг-
нення, то виконавче провадження закриваєть-
ся в порядку ст. 433 ЦПК.

По-четверте, з метою мінімізації бюджет-
них витрат на проведення виконавчих дій та 
забезпечення їх фінансування в діяльності 
державного виконавця законодавцем України 
передбачено обов’язкове авансування стягу-
вачем витрат на вчинення виконавчих дій у 
вигляді сплати авансового внеску. 

Авансовий внесок характеризується таки-
ми елементами: 1) сплачується стягувачем 

виключно перед пред’явленням виконавчого 
документа для виконання, тобто до моменту 
відкриття виконавчого провадження; 2) роз-
мір авансового внеску чітко визначений Зако-
ном України «Про виконавче провадження»; 
3) несплата авансового внеску тягне за собою 
повернення виконавчого документа стягува-
чу без прийняття до виконання; 4) визначено 
категорію стягувачів, які звільнені від сплати 
авансового внеску. 

Так, у ч. 2 ст. 26 Закону встановлено, що до 
заяви про примусове виконання рішення стя-
гувач додає квитанцію про сплату авансового 
внеску в розмірі 2% суми, що підлягає стяг-
ненню, але не більше 10 мінімальних розмірів 
заробітної плати, а за рішенням немайнового 
характеру – у розмірі одного мінімального роз-
міру заробітної плати з боржника – фізичної 
особи та в розмірі двох мінімальних розмірів за-
робітної плати з боржника – юридичної особи. 

Крім того, у ст. 26 Закону додатково визна-
чено категорію рішень, за якими стягувачі 
звільняються від сплати авансового внеску, та 
коло осіб – стягувачів, які також звільнені від 
сплати авансового внеску. 

Зокрема, це рішення про стягнення за-
робітної плати, поновлення на роботі та за 
іншими вимогами, що походять із трудових 
правовідносин; обчислення, призначення, 
перерахунок, одержання пенсійних та інших 
соціальних виплат; стягнення аліментів; від-
шкодування майнової  та/або моральної шко-
ди; відшкодування шкоди, заподіяної каліц-
твом або іншим ушкодженням здоров’я тощо.

Від сплати авансового внеску також звіль-
няються такі стягувачі: державні органи, ін-
валіди війни, інваліди І та ІІ груп, законні 
представники дітей-інвалідів і недієздатних 
інвалідів І та ІІ груп, а також громадяни, від-
несені до 1 і 2 категорій осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відтак в окремих випадках від сплати 
авансового внеску буде залежати відкриття 
виконавчого провадження та здійснення при-
мусових виконавчих дій. 

У Болгарії також стягувачем сплачується 
авансовий внесок для здійснення виконавцем 
примусового виконання рішення, який згодом 
відшкодовується боржником. Несплата цього 
внеску є підставою для зупинення виконавчих 
дій. 

З метою більш відповідального ставлення 
учасників виконавчого процесу до примусо-
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вого виконання у Болгарії було прийнято від-
повідне рішення, згідно з яким недотримання 
приватним виконавцем законодавства про 
сплату авансового внеску тягне дисциплінар-
ну відповідальність виконавця (ст. 67 Закону 
Республіки Болгарія «Про приватних судових 
виконавців»).

У законодавстві і Болгарії, і України визна-
чені категорії судових рішень, при виконанні 
яких не сплачується авансовий внесок, а саме: 
у трудових справах; за заявками на обслугову-
вання; відшкодування збитків, завданих кри-
мінальним правопорушенням;  про передачу 
дитини. 

Водночас у цій частині наявні й відмінності 
від українського законодавства. Зокрема, ви-
датки на виконавче провадження державного 
судового виконавця (разом з авансовим вне-
ском) щодо відшкодування збитків, завданих 
кримінальним правопорушенням, сплачують-
ся із сум, передбачених бюджетом районного 
суду  (п. 3 ст. 83 ЦПК Болгарії [5]), виконання 
у справах щодо передачі дитини – із бюджету 
відповідного окружного суду. Зазначені збори 
потім стягуються з боржника та повертаються 
до бюджетів відповідних судів. Видатки при-
ватного виконавця за вказаними категоріями 
справ відраховуються за рахунок боржника  
(п. 2 ст. 79 ЦПК Болгарії, ст. 81 Закону цієї 
країни «Про приватних судових виконавців»).

Крім того, звільняються від сплати авансо-
вого внеску стягувачі – фізичні особи, які ви-
знані судом як такі, що не мають достатніх ко-
штів для їх сплати (п. 2 ст. 83 ЦПК Болгарії). 
При розгляді відповідної заяви стягувача суд 
бере до уваги таке: дохід стягувача та членів 
його сім’ї; статус майна, зазначений у деклара-
ції, сімейний статус; стан здоров’я, зайнятість 
(трудова діяльність); вік та інші обставини, що 
мають значення для справи.

По-п’яте, реалізація арештованого майна 
на електронних торгах.   Реалізація арешто-
ваного майна передбачена ст. 61 Закону та 
здійснюється шляхом електронних торгів або 
за фіксованою ціною у порядку, визначено-
му наказом Міністерства юстиції України від  
29 вересня 2016 року № 2831/5, яким затвер-
джено Порядок реалізації арештованого май-
на.  На сьогодні в Україні процедура реалізації 
арештованого майна є прозорою і відбувається 
шляхом її фіксації в електронній системі. 

Реалізація майна відбувається після визна-
чення його вартості (оцінки). Якщо вартість 

майна боржника визначено в рішенні суду, ви-
конавець передає його на реалізацію за ціною, 
зазначеною в судовому рішенні. Реалізація за 
фіксованою ціною застосовується щодо майна, 
оціночна вартість якого не перевищує 50 міні-
мальних розмірів заробітної плати, і не засто-
совується до нерухомого майна, транспортних 
засобів, повітряних, морських та річкових су-
ден незалежно від вартості такого майна.

Прогресивність положень Закону України 
«Про виконавче провадження» вбачається у 
запровадженні реалізації належної боржни-
кові земельної ділянки  шляхом проведен-
ня електронних торгів (ч. 1 ст. 61 Закону). 
Замовником електронних земельних торгів 
є державний та приватний виконавці, які 
здійснюю ть звернення стягнення на земельні 
ділянки під час виконання рішень.  Отже, сьо-
годні Законом надано можливість виконавцям 
реалізовувати арештовані земельні ділянки, 
стосовно яких тривалий час провадження дер-
жавної виконавчої служби не виконувалися.

У Болгарії, навпаки, електронних аукціо-
нів немає, виконавчий процес здійснюється 
традиційним чином – шляхом реалізації май-
на на публічних торгах. Варто зазначити, що 
на практиці були створені веб-сайти Палати 
приватних виконавців та приватних вико-
навців, а також судових органів великих міст 
Болгарії (Софії, Варни та інших), на яких роз-
міщувалися публічні оголошення щодо прода-
жу нерухомості боржників. Такі оголошення 
розміщувалися ще в офісі державного судово-
го виконавця та в будівлі муніципалітету, на 
території якого знаходилося майно. Для того, 
щоб зазначене оголошення було розміщено, 
судовий виконавець робив відповідний запис 
у спеціальному реєстрі у районному суді.

У виконавчому процесі Болгарії передба-
чено декілька способів примусового виконан-
ня вимог про стягнення грошових коштів, які 
залежать від прав власності боржника, на яке 
спрямоване примусове виконання.

Дуже цікавою вбачається сама процедура 
публічного продажу майна боржника, а саме: 
торги починаються з того, що до районного 
суду надходить  запечатаний конверт, в якому 
міститься інформація про дані учасника тор-
гів, його заявка і внесений депозит у розмірі 
10% від початкової ціни. Початкова ціна торгів 
становить 75% від вартості майна, про що за-
значено в оголошенні про публічний продаж. 
Оцінка майна проводиться судовим виконав-
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цем. У визначені день, час і місце (фактично 
це суд) судовий виконавець відкриває запе-
чатані конверти. Переможцем є той учасник, 
який запропонував більшу суму. Сам продаж 
майна відбувається через магазин або аукціон.  
Судовий виконавець передає у власність пе-
реможцю реалізоване майно після його повної 
оплати (ст.ст. 482, 521 ЦПК Болгарії). Продаж 
рухомого майна здійснюється через магазин 
або фондову біржу, через публічні торги за ус-
ним розпорядженням виконавця (ст. 474 ЦПК 
Болгарії).

