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Для виконання прокуратурою України 
 своїх основних функцій у чинному законо-
давстві визначено повноваження цього дер-
жавного органу – права та обов’язки органів 
прокуратури, встановлені Конституцією і 
законами України. За своїм змістом повнова-
ження прокуратури України можуть бути по-
ділені на три основні групи: 1) повноваження 
з виявлення порушень законів, причин по-
рушень та умов, що їм сприяють; 2) повно-
важення, спрямовані на усунення порушень 
законів, причин та умов, що їм сприяють; 
3) повноваження з притягнення порушників 
закону до відповідальності.

Проблемні питання адміністративно- 
правового забезпечення діяльності прокура-
тури України були предметом наукових 
досліджень О.В. Анпілогова, О.В. Бачуна, 
П.М. Каркача, М.В. Косюти, В.І. Малюги, 
І.Є. Марочкіна, О.Р. Михайленка, М.І. Мич-
ка, В.М. Підгородинського, Є.М. Поповича, 
Н.О. Рибалки, М.В. Руденка, В.А. Селезньо-
ва, В.В. Сухоноса, П.В. Шумського. Однак в 
умовах конституційної та судово-правової 
реформ важливим є аналіз теоретичних пи-
тань формування та утвердження сучасної 
адміністративно-процесуальної компетенції 
прокуратури України з урахуванням міжна-
родних стандартів.

Метою цієї статті є вивчення теоретичних 
питань формування та утвердження сучасної 
адміністративно-процесуальної компетенції 
прокуратури України.

Нормативне регулювання адміністративно-  
правового статусу прокуратури визначає її 
призначення і впливає на напрями здійснен-
ня правозахисної та контрольно-наглядової 
діяльності, кримінального переслідування, 
сферу її компетенції, механізми реалізації 
нею своїх повноважень. Юридична природа і 
структура адміністративно-правового статусу 
органів прокуратури України обумовлюють 
обов’язки і права як основи адміністративної 
правосуб’єктності прокуратури, юридичну 
відповідальність її працівників, особливос-
ті правозастосовної діяльності та взаємодії 
прокуратури з іншими державними органа-
ми і громадськими організаціями [1, с. 31; 2, 
с. 41–45].

Останнім часом питання про співвідно-
шення категорій «процес» і «судочинство» 
привертає увагу фахівців різних галузей 
юридичної науки, зокрема дослідників адмі-
ністративного процесу. І це зрозуміло, оскіль-
ки в процесуальних галузях оперують одни-
ми й тими самими поняттями, зміст яких (за 
наявності для того відповідних підстав) має 
бути уніфіковано [3, с. 33].

Валерій КАРПУНЦОВ
 народний депутат України,

кандидат юридичних наук

УДК 342.9 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ТА УТВЕРДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

© Карпунцов В., 2018
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ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ 

У теорії судового права обґрунтовується 
теза про єдність судової процедури. Судова 
процедура – це різновид юридичного проце-
су, під час якого реалізується судова влада, 
що виявляється у системі взаємопов’язаних і 
послідовних правових форм, умов та гаран-
тій діяльності суду, спрямованих на розгляд 
і вирішення юридично значущих справ та 
реалізацію інших функцій судової влади із 
неухильним додержанням принципів судо-
вої влади й з метою досягнення завдань, що 
стоять перед нею [4, с. 124]. Поняття єдності 
судових процедур відображає спільні озна-
ки, притаманні всім судовим процедурам, 
що свідчать про їх спільну природу, а саме: 
завдання, принципи судової влади, стадії су-
дової процедури, позовна природа, роль суду 
в процесі, сторони, доказування та організа-
ційні форми.

Аналізуючи поняття «адміністративне су-
дочинство» та «адміністративний процес», які 
з огляду на зміст ст. 3 КАС України сприйма-
ються як синонімічні, Н.Б. Писаренко слушно 
наголошує на необхідності їх розмежування 
і розуміння під «адміністративним процесом» 
терміна «форма функціонування представни-
ків публічного управління» [5, с. 145].