По-шосте, законодавчі зміни стосуються і 
строків пред’явлення до виконання виконав-
чих документів та здійснення виконавчого 
провадження. 

Зокрема, у ст. 12 Закону України «Про вико-
навче провадження» передбачено загальний 
строк пред’явлення до виконання виконавчих 
документів – три роки. Втім, законом визначе-
но ще інший строк – три місяці для посвідчень 
комісій по трудових спорах та виконавчих до-
кументів, за якими стягувачем є держава або 
державний орган.   

Тобто законодавець значно скоротив строк 
пред’явлення до виконання рішень, ухвале-
них судами на користь держави, та збільшив 
цей термін для інших стягувачів (наприклад, 
громадян), хоча за попередньою редакцією 
закону зазначений строк був єдиним для всіх 
стягувачів і становив один рік (за винятком 
справ про адміністративні правопорушення та 
рішень комісій у трудових спорах).

Суттєво змінилися строки здійснення вико-
навчого провадження. Якщо раніше держав-
ний виконавець був зобов’язаний провести 
виконавчі дії щодо примусового виконання 
рішення протягом шести місяців з дня вине-
сення постанови про відкриття виконавчого 
провадження, а щодо виконання рішення не-

майнового характеру – у двомісячний строк, то 
наразі такі строки у законі не визначені. 

Проте законодавець по-іншому передбачив 
строки вчинення виконавчих дій. Наприклад, 
виконавець проводить перевірку майнового 
стану боржника у 10-денний термін з дня від-
криття виконавчого провадження, а надалі –  
не рідше ніж один раз на два тижні – щодо ви-
явлення рахунків боржника та раз на три місяці 
– виявлення нерухомого і рухомого майна борж-
ника, його майнових прав, а також отримання 
інформації про доходи боржника (ст. 48 Закону).

Законодавство Болгарії не передбачає чіт-
ких строків пред’явлення стягувачем до ви-
конання виконавчих документів, але існує 
загальний строк давності, який становить  
5 років (п. 2 ст. 117 ЦПК), якщо інший строк не 
встановлений судовим рішенням.

Разом із тим у ст. 433 ЦПК Болгарії перед-
бачено, що судовий виконавець має право при-
пинити виконавче провадження щодо приму-
сового виконання рішення своєю постановою, 
якщо в процесі його виконання стягувач не 
пред’явив вимогу про здійснення примусових 
дій протягом двох років.  

Таким чином, нове законодавство України 
спрямоване на прозору й ефективну систему 
виконання рішень, але існує необхідність його 
удосконалення. Зокрема, варто визначити по-
рядок об’єднання виконавчих проваджень про 
стягнення коштів з одного боржника у зведене 
в разі його відкриття державним та приват-
ним виконавцями, а також врегулювати по-
рядок передачі таких виконавчих проваджень 
від одного приватного виконавця до іншого.

Вважаємо, що запровадження діяльності 
приватних виконавців сприятиме виявленню 
й інших проблемних питань виконавчого про-
вадження, які необхідно буде вирішувати шля-
хом удосконалення сучасного законодавства.
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Особливе місце у реалізації обов’язку дер-
жави щодо утвердження та забезпечення 
прав і свобод громадян належить захисту 
людей від суспільно небезпечних діянь. Над-
звичайної гостроти це питання набуває з ог-
ляду на зростання кількості окремих видів 
злочинів, особливо тих, що пов’язані з функ-
ціонуванням злочинних об’єднань. До цієї 
категорії злочинів, зокрема, належать ство-
рення не передбачених законом воєнізова-
них або збройних формувань та участь в них. 
Якщо у 2013 році не виявлено жодного такого 
злочину, то у 2014 році їх зафіксовано 457,  
у 2015 році – 543, а у 2016-му – 536 [1]. 

Важливим інструментом протидії цьому 
виду злочинності є Кримінальний кодекс 
України (КК України), який містить бага-
то нових прогресивних положень, зокрема 
норми, які регламентують спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідально-
сті учасників організованих груп і злочинних 
організацій [2, с. 4]. До таких положень слід 
віднести ч. 6 ст. 260 КК України. 

Як зазначає В.П. Ковальчук, тривалий час 
інститут звільнення від кримінальної відпо-
відальності учасника злочинної організації 
не діяв [3, с. 216], однак з початком подій 
на сході України його почали активно засто-

совувати, про що свідчать відповідні судові  
рішення [4]. 

Окремі проблемні питання кримінальної 
відповідальності за створення не передбаче-
них законом воєнізованих або збройних форму-
вань та звільнення від кримінальної відпові-
дальності його учасників розглянуто у працях  
В.А. Абдухамітова, А.Д. Аджиєва, М.А. Акімова, 
Д.А. Бадушевої, Ю.В. Бауліна, Б.Ш. Бейбулато-
ва, А.А. Вознюка, А.В. Дмітренка, О.А. Єрмака, 
З.А. Загиней, В.П. Ковальчука, М.Й. Коржан-
ського, Т.М.-С. Магомедова, В.О. Навроцького,  
А.В. Павлінової, В.А. Робака, А.Ч. Сигинбає-
вої, І.О. Смірнова, В.П. Тихого, Ф.А. Узбекова,  
М.І. Хавронюка, П.В. Хряпінського, Р.Л. Чорно-
го, І.С. Шапкіна та інших учених. Незважаючи 
на значні досягнення вчених у розробці зазна-
ченої проблематики, чимало проблем залиши-
лося невирішеними, зокрема і питання щодо 
звільнення від кримінальної відповідальності 
на підставі ч. 6 ст. 260 КК України. 

Тому мета цієї статті – ґрунтовно дослідити 
проблеми звільнення від кримінальної відпо-
відальності учасників не передбачених зако-
ном воєнізованих або збройних формувань на 
підставі ч. 6 ст. 260 КК України.

Згідно з указаною нормою звільняється 
від кримінальної відповідальності за ст. 260 
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АРТУР КОНОНЧУК

КК України особа, яка перебувала в складі 
зазначених у цій статті формувань, за дії, 
передбачені частинами першою або другою 
цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з 
такого формування і повідомила про його іс-
нування органи державної влади чи органи 
місцевого самоврядування. 

Подібні заохочувальні норми містяться в 
кримінальному законодавстві країн СНД, 
зокрема Білорусі, Казахстану, Киргизії, Мол-
дови, Російської Федерації, Таджикистану, 
Туркменістану, а також Грузії. Водночас від-
повідно до Кримінального кодексу Австрії 
(КК Австрії) така заохочувальна норма сто-
сується звільнення від покарання. Тобто при-
клади іноземних держав свідчать, що у разі 
позитивної післязлочинної поведінки учасни-
ка незаконного воєнізованого або збройного 
формування до нього застосовують звільнен-
ня не лише від кримінальної відповідально-
сті, а й від покарання. 

У зв’язку із цим А.А. Вознюк слушно за-
значає, що до учасників не передбачених 
законом воєнізованих або збройних фор-
мувань можна застосовувати такі заходи  
кримінально-правового впливу, як притяг-
нення до кримінальної відповідальності, ви-
ключення її, звільнення від неї, а також пом’як-
шення покарання під час його призначення  
[5, с. 44–49]. Однак не слід забувати про мож-
ливість застосування до вказаних осіб і звіль-
нення від покарання. 

Передумовами звільнення від криміналь-
ної відповідальності на підставі ч. 6 ст. 260 
КК України можуть бути лише: 

1) створення не передбачених законом воє-
нізованих або збройних формувань;

2) участь в їх діяльності.
Водночас не можуть бути звільнені від 

кримінальної відповідальності учасники 
не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань, які здійснювали керів-
ництво зазначеними формуваннями, їх фі-
нансування, постачання їм зброї, боєприпа-
сів, вибухових речовин чи військової техніки, 
а також брали участь у складі цих формувань 
у нападі на підприємства, установи, організа-
ції чи громадян.

На наш погляд, така позиція законодав-
ця щодо передумов для звільнення від кри-
мінальної відповідальності є суперечливою. 

Виходить, що особа, яка створила не передба-
чене законом воєнізоване або збройне форму-
вання, може бути звільнена від кримінальної 
відповідальності, а яка надала такому фор-
муванню зброю чи керувала ним – ні. 

За ступенем суспільної небезпеки створен-
ня не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань найбільш близьке до 
керівництва ними. Таке визначено й у зако-
нодавстві, наприклад, у ч. 3 ст. 27 КК Украї-
ни, відповідно до якої організатором злочину 
є особа, яка утворила організовану групу чи 
злочинну організацію або керувала нею. 

Очевидно, або слід заборонити звільнення 
від кримінальної відповідальності за будь-які 
організаторські дії, зокрема й створення цих 
злочинних об’єднань (тим більше, що у подіб-
них кримінально-правових нормах, передба-
чених ч. 2 ст. 255 та ч. 2 ст. 258-3 КК України, 
встановлена заборона на звільнення органі-
заторів та керівників злочинних об’єднань), 
або, навпаки, варто дозволити звільнення 
від кримінальної відповідальності за обидва 
діяння. 

У теорії кримінального права України  
А.А. Вознюк, О.А. Єрмак, Р.Л. Чорний ви-
словлюються за доцільність звільнення від 
кримінальної відповідальності організа-
торів та керівників злочинних об’єднань  
[6, с. 105–109; 7, с. 88–91; 8, с. 6–7].

У кримінальному законодавстві зару-
біжних країн це питання вирішується нео-
днозначно. Так, у кримінальних кодексах 
Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, 
Таджикистану, Туркменістану передбаче-
на можливість звільнення від кримінальної 
відповідальності за участь в незаконних во-
єнізованих або збройних формуваннях. Од-
нак виникає запитання, що слід розуміти у 
цих випадках під «участю»? Чи охоплює така 
участь інші діяння відповідних складів зло-
чинів, зокрема створення таких об’єднань, 
керівництво ними тощо? Очевидно, що ні.  
Це підтверджується такими фактами. 
По-перше, в коментарі до Кримінального ко-
дексу Туркменістану вчені зауважують, що 
примітка ст. 273, яка передбачає відповідну 
заохочувальну кримінально-правову нор-
му, поширюється тільки на рядових учасни-
ків незаконного збройного формування [9]. 
По-друге, в кримінальному законодавстві 
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Грузії та РФ передумови звільнення від кри-
мінальної відповідальності визначено трохи 
ширше. Наприклад, згідно з КК Грузії такою 
передумовою є припинення особою діяння, 
передбаченого ст. 223. Зауважимо, що у за-
значеній статті встановлено кримінальну 
відповідальність за створення незаконного 
формування, керівництво ним (ч. 1 ст. 223), 
членство, участь у ньому, проходження нав-
чань, організованих таким формуванням, 
вербування, навчання або збір осіб з метою 
вступу в члени, інше сприяння його діяль-
ності (ч. 2 ст. 223), розповсюдження або ви-
користання інформаційних матеріалів або 
(і) символіки, пов’язаних із членством або 
(і) участю в незаконному формуванні (ч. 3  
ст. 223), фінансування незаконного форму-
вання (ч. 4 ст. 223), публічні заклики до вчи-
нення злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 або 4  
ст. 223 (ч. 6 ст. 223) [10]. Очевидно, припи-
нення у цьому випадку може стосуватися 
будь-яких діянь, зокрема й керівництва та-
ким формуванням, окрім його створення. 
Водночас у ст. 208 Кримінального кодексу 
РФ йдеться про звільнення від кримінальної 
відповідальності особи, яка вчинила злочин, 
передбачений цією статтею. Тобто особа може 
бути звільнена від кримінальної відпові-
дальності за усі діяння, вказані у цій статті, 
зокрема створення збройного формування, 
не передбаченого федеральним законом, ке-
рівництво таким формуванням, його фінан-
сування, участь у збройному формуванні, не 
передбаченому федеральним законом, а та-
кож участь на території іноземної держави в 
збройному формуванні, не передбаченому за-
конодавством даної держави, в цілях, що су-
перечать інтересам Російської Федерації [11]. 
Хоча Т.А. Бекботова не підтримує позицію за-
конодавця і вважає, що це звільнення не має 
поширюватися на організаторів незаконних 
збройних формувань [12].

Стосовно КК Австрії, то відповідно до абз. 2 
ст. 279 цього Кодексу не підлягає покаранню 
той, хто незаконно організовує збройне фор-
мування або озброює вже існуюче формуван-
ня, керує таким формуванням, вербує членів 
для такого формування, набирає їх або на-
вчає військовій справі або іншим чином готує 
їх до збройних дій, або надає такому форму-
ванню засоби озброєння, транспортні засоби 

або передавальні пристрої, або підтримує 
діяльність такого формування фінансовими 
коштами або іншим суттєвим чином [13].

Тож у кримінальному законодавстві одних 
країн допускається кримінально-правове за-
охочення у формі звільнення від криміналь-
ної відповідальності за усі діяння учасника 
не передбаченого законом воєнізованого або 
збройного формування, а в інших – лише за 
участь у ньому. 

Таким чином, не лише в кримінальному 
законодавстві України існують умови обме-
ження на застосування кримінально-пра-
вового заохочення до учасників не передба-
чених законом воєнізованих або збройних 
формувань. На нашу думку, доцільним є 
дозволити звільнення від кримінальної від-
повідальності лише за участь в діяльності 
не передбаченого законом воєнізованого або 
збройного формування. Водночас до особи, 
яка вчинила інші діяння, передбачені ст. 260 
КК України, слід застосовувати інші заходи 
кримінально-правового заохочення, однак не 
звільнення від кримінальної відповідально-
сті на підставі зазначеної норми.

Для звільнення від кримінальної відпові-
дальності на підставі ч. 6 ст. 260 КК України 
необхідне одночасне виконання таких умов:

1) добровільний вихід з такого формування;
2) добровільне повідомлення про його іс-

нування органи державної влади чи органи 
місцевого самоврядування. 

Отже, однією з ознак зазначених умов є їх 
добровільність, яку в теорії кримінального 
права тлумачать по-різному [14, с. 493; 15,  
с. 169–170; 16, с. 14]. 

Найбільш повно цю ознаку розкрив  
А.А. Вознюк. Проаналізувавши та узагаль-
нивши погляди криміналістів із указаного 
питання, вчений робить висновок, що добро-
вільність передбачає те, що повідомлення 
вчинене з власної волі (з власної ініціативи 
чи з ініціативи інших осіб), з будь-яких моти-
вів, у будь-який спосіб, незалежно від того, чи 
відомо про дану організовану групу або зло-
чинну організацію органам влади і чи знає 
про таку їх поінформованість винний, та з 
усвідомленням реальної можливості не пові-
домляти названу інформацію і брати участь 
в організованому злочинному об’єднанні ще 
протягом певного часу. Якщо ж повідомлен-
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ня вчинене під впливом примусу, то воно не 
може бути умовою звільнення від криміналь-
ної відповідальності [2, с. 155].

Натомість у кримінальному законодавстві 
зарубіжних країн умови для звільнення від 
кримінальної відповідальності за такі зло-
чини дещо відрізняються: аналогом виходу з 
не передбаченого законом воєнізованого або 
збройного формування, визначеного в ч. 6  
ст. 260 КК України, є припинення діяння або 
участі в таких формуваннях. 

Окрім того, необхідно зазначити, що в 
українському кримінальному законодавстві 
наявна така умова, як добровільне повідом-
лення про існування формування органи 
державної влади чи органи місцевого само-
врядування. Ця норма має вагоме значення 
для виявлення та припинення діяльності 
не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань, однак не в такому ва-
ріанті, який існує на сьогодні, коли держава 
фактично «пробачає» особі її суспільно небез-
печні діяння лише взамін на їх припинення 
та повідомлення про них. На наш погляд, для 
звільнення від кримінальної відповідально-
сті вчинення таких позитивних післязлочин-
них дій замало. 