Важливо зазначити, що юридичний про-
цес, у тому числі адміністративний, не може 
здійснюватися без дотримання процедури. 
В цьому контексті поняття «процедура»  набу-
ває значення «процесуальна форма», під якою 
більшість науковців розуміють порядок адмі-
ністративного провадження, порядок здійс-
нення діяльності учасників адміністративно-
го процесу, в тому числі органів прокуратури. 
Більше того, в національне адміністративне 
процесуальне законодавство впроваджується 
концепція належної судової процедури, яка 
відображає ідеальну модель функціонуван-
ня судової влади, засновану на положеннях 
міжнародних правових актів і кращому за-
рубіжному досвіді, покликана забезпечити 
найбільш повний та ефективний захист прав 
і свобод людини, реалізацію інших завдань 
судової влади, ґрунтуючись на неухильному 
додержанні принципів верховенства права, 
справедливості, незалежності, доступності.

Концепцію належної правової процедури 
сформульовано у поправках до Конституції 
США та у практиці Верховного суду, відпо-

відно до якої жодна особа не може бути поз-
бавлена життя, свободи або власності без 
належної правової процедури. Це так звана 
американська доктрина «належної право-
вої процедури». Відповідно до англійської 
доктрини «природної справедливості», яка 
визначена у загальному праві, кожен має 
право: постати перед судом, який діє гласно 
і на засадах змагальності; на судовий захист 
будь-якого порушеного права; на обмеження 
природних прав лише на підставі судового 
рішення.

Стандартами належної судової процедури 
є право кожної людини на розгляд її справи 
незалежним, неупередженим і компетентним 
судом, утвореним на підставі закону; право 
кожного на судовий розгляд у звичайних су-
дах, які дотримуються юридичних процедур, 
і недопустимість утворення надзвичайних 
або особливих судів, що не застосовують вста-
новлені належним чином юридичні процеду-
ри, з метою підміни компетенції звичайних 
судових органів; гарантування і визнання 
незалежності й безсторонності судових орга-
нів, недопустимість впливу, тиску чи втру-
чання у діяльність суддів взагалі та стосовно 
вирішення ними конкретних справ; недопу-
стимість поєднання різних процесуальних 
інстанцій з розгляду однієї і тієї самої спра-
ви в одному суді, а також повноважень судді 
і державного обвинувача в одній особі тощо.

Сутність концепції належної правової про-
цедури визначається з огляду на сферу її за-
стосування. Так, одним з її компонентів є пра-
вило про те, що дії адміністративного органу 
щодо позбавлення особи свободи або майна 
мають супроводжуватися засобами процесу-
ального захисту.

Як зазначає Н. Сакара, у чинному законо-
давстві відсутня дефініція «належна судова 
процедура», як і визначення його складових 
елементів. Це є певним недоліком, оскільки 
ускладнює процес її застосування. Тому по-
няття «належна судова процедура» слід ви-
знати та розглядати як похідне від «належна 
правова процедура», розробленого американ-
ською доктриною, що походить із концепції 
верховенства права та загальноприйнятих 
стандартів справедливості [6, с. 105].

Дефініція «належна правова процедура» є 
складним явищем, комплексність якого мож-
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на простежити завдяки поєднанню понять 
«належна процедура» та «правова процеду-
ра». Зокрема, на думку Т.Ю. Баришпольської, 
під правовою процедурою слід розуміти «си-
стему поєднаних у певній послідовності пра-
вових відносин, спрямованих на досягнення 
правового результату, який може виражатися 
у формуванні правових норм, виникненні або 
припиненні існування суб’єктів права, запо-
біганні правопорушенням або у виникненні, 
реалізації, зміні чи припиненні певних пра-
вовідносин, а також в інших правових наслід-
ках; усі правовідносини, що утворюють про-
цедуру, є процедурними правовідносинами» 
[7, с. 7]. Відповідно, належною є така правова 
процедура, яка відповідає чинним міжна-
родним стандартам; вона не повинна пору-
шувати права та свободи особи, суперечити 
інтересам суспільства і держави; в її межах 
повинен застосовуватися обґрунтований про-
цесуальний примус; у процесі її здійснення 
не має виникати підстав для скасування або 
зміни процесуального рішення [8, с. 218].

Важливим є той факт, що на сучасному 
етапі розвитку окресленої концепції в зару-
біжних країнах доволі чітко простежується 
тенденція до розширення її змісту, а саме – 
сфер дії належної правової процедури зага-
лом та судової зокрема.