До речі, в КК Австрії висувається значно 
більше вимог до поведінки особи, яка може 
бути звільнена від покарання на підставі по-
дібних норм. Так, в абз. 2 ст. 279 КК Австрії 
зазначено, що відповідно до абз. 1 не підлягає 
покаранню той, хто добровільно, перш ніж 
відповідним органам (абз. 3 ст. 151) стане ві-
домо про його злочинну діяльність, доводить 
до відома цих органів все те, що йому відомо 
про таке формування та його плани, в тому 
випадку, якщо ці факти поки що зберігають-
ся в таємниці [13].

Зауважимо, що у вітчизняній судовій 
практиці трапляються випадки, коли учасни-
ки не передбаченого законом воєнізованого 
або збройного формування повідомляють не 
лише про існування такого формування. Так, 
в ухвалі Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області від 27 квітня 2015 року 
зазначено, що ОСОБА_1 добровільно повідо-
мив працівників міліції про його вихід із не-
законного збройного формування та розповів 
про існування такого збройного формування, 
умови перебування, організаційну структу-

ру, механізм вступу, порядок проходження 
служби [4]. Тобто учасник не передбаченого 
законом збройного формування додатково на-
дав інформацію про діяльність такого форму-
вання, чим фактично посприяв у розкритті та 
розслідуванні злочину.

Також заслуговує на увагу наявна у кри-
мінальному законодавстві зарубіжних країн 
умова, що стосується добровільної здачі зброї. 
Найбільш ґрунтовно вона сформульована у 
Кримінальному кодексі Грузії. По-перше, 
відповідно до положень грузинського кри-
мінального законодавства необхідно, щоб 
особа здала не лише вогнепальну зброю, а й 
боєприпаси, вибухові або легкозаймисті ре-
човини, вибухові пристрої, речовини сльозо-
точивої, радіоактивної, нервово-паралітичної 
дії або отруйні речовини, холодну зброю, або 
такі пристрої чи предмети, які можуть бути 
використані для ураження або знищення 
живих або інших об’єктів. По-друге, здача 
зазначених предметів необхідна лише у разі 
володіння ними. Водночас у КК України 
будь-який аналог такої умови відсутній. Тому  
В.А. Робак, порівнюючи ч. 6 ст. 260 КК Укра-
їни з аналогічними нормами зарубіжних 
країн, зробив помилковий, на наш погляд, 
висновок про те, що здача зброї державним 
органам насправді є нічим іншим, як пові-
домленням їх про існування зазначених зло-
чинних об’єднань [15, с. 170].

Ще однією умовою кримінально-правового 
заохочення учасників не передбачених зако-
ном воєнізованих або збройних формувань 
є відсутність в їх діях ознак іншого складу 
злочину. Однак така умова обмежує дослі-
джувані види звільнення від кримінальної 
відповідальності. У разі її чинності, якщо в 
діях учасника не передбаченого законом во-
єнізованого або збройного формування буде 
наявний склад іншого злочину, наприклад, 
визначеного у ст.ст. 262, 263, 263-1 КК Украї-
ни тощо, така особа не може бути звільнена 
від кримінальної відповідальності на підста-
ві ч. 6 ст. 260 КК України. У зв’язку з цим 
вважаємо зазначену умову зайвою. Таку ж 
позицію підтримує П.В. Хряпінський [17,  
с. 211–216]. 

Водночас В.П. Тихий з цього приводу 
слушно зауважує, що, якщо особа, яка пере-
бувала у складі не передбаченого законом 
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воєнізованого або збройного формування, до-
бровільно вийшла з нього і повідомила про 
його існування органи державної влади чи 
місцевого самоврядування, але добровільно 
не здала органам влади зброю, вона звіль-
няється від кримінальної відповідальності за  
ст. 260 КК, але несе відповідальність за  
ст. 263 КК України [14, с. 493].

Умови та передумови, які на сьогодні за-
кріплені в ч. 6 ст. 260 КК України, на наш по-
гляд, є недостатніми для того, щоб звільня-
ти особу від кримінальної відповідальності. 
За наявності таких умов варто було б порушу-
вати питання про звільнення від покарання, 
але аж ніяк не від кримінальної відповідаль-
ності, оскільки для цього виду кримінально- 
правового заохочення повинні висуватися 
більш серйозні вимоги. 

У межах дослідження цього виду звільнен-
ня від кримінальної відповідальності важ-
ливе значення має його порівняння з кримі-
нальним процесуальним інститутом угод у 
кримінальному провадженні. Для звільнен-
ня від покарання з випробуванням чи його 
пом’якшення у зв’язку з укладанням угоди 
про визнання винуватості учасник не перед-
баченого законом воєнізованого або збройно-
го формування, якого визнано підозрюваним, 
повинен здійснити викриття злочинних дій 
інших учасників групи чи інших вчинених 
групою злочинів, якщо повідомлена інформа-
ція буде підтверджена доказами. Отже, мож-
на зробити висновок, що умови для звільнен-
ня від кримінальної відповідальності є більш 
м’якими порівняно з умовами укладення 
угоди про визнання вини, тобто наявне пору-
шення принципу справедливості.

Натомість для звільнення від кримінальної 
відповідальності учасник зазначених злочин-
них об’єднань повинен активно допомагати 
правоохоронним органам у припиненні діяль-
ності не передбаченого законом воєнізованого 
або збройного формування та притягненні до 
кримінальної відповідальності його членів. 

На необхідність уведення додаткових 
умов для звільнення від кримінальної від-
повідальності учасника не передбаченого 
законом воєнізованого або збройного форму-
вання неодноразового звертали увагу вчені.  
А.А. Вознюк має рацію в тому, що чинні умо-
ви зазначеної норми потребують удоскона-

лення, оскільки недоцільним є звільнення 
від кримінальної відповідальності лише за 
вихід із формування й повідомлення про ньо-
го. Принаймні однією з умов заохочення має 
бути активне сприяння виявленню, припи-
ненню, розкриттю, розслідуванню злочинів, 
учинених у зв’язку зі створенням та діяльніс-
тю таких об’єднань, а також запобіганню їм  
[5, с. 45]. Запропоноване дослідником форму-
лювання позитивного післязлочинного діян-
ня, на наш погляд, є найбільш повним, об’єк-
тивним та доцільним для заохочувальної 
кримінально-правової норми, передбаченої  
ч. 6 ст. 260 КК України. 

Також слід звернути увагу й на той факт, 
що особа може необмежену кількість разів 
звільнятися від кримінальної відповідально-
сті. У зв’язку із цим слід ввести обмеження на 
повторне звільнення від кримінальної відпо-
відальності учасника не передбаченого зако-
ном воєнізованого або збройного формування. 

Отже, за результатами проведеного дослі-
дження пропонуємо ч. 6 ст. 260 КК України 
викласти в такій редакції:

«6. Звільняється від кримінальної відпо-
відальності особа за участь у діяльності не 
передбачених законами України воєнізова-
них або збройних формувань, визначену у ча-
стинах першій або другій цієї статті, якщо 
вона до притягнення до кримінальної відпо-
відальності (до повідомлення їй про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення) 
добровільно повідомила слідчого, прокурора, 
іншу службову особу, уповноважену на прий-
няття та реєстрацію заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення, про свою 
участь у формуванні, добровільно здала 
зброю, боєприпаси, вибухові речовини чи вій-
ськову техніку (у разі наявності у неї таких 
предметів) та активно сприяла виявленню, 
припиненню, розкриттю, розслідуванню 
злочинів, учинених у зв’язку зі створенням 
та діяльністю таких формувань, а також 
запобіганню їм.

Особа не може бути звільнена від кри-
мінальної відповідальності на підставі цієї 
статті, якщо вона раніше вже звільнялася 
від кримінальної відповідальності на під-
ставі ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 258-3, ч. 6 ст. 260 
КК України».
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Артур КОНОНЧУК

СПЕЦІАЛЬНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

Розкрито передумови та умови спеціального виду звільнення від кримінальної відповідаль-
ності учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Виявлено 
проблемні питання заохочувальної кримінально-правової норми, передбаченої ч. 6 ст. 260 КК 
України, та розроблено пропозиції щодо її удосконалення. 

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності; не передбачене законом 
воєнізоване формування; не передбачене законом збройне формування; злочинне об’єднання; 
заохочувальна кримінально-правова норма. 

Артур КОНОНЧУК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 

ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ИЛИ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

Раскрыты предпосылки и условия специального вида освобождения от уголовной ответ-
ственности участников не предусмотренных законом военизированных или вооруженных фор-
мирований. Выявлены проблемные вопросы поощрительной уголовно-правовой нормы, преду-
смотренной ч. 6 ст. 260 УК Украины, и разработаны предложения по ее усовершенствованию.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; не предусмотренное зако-
ном военизированное формирование; не предусмотренное законом вооруженное формирова-
ние; преступное объединение; поощрительная уголовно-правовая норма.

Artur KONONCHUK

SPECIAL RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY OF ILLEGAL 
MILITARIZED OR ARMED FORMATIONS PARTICIPANTS

Preconditions and conditions of special kind of release from criminal liability of illegal militarized 
or armed formations participants are researched in the article. The problem issues of encouraging 
criminal norm provided by part 6 of Art. 260 of the Criminal Code of Ukraine are detected, and the 
proposals on its improvement are drafted. 

Keywords: release from criminal liability; illegal militarized formation; illegal armed formation; 
criminal unit; encouraging criminal norm. 
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ПОРУШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЯК ОЗНАКА 
СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У СТАТТІ 239

«ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ»
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті 239 «Забруднення або псування 
земель» Кримінального кодексу України (КК 
України) передбачається відповідальність 
за забруднення або псування земель речо-
винами, відходами чи іншими матеріалами, 
шкідливими для життя, здоров’я людей або 
довкілля, внаслідок порушення спеціаль-
них правил, якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей чи довкілля. У зв’язку 
з цим важливого значення для кримінально- 
правової кваліфікації набуває встановлен-
ня такого суспільно небезпечного діяння, як 
порушення спеціальних правил, без якого 
фактично неможливе інкримінування особі 
вчинення відповідного злочину. Це діяння 
є проявом міжгалузевої бланкетності та чіт-
ко вказує на те, що під час кваліфікації за  
ст. 239 КК України слід звертатися до регу-
лятивного законодавства, яке визначає спеці-
альні правила щодо недопущення забруднен-
ня або псування земель [1, с. 79–81; 2, с. 219, 
235; 3, с. 45–46]. Таке ж основне суспільно 
небезпечне діяння передбачене у ст. 241 «За-
бруднення атмосферного повітря» та ст. 243 
«Забруднення моря» КК України.

Проблема з’ясування змісту поняття «по-
рушення спеціальних правил» розглядалася 
у працях таких науковців, як А.А. Євдоки-
мов, Н.В. Мірошниченко, М.В. Мухортова,  
В.О. Навроцький, А.А. Тер-Акопов, А.М. Шуль-
га, Г.З. Яремко, та інших. Водночас у теорії 

кримінального права цей аспект ще не достат-
ньо висвітлений.

Метою статті є характеристика такого ос-
новного суспільно небезпечного діяння у 
складі злочину, передбаченого у ст. 239 КК 
України, як порушення спеціальних правил.

Як зазначає А.М. Шульга, закріплені в дис-
позиції ст. 239 КК України спеціальні правила 
не є кримінально-правовим поняттям; вказів-
ка на спеціальні правила лише конкретизує 
зміст кримінально караного правопорушення 
[4, с. 109]. А.А. Євдокимов відносить вказані 
вище злочини до порушення спеціальних пра-
вил екологічної безпеки [5, с. 230].

Згідно із загальноприйнятим розумінням 
правило – це «зібрання якихось положень, що 
визначають порядок ведення або дотримання 
чого-небудь» [6, с. 1100]. Спеціальні правила 
можуть міститися у будь-яких нормативних 
актах: законах, указах, постановах, інструкці-
ях. Таким чином, спеціальні правила повин-
ні здебільшого мати нормативний характер. 
Однак, на нашу думку, об’єктивна сторона 
злочину, передбаченого в ст. 239 КК України, 
матиме місце у випадку, коли винуватий по-
рушив спеціальні правила індивідуального 
характеру (наприклад, не дотримався вимог, 
що містяться у наряді на виконання певних 
видів робіт). Отже, спеціальні правила повин-
ні мати нормативний або індивідуальний 
характер.

© Пєнязькова О., 2017
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Як зазначає М.В. Мухортова, адресатом 
спеціальних правил має бути конкретний 
представник професії, посади, до обов’язків 
якого входить знання сутності цих правил, 
тобто порушник повинен бути безпосереднім 
суб’єктом цих правил. Науковець справед-
ливо пропонує всі випадки неналежного ви-
конання професійних обов’язків іменувати 
халатністю [7, с. 176]. Отже, ознакою спеці-
альних правил слід визнавати наявність 
конкретної особи, на яку покладено відповідні 
обов’язки тим чи іншим актом нормативно-
го або індивідуального характеру.

Правила, які є складовою суспільно небез-
печного діяння, передбаченого у ст. 239 КК 
України, повинні бути спеціальними. В тео-
рії права правила поділяються на загальні 
та спеціальні. На думку А.А. Тер-Акопова, 
загальні правила не потребують спеціаль-
них знань, не належать до спеціальної сфе-
ри діяльності та адресовані всім громадянам.  
На відміну від них спеціальні правила при-
значені для певної категорії осіб, зайнятих 
у певній сфері спеціальної діяльності, вчи-
няються спеціальним способом з викорис-
танням спеціального становища суб’єкта та 
спеціальних засобів [8, с. 24]. Як зауважу-
ють автори одного з практичних посібників, 
відповідну нормативну основу становлять, 
зокрема, Земельний кодекс України, інші 
закони України – «Про пестициди і агрохі-
мікати», «Про меліорацію», «Про відходи» 
тощо, а також численні підзаконні норматив-
ні акти (наприклад, Методика визначення 
розмірів шкоди, зумовлена забрудненням і 
засміченням земельних ресурсів через по-
рушення природоохоронного законодавства)  
[9, с. 154–155]. З огляду на формулювання 
диспозиції ч. 1 ст. 239 КК України, зазна-
чимо, що законодавець передбачив у ній як 
діяння порушення суб’єктом злочину спеці-
альних правил поводження з речовинами, 
відходами чи іншими матеріалами, шкідли-
вими для життя, здоров’я людей або довкіл-
ля. Таким чином, відповідні правила, якими 
на особу покладаються відповідні обов’язки, 
повинні мати спеціальний характер.

Н.В. Мірошниченко справедливо ствер-
джує, що для притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності за порушення спе-
ціальних правил слід установити, що вони 

мають юридичну силу та можуть застосо-
вуватися до конкретної ситуації [10, с. 272].  
На думку цієї дослідниці, під час кваліфіка-
ції відповідних злочинів (зокрема й передба-
ченого ст. 239 КК України) слід встановити: 
чи прийняті ці акти належним суб’єктом та 
чи опубліковані належним чином; чи відпо-
відають правила Конституції України; чи 
відсутні суперечності між нормативними ак-
тами різної юридичної сили; який характер 
мають спеціальні правила: обов’язковий чи 
рекомендаційний; які межі дії спеціальних 
правил у часі, в просторі та за колом осіб.  
Отож ще однією ознакою спеціальних правил 
є їх юридична сила на момент вчинення по-
рушення.

Окрім того, спеціальні правила, порушен-
ня яких тягне кримінальну відповідальність 
за ст. 239 КК України, повинні мати не ре-
комендаційний, а обов’язковий характер. 
Адже очевидно: якщо спеціальні правила не 
зобов’язують особу вчиняти певні дії, а лише 
рекомендують це робити, залишаючи за 
нею право вибору варіанта поведінки, то не 
можна відносити невиконання відповідних 
правил до умови притягнення до криміналь-
ної відповідальності за ст. 239 КК України. 
Так, наступна ознака спеціальних правил –  
це можливість притягнення до криміналь-
ної відповідальності лише за порушення 
обов’язкових спеціальних приписів.