Питання належної судової процедури в 
українській юриспруденції  фрагментарно 
досліджуються в межах галузевих наук і, як 
правило, пов’язуються з відповідним судо-
вим процесом. Безперечно, судовий процес є 
найбільш ефективним засобом захисту прав 
і свобод людини, що потребує чіткої деталі-
зації пов’язаних із ним процедур, а також їх 
неухильного дотримання. Однак процедурно- 
процесуальний порядок характеризує не 
лише правозастосовну діяльність. Саме тому 
вважаємо, що розуміння стосовно органів про-
куратури належної правової процедури лише 
в аспекті юрисдикційного порядку розгляду 
юридичних справ штучно звужує зміст зазна-
ченої категорії. Хоча концепція належної су-
дової процедури відсутня у тексті Конституції 
України, однак значна кількість її складни-
ків є важливими принципами права і набу-
ває реального втілення у сфері судової влади. 
Для аналізу категорії «процесуальна ком-
петенція органів прокуратури» це стає дуже 

важливим, особливо коли йдеться відповідно 
до ст.ст. 131-1 та 132-2 Конституції України 
про процесуальне представництво органів 
державної влади в судах із січня 2017 року.

На нашу думку, враховуючи значення цієї 
концепції для всіх видів судочинства, вважа-
ємо за доцільне передбачити її серед завдань 
адміністративного судочинства, що сприяти-
ме уніфікації підходів законодавця до регу-
лювання правових відносин, які виникають 
в цій сфері. До того ж належна правова про-
цедура пов’язана з принципом верховенства 
права як адміністративна процесуальна фор-
ма та засада законності. 

У сучасних умовах для реалізації концеп-
ції належної правової процедури постали 
питання про ефективність виконання адмі-
ністративною юстицією завдань, поставлених 
перед нею, та адміністративно-процесуальну 
компетенцію прокуратури України як суб’єк-
та владних повноважень.

Під компетенцією (лат. competentio, від 
compete – взаємно прагну, відповідаю, під-
ходжу) розуміють сукупність юридично вста-
новлених функцій і повноважень органу 
державної влади, органу місцевого самовря-
дування або посадової особи стосовно пред-
метів їх відання. Компетенція визначається 
місцем суб’єкта в системі органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
Нормативно-правовою основою компетенції є 
конституція, конституційні та звичайні зако-
ни, статути, положення та інші правові акти. 
При встановленні компетенції органу влади 
чи посадової особи у конституції та інших 
нормативно-правових актах не завжди чітко 
розмежовуються функції та повноваження. 
Функції визначають напрями, сфери дії ор-
гану влади чи посадової особи, тоді як повно-
важення – це їхні права та обов’язки, згідно 
з якими визначено, що вони можуть або по-
винні робити стосовно конкретного предмета 
відання [9, с. 193].

Ю.О. Тихомиров визначає компетенцію 
як законно покладений на уповноважено-
го суб’єкта обсяг публічних справ. Складне 
явище «компетенція», на думку вченого, 
складається з елементів подвійної приро-
ди. До власне компетенційних елементів, 
на думку Ю.О. Тихомирова, належать: нор-
мативно встановлені цілі як спосіб трива-



8

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ 

лої нормативної орієнтації суб’єктів права 
та  діяльність, спрямована на досягнення 
цих цілей, предмети відання як юридично 
визначені сфери та об’єкти впливу, влад-
ні повноваження як гарантована законом 
міра прийняття рішень та виконання дій. 
Супутнім елементом є відповідальність 
за їх невиконання або, іншими словами, 
гарантії виконання компетенції [10, с. 55–
66]. У радянській юридичній літературі 
вказувалось, що «повноваження завжди 
предметні» [11, с. 14] і що повноваження не 
повністю характеризують компетенцію [12, 
с. 21]. У теорії права під повноваженнями 
розуміють вид та міру владного впливу 
посадової особи або державного органу на 
заінтересованого учасника правовідносин 
з метою задоволення його законного інтер-
есу, досягнення певного соціально корис-
ного результату.

Компетенція є складним збірним понят-
тям, у науковій літературі й законодавстві не 
наведено його однозначного трактування [13, 
с. 22–23]. Запропоновано визначити в зако-
нодавчому порядку термін «компетенція» як 
ключовий, співвідносний з поняттями «пов-
новаження», «права та обов’язки», «правова 
регламентація», «функціонування», що вхо-
дять до єдиної системи.

Слід зазначити, що «повноваження» часто 
пов’язують із терміном «компетенція», оскіль-
ки в науці конституційного права компетен-
ція висвітлюється як сукупність владних по-
вноважень.