Важливо також конкретизувати, якої 
сфери життєдіяльності людини стосуються 
спеціальні правила, порушення яких тягне 
за собою кримінальну відповідальність за  
ст. 239 КК України. З формулювання дис-
позиції цієї статті дати однозначну відпо-
відь не вбачається можливим. Її тлу мачення 
дає змогу дійти висновку, що спеціаль-
ні правила стосуються сфери поводження  
з речовинами, відходами чи іншими мате-
ріалами, шкідливими для життя, здоров’я 
людей або довкілля. Зауважимо, що відпо-
відні речовини та матеріали є засобами вчи-
нення злочину, передбаченого у ст. 239 КК 
України, та підлягають обов’язковому дока-
зуванню в конкретному кримінальному про-
вадженні. У проаналізованих далі вироках 
знаряддям учинення злочину здебільшого 
визнаються відходи (наприклад, тверді побу-
тові відходи, будівельні відходи). Деякі суди 
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не обмежуються звичайною вказівкою на 
знаряддя забруднення або псування земель, 
а зазначають елементний склад відходів, пе-
ревищення у них забруднюючих речовин від-
носно встановлених норм (вирок Стрийського 
міськрайонного суду Львівської області від  
17 лютого 2015 року) [11]. Такий самий підхід 
мав місце у вироку Козятинського міськра-
йонного суду Вінницької області від 21 січня 
2014 року, в якому вказано, що забруднення 
земель відбулося забороненими для викори-
стання пестицидами хлорорганічної групи, 
які є високотоксичними для людей та тварин, 
мають виражений ефект кумуляції (нако-
пичення в організмі, жировій тканині) [12].  
На нашу думку, саме такий підхід є найбільш 
правильним, оскільки дає можливість визна-
чити, чи є відходи шкідливими для життя, 
здоров’я людей та довкілля, а надалі пра-
вильно встановити наслідки вчинення злочи-
ну, передбаченого у ч. 1 ст. 239 КК України,  
у виді створення небезпеки для життя, здо-
ров’я людей чи довкілля.

Крім того, зауважимо, що в регулятивному 
законодавстві, диспозиції ст. 239 КК Украї-
ни та ст. 52 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (КУпАП) має місце 
різний перелік забруднюючих агентів. Так, 
у ст. 1 Закону України «Про державний кон-
троль за використанням та охороною земель» 
передбачено, що такими забруднюючими 
агентами є пестициди і агрохімікати, важкі 
метали, радіонукліди та інші речовини [13], 
тоді як відповідно до ст. 239 КК Украї ни ними 
визнаються речовини, відходи чи інші матері-
али, шкідливі для життя, здоров’я людей або 
довкілля, а за ст. 52 КУпАП – це хімічні і ра-
діоактивні речовини, нафта та нафтопродук-
ти, неочищені стічні води, виробничі та інші 
відходи. Вважаємо, найбільш вдалим є підхід, 
запропонований у ст. 239 КК України, що від-
повідає загальним правилам конструювання 
ознак складів злочинів, які повинні мати опи-
совий характер та передбачати узагальнюючу 
вказівку на властивості певних предметів або 
явищ. Отож перелік забруднюючих агентів 
доцільно змінити в регулятивному законодав-
стві та у диспозиції ч. 1 ст. 52 КУпАП.

Вказівка в диспозиції ст. 239 КК України 
на порушення спеціальних правил передбачає 
змішану протиправність відповідного злочину 

[14, с. 117–125; 15, с. 5–15]. М.І. Пікуров вва-
жає, що подвійний характер протиправності 
виявляється у тому, що за своєю природою вона 
є кримінальною, але спосіб її описання – змі-
шаний. Таким чином, змішана протиправність 
не утворює самостійного виду та належить до 
кримінальної [15, с. 6]. Вказаний науковець 
таку юридичну конструкцію, як порушення 
спеціальних правил, називає «складом всере-
дині складу», що передбачає необхідність по-
чаткового встановлення ознак дисциплінарно-
го проступку зі всіма необхідними елементами 
(об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 
сторона), а вже потім – ознак, що перетворю-
ють проступок у злочин [16, с. 148]. Погоджую-
чись із зазначеним вище підходом, зауважимо, 
що в жодному проаналізованому нами вироку 
не було встановлено цю преюдиційну частину 
складу злочину, передбаченого у ст. 239 КК 
України, що слід вважати істотним недолі-
ком, який ставить під сумнів правильність та 
законність результату кваліфікації за вказа-
ною статтею. На нашу думку, змішана проти-
правність, яка має місце у випадку порушення 
спеціальних правил, повинна знаходити своє 
відображення в усіх процесуальних докумен-
тах, і особливо у вироку суду. В них має бути 
доведено, що винувата особа не лише забруд-
нила або зіпсувала землі, а й порушила спеці-
альні правила. При цьому слід звертати увагу 
на те, що порушення особою спеціальних пра-
вил можна вважати доведеним у конкретному 
кримінальному провадженні, якщо буде вста-
новлено всі складові спеціальних правил, які 
характеризувалися вище.

Важливим аспектом розуміння злочинів, 
що порушують спеціальні правила, є встанов-
лення того, в якій формі може бути вчинене 
це суспільно небезпечне діяння: дії або без-
діяльності. Е.М. Зінченко, який досліджував 
проблему кримінальної відповідальності за 
порушення правила безпеки гірничих робіт, 
писав, що порушення правил – це спосіб учи-
нення злочину, який може бути як активною 
дією – прямим впливом на предмети та відно-
сини, так і пасивною бездіяльністю, тобто коли 
особа дозволяє безперешкодно взаємодіяти 
об’єктам навколишньої дійсності [17, с. 34].

М.В. Мухортова вважає, що злочини, пов’я-
зані з порушенням спеціальних правил, мо-
жуть вчинятися шляхом дії або бездіяльності, 
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а сам факт порушення приписів можна уяви-
ти як спосіб учинення діяння, тобто обов’яз-
ковою ознакою об’єктивної сторони злочину,  
і відносити до кваліфікуючої ознаки злочину, 
що визначає особливості суб’єктивної та об’єк-
тивної сторін злочину [7, с. 174].

Не можемо погодитися з цими дослідника-
ми в тому, що порушення правил є способом 
учинення злочину. Адже спосіб як факуль-
тативна ознака об’єктивної сторони складу 
злочину сам собою існувати не може. Він пе-
редбачається разом із суспільно небезпечним 
діянням. Аналіз диспозиції ст. 239 КК Укра-
їни, а також інших диспозицій статей цього 
розділу свідчить про те, що порушення спе-
ціальних правил є основним суспільно небез-
печним діянням винуватого.

На думку А.А. Тер-Акопова, в ситуації 
порушення спеціальних правил дія та без-
діяльність існують у єдності: одне завжди по-
єднується з іншим, за кожною дією стоїть без-
діяльність, і навпаки. Тому, як стверджує цей 
науковець, якщо акт поведінки може вира-
жатися у дії та бездіяльності, то він не може 
повністю зводитися ні до одного, ні до іншо-
го, а утворює самостійну форму, яка включає  
ознаки і одного, й іншого [8, с. 6]

На противагу такому підходу О.І. Бойко 
стверджує, що у випадку, коли в статті КК 
України передбачена відповідальність за пору-
шення спеціальних правил, зовні та букваль-
но, на перший погляд, мова йде про активні 
делікти – порушення. Однак діапазон спеці-
альних приписів по службі чи роботі надзви-
чайно великий, має у своєму арсеналі вимоги 
з технології активних дій (що та в якій послі-
довності виконувати) і вимоги утримання (від 
самодіяльності та ризику). Вказівок першого 
роду значно більше, що закономірно трансфор-
мує загальноприйняте «порушення» у класич-
не невиконання – бездіяльність [18, с. 113].

Вважаємо, останній підхід є більш ви-
важеним та таким, що відповідає загаль-
новизнаним умовам кримінальної відпо-
відальності за злочинну бездіяльність і 
особливості спеціальних правил, недотри-
мання яких призводить до наслідків, визна-
чених у диспозиції статті Особливої частини 
КК України. Як вдало зауважує Н.В. Мірош-
ниченко, віднесення порушення спеціаль-
них правил до бездіяльності зумовлює побу-

дову такого алгоритму під час кваліфікації:  
1) визначення кола правил, які регулюють 
поведінку суб’єкта в тій чи іншій ситуації;  
2) встановлення юридичної сили та можливо-
сті застосування спеціальних правил у тій чи 
іншій ситуації; 3) визначення того, які саме 
конкретні дії дозволялися або заборонялися 
спеціальними правилами; 4) встановлення 
того, що особа, яка не виконала ті чи інші 
приписи спеціальних правил, була зобов’яза-
на їх виконати; 5) визначення того, що особа, 
яка не виконала вимог спеціальних правил, 
мала реальну можливість виконати потрібну 
дію [10, с. 270–279].

Аналізуючи умову кримінальної відпо-
відальності за злочинну бездіяльність, що 
полягає у необхідності встановлення того, 
що особа, яка не виконала ті чи інші при-
писи спеціальних правил, була зобов’язана 
це зробити, А.А. Тер-Акопов вважає, що від-
повідний обов’язок виникає лише в тому ви-
падку, якщо при покладенні цього обов’язку 
будуть дотримані умови та порядок, передба-
чені тим чи іншим нормативним актом. При 
цьому вказаний науковець теоретично вива-
жено описує ситуації відхилення від цього 
правила, які впливають на кваліфікацію дій 
винуватого. На його думку, у випадку, якщо 
спеціальні правила порушуються особою, яка 
взяла на себе їх виконання самовільно або на 
прохання іншої особи, на яку було покладе-
но обов’язок дотримуватися цих спеціальних 
правил, то ця особа не може нести відпові-
дальність за порушення спеціальних правил; 
якщо особа порушує спеціальні правила та 
була прийнята на роботу за неправдивою під-
ставою, то її відповідальність за бездіяльність 
може наставати лише в тому випадку, коли 
особа порушила обов’язки загального харак-
теру, які об’єктивно могли бути нею дотрима-
ні; якщо порушуються спеціальні правила, 
покладені на громадян помилково, то визна-
вати їх суб’єктами таких порушень не можна 
[8, с. 73–92]. Враховуючи зазначене вище, 
вважаємо за доцільне в диспозиції ст. 239 
КК України змінити формулювання першого 
суспільно небезпечного діяння, вказавши, що 
відповідний злочин вчиняється шляхом не-
дотримання спеціальних правил. Саме таке 
формулювання дасть змогу чітко вказати на 
форму його вчинення (бездіяльність) та уник-
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нути неправильної кваліфікації за ст. 239 КК 
України у випадку вчинення винуватим ак-
тивних дій, приклади яких із судових вироків 
будуть наводитися нижче.

Так, проаналізувавши 16 вироків, поста-
новлених за ст. 239 КК України, можна дійти 
висновку, що у 4 з них (25%) суди не звертають 
уваги на суспільно небезпечне діяння, яке ха-
рактеризувалося вище, не вказують, у чому ви-
разилося порушення спеціальних правил. Вва-
жаємо це неприпустимою помилкою, оскільки 
зазначене може свідчити про недоведеність 
об’єктивних ознак складу злочину, передбаче-
ного у ст. 239 КК України, та ставить під сумнів 
правильність кваліфікації у конкретних ви-
падках. В інших вироках, що вивчалися нами, 
має місце різний підхід щодо описання першо-
го суспільно небезпечного діяння у цій статті. 
В 7 вироках (44%) суди посилаються на пору-
шення винуватим природоохоронного законо-
давства України, зокрема Земельного кодексу 
України, законів України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища», «Про відхо-
ди», «Про охорону земель», вказуючи конкретні 
статті, які зобов’язують осіб дотримуватися ви-
мог природоохоронного законодавства в части-
ні порушення правил поводження з небезпеч-
ними речовинами та матеріалами. Водночас у 
5 вироках (31%) суди посилалися не лише на 
нормативно-правові акти, які покладають на 
особу відповідні обов’язки, а й на конкретні 
пункти посадових інструкцій, відповідно до 
яких на винувату особу покладався обов’язок 
вживати належних заходів щодо недопущен-
ня забруднення об’єктів навколишнього при-
родного середовища, у тому числі земельних 
ділянок. В окремих вироках наводяться такі 
пункти посадових інструкцій, які не вказують, 
що особа була зобов’язана належно поводитися 
з небезпечними речовинами та матеріалами. 
Наприклад, у вироку Марганецького міського 
суду Дніпропетровської області від 17 листопа-
да 2016 року зазначено, що особа, яка засудже-
на ним за ст. 239 КК України, згідно з п. 2.1 
посадової інструкції була зобов’язана керувати 
виробничо-господарською та фінансово-еконо-
мічною діяльністю підприємства відповідно до 
вимог чинного законодавства [19]. Вбачається, 
що у цьому пункті посадової інструкції перед-
бачено загальний, а не спеціальний обов’язок, 
який пов’язаний із дотриманням правил по-

водження з небезпечними речовинами чи від-
ходами або дотриманням природоохоронного 
законодавства у діяльності, що здійснювалася 
винуватим. Відтак кваліфікація за ст. 239 КК 
Украї ни в розглядуваному вироку є сумнівною. 
На відміну від цього судового рішення у виро-
ку Індустріального районного суду м. Дніпро-
петровська від 12 липня 2013 року правильно 
визначено покладення на конкретну особу 
відповідних спеціальних обов’язків. У ньому 
міститься таке формулювання: згідно з п. 2.4 
посадової інструкції заступника директора на 
нього покладено обов’язок виконувати спеці-
альні правила щодо запобігання забруднен-
ню земель, а відповідно до наказу директора 
цю особу було призначено відповідальним за 
виконання природоохоронних заходів [20].  
У вироку Центрально-Міського районного суду 
м. Горлівки від 8 січня 2014 року факт покла-
дення на особу спеціальних обов’язків було 
правильно підтверджено судом такими акта-
ми індивідуальної дії, як наряд та дорожній 
лист [21]. Сумнівною, на нашу думку, є квалі-
фікація дій винуватого за ст. 239 КК України у 
вироку Жовтоводського міського суду Дніпро-
петровської області від 15 вересня 2014 року, 
оскільки, як у ньому вказано, особа не поруши-
ла спеціальних правил, а надала усні вказівки 
підлеглому працівникові – майстру дільниці 
санітарної очистки щодо розміщення твердих 
побутових відходів шляхом зсипання їх на по-
верхневий шар ґрунту [22]. У цьому випадку 
суд не встановив, що особа, яка засуджена за 
ст. 239 КК України, була зобов’язана дотри-
муватися правил безпеки з небезпечними ре-
човинами та матеріалами і не забруднювати 
земельних ділянок. Окрім того, порушення 
спеціальних правил не може полягати у на-
данні усних вказівок підлеглому. Такі діяння 
за наявності інших ознак можуть оцінюватися 
як підбурювання до вчинення злочину.

Отже, навіть у тих вироках, в яких пра-
вильно констатовано факт покладення на 
особу спеціальних повноважень, інші умови 
вчинення основного суспільно небезпечного 
діяння, які вже наводилися нами, судами не 
з’ясовувалися, що загалом належить до нега-
тивних тенденцій у судовій практиці, які до-
цільно виправляти.