Як зазначає А.Б. Венгеров, «для функціо-
нальної характеристики державного органу 
використовується поняття компетенції, яке 
означає взяте в єдності коло та обсяг повно-
важень та обов’язків, що належать цьому 
державному органу, а також предмет його 
 відання» [14, с. 156].

На думку Ю.В. Георгієвського, «компетен-
ція органів централізованого та територі-
ального управління означає обсяг їх право-
здатності і застосування повноважень щодо 
виконання завдань організаційно-правового 
характеру, коли необхідно застосовувати всі 
важелі управління» [15, с. 83].

Компетенція державного органу розгля-
дається вченими як закріплена в законі або 
підзаконному акті сукупність його владних 

повноважень (прав і обов’язків), юридич-
ної відповідальності й предмета відання 
(функціонального призначення) [16, с. 547]. 
Ю.П. Битяк та В.М. Гаращук вважають, що 
це поняття означає коло справ, віднесених 
до відання певного державного органу, коло 
повноважень щодо здійснення певного виду 
владних дій адміністративно-розпорядчого 
або правоохоронного, а іноді нормоустановчо-
го характеру [17, с. 79].

І.Д. Казанчук зазначає, що «компетенція 
поєднує в собі два елементи: по-перше, „пред-
мети відання” (суспільні відносини); по-дру-
ге, „права і обов’язки”, або „владні повнова-
ження” органу. Така позиція більш повно 
визначає сутнісну характеристику компетен-
ції, адже охоплює не тільки права та обов’яз-
ки, а й певну сферу діяльності державних 
органів. Не можна встановити компетенцію 
будь-якого державного органу, не окреслив-
ши сферу даних йому владних повноважень, 
характер питань, якими він повинен займа-
тися, оскільки ці питання (предмети відання) 
утворюють головний елемент компетенції 
 органу» [18, с. 55].

На думку В.М. Бевзенка та Р.С. Мельника, 
компетенція крім прав та обов’язків суб’єкта 
публічної адміністрації передбачає ще й його 
функції та відповідальність [19, с. 181–183].

Теорія юридичного процесу стосовно орга-
нів державної влади, які ведуть процес, опе-
рує поняттями «компетенція» і «обов’язки» як 
рівнозначними. Так, О.Я. Грун, називаючи 
один із підрозділів своєї роботи «Компетенція 
наглядових інстанцій» [20, с. 73–84], аналізує 
в ньому права вищестоящих судів та  можли-
вість перегляду ними рішень у справах, роз-
глянутих нижчестоящими судами та судами, 
«непідконтрольними по території».

О.В. Андрушко, розглядаючи органи при-
кордонної служби у системі органів дізнання 
України, вживає різні терміни – «процесуаль-
ний статус», «правовий статус», «компетен-
ція», «правове становище», «повноваження» 
цих органів – як рівнозначні [21, с. 10–11]. 
Аналогічну ситуацію можна спостерігати й у 
інших роботах. В.М. Федченко, зробивши ак-
цент в назві одного із підрозділів дисертації 
на обов’язках слідчих у слідчій та слідчо-о-
перативній групі, висвітлює у ньому проце-
суальні повноваження слідчого [22, с. 10–11].
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В підручнику М.О. Чельцова із радянсько-
го кримінального процесу поняття «процесу-
альна компетенція» розглядається окремо, 
але воно зводиться до повноважень органів 
розслідування, прокурора і суду [23, с. 71–73].

У зв’язку із цим виникає питання про зміст 
поняття «адміністративно-процесуальна 
компетенція прокуратури», розв’язання яко-
го має не тільки теоретичне, а й практичне 
значення. Неправильне тлумачення праців-
никами органів прокуратури положень щодо 
компетенції (повноважень) може призвести 
до виходу за межі повноважень (компетен-
ції) або до недостатнього використання сво-
їх повноважень, що не сприяє ефективності 
адміністративно- процесуальної діяльності, 
метою якої є забезпечення прав і свобод. Пра-
вовий (процесуальний) статус особи є визна-
ченням займаного нею як суб’єктом право-
вих відносин певного положення. Вивчення 
«компетенційних» проблем діяльності орга-
нів прокуратури має здійснюватися не фра-
гментарно, а системно, мати комплексний 
характер. У вітчизняній процесуальній теорії 
 адміністративного права відсутні монографіч-
ні дослідження, присвячені адміністративно- 
процесуальній компетенції прокуратури. За-
значимо, що адміністративно-процесуальна 
компетенція органів прокуратури є спеціаль-
ною компетенцією прокуратури, а з іншого 
боку, вона є загальною щодо окремих видів її 
процесуальної діяльності. Компетенція – по-
кладений на суб’єкта обсяг сумарних справ, 
а адміністративно-процесуальна компетен-
ція прокуратури – це покладений адміністра-
тивним процесуальним законом на органи 
прокуратури обсяг публічних прав у сфері 
вирішення публічно-правових спорів, що ви-
никають у суспільстві. На цьому зосереджу-
вав увагу у своїх працях з адміністративного 
судочинства професор А.О. Селіванов, який 
заклав першооснову теорії формування про-
цесуальної компетенції державних  органів.