Враховуючи зазначене, можна підсумувати, 
що спеціальним правилам, порушення яких 
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передбачене як основне суспільно небезпечне 
діяння у ст. 239 КК України, притаманні такі 
ознаки: 1) нормативний або індивідуальний 
характер; 2) наявність конкретної особи, на яку 
покладено відповідні обов’язки; 3) спеціальний 
характер правил; 4) юридична сила спеціаль-

них правил на момент вчинення порушення; 
5) обов’язковий характер правил, які порушу-
ються; 6) спеціальні правила стосуються пово-
дження з речовинами, відходами чи іншими 
матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я 
людей або довкілля.
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ОЛЬГА ПЄНЯЗЬКОВА

Ольга ПЄНЯЗЬКОВА

ПОРУШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ 
ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У СТАТТІ 239 «ЗАБРУДНЕННЯ АБО 

ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Розглянуто порушення спеціальних правил як основне суспільно небезпечне діяння у складі зло-

чину, передбаченого у ст. 239 «Забруднення або псування земель» КК України. Зроблено висновок, що 
спеціальним правилам притаманні такі істотні ознаки: їх нормативний або індивідуальний характер; 
наявність конкретної особи, на яку покладено відповідні обов’язки; спеціальний характер правил; юри-
дична сила спеціальних правил на момент вчинення порушення; обов’язковий характер правил, які 
порушуються; спеціальні правила стосуються поводження з речовинами, відходами чи іншими матеріа-
лами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Ключові слова: спеціальне правило; порушення спеціального правила; забруднення земель; 
псування земель; суспільно небезпечне діяння.

Ольга ПЕНЯЗЬКОВА

НАРУШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ КАК ПРИЗНАК СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СТАТЬЕ 239 «ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ИЛИ ПОРЧА ЗЕМЕЛЬ» УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Рассмотрено нарушение специальных правил как основное общественно опасное деяние в соста-
ве преступления, предусмотренного в ст. 239 «Загрязнение или порча земель» УК Украины. Сделан 
вывод, что специальным правилам присущи следующие существенные признаки: их нормативный 
или индивидуальный характер; наличие конкретного лица, на которое возложены соответствующие 
обязанности; специальный характер правил; юридическая сила специальных правил на момент со-
вершения нарушения; обязательный характер нарушаемых правил; специальные правила касают-
ся обращения с веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья 
людей или окружающей среды.

Ключевые слова: специальное правило; нарушение специального правила; загрязнение зе-
мель; порча земель; общественно опасное деяние.

Olha PIENIAZKOVA

VIOLATION OF SPECIAL RULES AS A FEATURE OF CORPUS 
DELECTI SET FORTH IN ARTICLE 239 «LAND POLLUTION OR 

DETERIORATION» OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The article deals with the violation of special rules as the main socially dangerous act as part of the 
crime envisaged in Art. 239 «Рollution or damage to land» of the Criminal Code of Ukraine. It is concluded 
that special rules are characterized by such essential features: their normative or individual character; 
the presence of a specific person in charge of the respective duties; special character of rules; the legal 
force of the special rules at the time of the violation; obligatory nature of the rules that are violated; 
special rules apply to the handling of substances, wastes or other materials that are harmful to life, 
human health or the environment.

Keywords: special rule; violation of special rule; pollution of lands; damage to land; socially dangerous act.
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ,
що подаються для опублікування у фаховому журналі
«Вісник Національної академії прокуратури України»

1. ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ

1.1. Високий науковий рівень.
1.2. Відповідність структурних елементів статті вимогам постанови Президії  

ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків  ВАК 
України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С.  2).  
Зокрема, наукова стаття має містити такі необхідні елементи: 

а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання да-
ної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 
проб леми, котрим присвячується означена стаття;

в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

нау кових результатів;
ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому  

напрямі.

2. ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ

2.1. Загальний обсяг статті – назва статті, відомості про автора, текст статті, список ви-
користаних джерел, анотації (укр., рос., англ. мови), ключові слова (укр., рос., англ. мови)  –  
має бути 10–12 сторінок.

2.2. Загальний обсяг рецензії – до 5 сторінок. Обов’язково надсилається примірник 
монографії, навчального посібника чи іншого рецензованого видання.

3. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

3.1. Виконання українською мовою. Для іноземних авторів може бути зроблено винятки.
3.2. У паперовому та електронному варіантах наукової статті інформація подається у 

наведеній нижче послідовності.
3.2.1. Інформація про автора статті (ім’я, прізвище, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, електронна адреса) з вирівнюванням по правому краю.
3.2.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК).
3.2.3. Назва статті напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.
3.2.4. Виклад тексту статті із дотриманням вимог щодо змісту.
3.2.5. Список використаних джерел.
3.2.6. Назва статті, анотація (2–4 речення) та ключові слова українською, росій-

ською і англійською мовами (3–5 слів). Ключове слово – це слово (словосполучення) 
із тексту статті, що несе смислове навантаження і відображає основний її зміст поза 
контекстом.

3.2.7. Зазначення структурного підрозділу вищого навчального закладу чи наукової 
установи, що надали рекомендацію до друку вказаних матеріалів, а  також дати та номера 
протоколу, в якому закріплено це рішення.

3.2.8. Дата виконання роботи.
3.3. Ключова термінологія та основні положення статті у тексті можуть виділятися 

курсивом.
3.4. Бібліографічні посилання у тексті позначаються в квадратних дужках у порядку 

зростання.
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3.5. Список використаних джерел подається в кінці тексту мірою згадування  
(без повторів). Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.  
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»  
і ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліо-
графічному описі. Загальні вимоги та правила».

3.6. При використанні виносок вони позначаються на зразок «1», розміщуються унизу 
сторінки і мають суцільну нумерацію.

3.7. Текст повинен бути надрукований з вирівнюванням по ширині з відступом від 
лівого краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см та праве – 1 см; шрифт: Times 
New Roman, розмір шрифту (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно 
бути переносів і макросів.

4. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ

4.1. До друку надаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших ви-
даннях. 

4.2. Підписаний із зазначенням дати виконання роботи паперовий та електронний 
(CD, DVD, UFD) варіанти матеріалів.

4.3. Завірені належним чином (з необхідними підписами та печатками) документи: 
а) до статей авторів, які мають ступінь кандидата наук, – рецензія доктора наук, який 

є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті;
б) до статей аспірантів, здобувачів, ад’юнктів – рекомендація до друку у формі витягу 

з протоколу засідання кафедри (відділу) вищого навчального закладу (наукової установи) 
та рецензія доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тема-
тики статті;

в) до статей осіб, які надалі вступатимуть до аспірантури чи ад’юнктури, – рецензія 
доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті.

4.4. Кольорове фото розміром 9х12 із роздільною здатністю не менш як 300 dpi подаєть-
ся в електронному вигляді у форматі jpg або tiff. Неякісні фото не приймаються.

4.5. Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) необхідно подавати в електронному вигляді 
у форматах psd, tiff, ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність не менш як 300 dpi, 
розмір зображення не менш як 1060х1410 pixel. Не допускається перефотографування або 
сканування ілюстрацій з друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно пере-
водити у криві або додавати шрифти.

4.6. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів 
Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

4.7. Таблиці виконуються у програмі MS Word в форматах rtf або doc.
4.8. Схеми подаються у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).
4.9. Формули виконуються з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math 

Type.
4.10. Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщувати в окремій рамці або 

поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.
4.11. Відповідно до пп. 2.9 п. 2 Порядку формування переліку наукових фахових ви-

дань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни від 17 жовтня 2012 року № 1111, обов’язковою умовою опублікування статті є надання 
автором (співавторами) тексту статті англійською мовою із зазначенням прізвища, імені, 
посади, наукового ступеня, вченого звання та назви статті. Текст статті розміщується на 
веб-сторінці видання в авторській редакції.

4.12. Автор несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність 
останнього йому особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

ЗАЯВКА
на розміщення статті у журналі

«Вісник Національної академії прокуратури України»

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Місце роботи  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Назва статті  
Пропонована рубрика  
Адреса електронної пошти 
або телефони для контактів  
Адреса (із поштовим індексом) 
для надсилання авторського 
примірника  

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у журналі «Вісник Національної ака-
демії прокуратури України». Погоджуюсь з усіма висунутими Редакційною колегією вимо-
гами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів. 

Також надаю згоду на збір і використання моїх персональних даних з метою підго-
товки публікації до друку, їх розміщення у журналі «Вісник Національної академії про-
куратури України» й мережі Інтернет, їх розповсюдження, а також інші дії, необхідні для 
функціонування видання.

«      »                          201     р.                                                                                   (підпис)

ЩИРО СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Редакційна колегія

4.13. Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не публікуються, автору не 
повертаються.

4.14. Не гарантується публікація матеріалів, не пов’язаних із тематикою журналу.
4.15. Заявка такого змісту:
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