І.М. Білодід визначає адміністративну ком-
петенцію органів прокуратури як «сукупність 
закріплених у законодавстві повноважень 
державно-владного суб’єкта, що реалізуються 
ним у певних правовідносинах. Компетенція 
прокуратури поширюється на правовідноси-
ни, що виникають у сфері здійснення нагля-
ду за дотриманням законодавства органами, 

які провадять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання та досудове розслідування, 
установами відбування покарань, іншими 
органами, що виконують кримінальні по-
карання чи застосовують заходи примусу, 
а також здійснення державного обвинувачен-
ня та представництва в кримінальному судо-
чинстві у випадках, встановлених законодав-
ством» [24, с. 64].

Дослідники виділяють три види компетен-
ції прокуратури: загальна компетенція, ком-
петенція прокуратури загалом (з можливим 
поділом на компетенції видів прокуратур за 
спеціалізацією) й індивідуальна компетен-
ція (компетенція кожного прокурорського 
органу окремо). У процесі здійснення проку-
рорського нагляду у відносини із суб’єктами 
вступає конкретний прокурорський орган – 
це і є  індивідуальна компетенція. Індивіду-
алізація відбувається шляхом розмежування 
повноважень між прокурорськими органами 
вищого й нижчого рівня, а також між одна-
ковими за своїм правовим становищем про-
куратурами. При цьому компетенція органів 
прокуратури певним чином  обмежена. Пер-
ше обмеження стосується кола піднаглядних 
суб’єктів, друге – кола актів прокурорсько-
го реагування. Класифікація повноважень 
прокурорів може проводитися за кількома 
критеріями. Так, повноваження прокурора 
можна розділити на види, що визначаються 
як основні напрями діяльності прокуратури. 
За цільовим призначенням повноваження 
прокурора поділяються на два види: основні 
й додаткові. Основні повноваження – це пов-
новаження з виконання наглядових функ-
цій. Своєю чергою, вони бувають предметні й 
 функціональні.

Додаткові повноваження – це повноважен-
ня організаційного характеру (допоміжні), 
такі, як розподіл нагляду за галузями і ви-
конавцями, добір і розстановка кадрів тощо. 
І предметні, і функціональні повноваження 
є галузевими. Загальних (єдиних) повнова-
жень для всього нагляду не існує, усі повно-
важення поділяються на галузі з урахуван-
ням специфіки кожної з них.

Обсяг повноважень обумовлюється цілями 
й завданнями прокуратури. Повноважень по-
винно бути достатньо для досягнення цілей 
і вирішення поставлених завдань, вони ма-
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ють відповідати службовим функціям. Мета 
діяльності прокуратури подвійна: з одного 
боку, це забезпечення законності, з друго-
го – охорона суб’єктивних прав громадян, 
юридичних осіб і держави. Окресленими ці-
лями й визначається характер повноважень. 
Систему адміністративних пов новажень ор-
ганів прокуратури побудовано з урахуван-
ням їх поділу на внутрішньоорганізаційні та 
 зовнішньоуправлінські.

І.М. Білодід у своєму дисертаційному до-
слідженні «Адміністративно-правовий статус 
органів прокуратури в умовах реформування 
правоохоронної системи» доходить висновку, 
що наразі адміністративні повноваження 
органів прокуратури чітко не закріплені в 
жодному нормативно-правовому акті. Вони 
перераховуються разом з іншими повнова-
женнями. Більшість таких повноважень ука-
зано не конкретно, що зменшує ефективність 
управлінських процесів, дає змогу керівни-
кам прокуратур та їх підлеглим самостійно, 
не завжди правильно, трактувати свої права 
та обов’язки у сфері виконавчо-розпорядчої 
та наглядової діяльності» [25, с. 11].

Відповідно до конституційної функції про-
куратури, спрямованої на забезпечення прав 
громадян та дотримання законності, складно 
однозначно визначити особливі процесуальні 
права прокурора. Але його діяльність у спра-
ві не можна обмежувати встановленими для 
осіб, які беруть у ній участь, правами, оскіль-
ки прокурор має бути наділений правом іні-
ціювати заміну законного представника осо-
би, коли останній не має права вести справу 
в суді або неналежно користується наданими 
йому повноваженнями, через постановлення 
судом окремої ухвали тощо.

З огляду на викладене викликають за-
уваження деякі положення нового Закону 
України «Про прокуратуру». Зокрема, в п. 1 
ч. 2 ст. 40 Закону фактично допускається 
прийняття судом рішення, яке дасть змо-
гу фізичним чи юридичним особам учиняти 
протиправні діяння, що суперечить як при-
значенню суду, так і тим завданням, вирі-
шення яких покладається на нього. У зв’язку 
із цим у п. 1 ч. 2 ст. 40 формулювання «... які 
порушуються чи можуть бути порушені внас-
лідок протиправних діянь фізичних або юри-
дичних осіб» пропонуємо замінити на «... які 

порушуються чи можуть бути порушені фі-
зичними або юридичними особами», а з п. 2 
ч. 2 ст. 41 слово «протиправних» вилучити. 
Також у п. 1 ч. 2 ст. 41 Закону після цифри 
«1» слід додати «частини другої». Реалізація 
положення п. 1 ч. 2 ст. 41 щодо загрози по-
рушення інтересів держави дає, внаслідок 
протиправних дій (бездіяльності) фізичних 
або юридичних осіб, можливість використо-
вувати прокуратуру, наприклад, у рейдер-
ському захопленні підприємства, мотивуючи 
це загрозою здійснення протиправних діянь 
фізичними чи юридичними особами.

Після прийняття Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» більшість пи-
тань відійшла до компетенції юристів (адво-
катів). Однак має бути певний перелік пи-
тань, з-поміж яких обов’язковим залишається 
звернення прокурора до суду.

В.В. Долежан свого часу зробив слушний 
висновок про те, що за прокурором слід збе-
регти право офіційної критики рішень і дій 
органів судової влади. При цьому прокура-
тура не може давати обов’язкові приписи, 
а лише апелювати з цього приводу до відпо-
відних судових інстанцій, які врешті-решт 
і приймають остаточні рішення [26, с. 184]. 
Вважаємо, що повноваження прокурорів 
щодо подання апеляцій доцільно уніфікува-
ти в процесуальних кодексах України з ура-
хуванням як рівності прав учасників процесу, 
так і особливої ролі прокурора у забезпеченні 
законності, а також єдності та централізації 
прокурорської системи. Таким правом мають 
користуватися: а) прокурори, які брали участь 
у розгляді справи судами першої інстанції, до 
того ж термін «прокурор» вживається у законі 
в розумінні процесуальної фігури, а не поса-
дового становища; б) вищого рівня службово-
го становища працівники прокуратури, які 
реалізують її конституційні функції незалеж-
но від їх участі в розгляді справи у першій 
інстанції.

У статті 43 Кодексу адміністративного 
судочинства України адміністративну про-
цесуальну правосуб’єктність прокурора як 
суб’єкта владних повноважень визначено як 
здатність мати процесуальні права та обов’яз-
ки в адміністративному судочинстві (адміні-
стративна процесуальна правоздатність) та 
здатність особисто здійснювати свої адміні-
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стративні процесуальні права й обов’язки, 
у тому числі доручати ведення справи пред-
ставникові (адміністративна процесуальна 
дієздатність), що належить органам дер-
жавної влади, іншим державним органам, 
 органам влади Автономної Республіки Крим, 
органам місцевого самоврядування, їхнім 
посадовим і службовим особам, підприєм-
ствам, установам,  організаціям (юридичним 
 особам) [27].

Прокурор в адміністративному процесі 
може бути як позивачем, так і відповідачем. 
Як сторона в адміністративному процесі про-
курор має процесуальні права та обов’язки. 
Так, учасники справи мають право: 1) зна-
йомитися з матеріалами справи, робити з 
них витяги, копії, одержувати копії судових 
рішень; 2) подавати докази; брати участь у 
судових засіданнях, якщо інше не визначено 
законом; брати участь у дослідженні доказів; 
ставити питання іншим учасникам справи, 
а також свідкам, експертам, спеціалістам; 
3) подавати заяви та клопотання, надавати 
пояснення суду, наводити свої доводи, мір-
кування щодо питань, які виникають під час 
судового розгляду, і заперечення проти заяв, 
клопотань, доводів та міркувань інших осіб; 
4) ознайомлюватися з протоколом судового 
засідання, записом фіксування судового за-
сідання технічними засобами, робити з них 
копії, подавати письмові зауваження стосов-
но їх неправильності чи неповноти; 5) оскар-
жувати судові рішення у визначених законом 
випадках; 6) користуватися іншими визначе-
ними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов’язані: 1) виявляти 
повагу до суду та інших учасників судового 
процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, 
повному та об’єктивному встановленню всіх 
обставин справи; 3) з’являтися в судове засі-
дання за викликом суду, якщо їх явка визна-
на судом обов’язковою; 4) подавати усі наявні 
у них докази в порядку та строки, встановле-
ні законом або судом, не приховувати докази; 
5) надавати суду повні й достовірні пояснен-
ня з питань, які ставляться судом, а також 
учасниками справи в судовому засіданні; 
6) виконувати процесуальні дії у встановлені 
законом або судом строки; 7) виконувати інші 
процесуальні обов’язки, визначені законом 
або судом.

Крім цього, прокурор як сторона в адміні-
стративному процесі володіє процесуальни-
ми правами та обов’язками, зокрема позивач 
має право на будь-якій стадії судового проце-
су відмовитися від позову, змінити предмет 
або підстави позову, збільшити або зменши-
ти розмір позовних вимог шляхом подання 
письмової заяви до закінчення підготовчого 
засідання або не пізніше, ніж за п’ять днів 
до першого судового засідання, якщо справа 
розглядається в порядку спрощеного позовно-
го провадження.

На відміну від адміністративного процесу в 
кримінальному процесі прокурор є основним 
суб’єктом здійснення кримінального пере-
слідування та реалізує свою компетенцію як 
на досудових стадіях, так і під час судового 
провадження. До суду прокурор наглядає за 
законністю діяльності усіх органів розслі-
дування, а в суді підтримує обвинувачення, 
сформульоване під його наглядом слідчим. 
Компетенція прокурора є немовби ланцюгом, 
що забезпечує зв’язок досудового і судового 
провадження, а точніше – слідчого обвинува-
чення і державного обвинувачення [28, с. 92].

Проаналізуємо структуру адміністративно- 
процесуальної компетенції органів прокурату-
ри. До компетенційних елементів належать: 
а) нормативно встановлені цілі; б) предмети 
відання як юридично визначені певні сфери і 
об’єкти впливу; в) владні повноваження як га-
рантована законом міра прийняття рішень і 
вчинення дій [10, с. 55–56]. Розглянемо, як за 
допомогою цих елементів компетенції органів 
прокуратури як суб’єктів адміністративного 
процесу розкривається офіційний (публічний) 
характер їхньої діяльності, що визнається 
принципом адміністративного процесу.

Органи прокуратури мають в адміністра-
тивному процесі чітко окреслений законом 
предмет відання, а саме – об’єкти їхнього 
впливу. Щоб предмет відання міг бути повно і 
всебічно опрацьований тим чи іншим держав-
ним органом, останній наділяється достат-
німи для цього владними повноваженнями, 
що є гарантованою законом мірою прийняття 
процесуальних рішень і вчинення процесу-
альних дій. Під владними повноваженнями 
і в теорії, і в практиці кримінально-процесу-
альної діяльності, як правило, розуміють пра-
ва державних органів, що передбачає певну 
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свободу угляду в їх використанні. Між тим 
орган дізнання, слідчий, прокурор і суд одно-
часно наділяються і обов’язками щодо здійс-
нення цих прав [28, с. 26].

Адміністративний процес є публічним, 
оскільки він здійснюється в публічних інте-
ресах. У загальній теорії компетенції ви-
ділено одинадцять найбільш типових по-
вноважень державного органу: 1) керувати; 
2) управляти; 3) вирішувати; 4) брати участь; 
5) нормувати; 6) організовувати; 7) розробля-
ти; 3) вказувати; 9) координувати; 10) контро-
лювати; 11) забороняти [10, с. 57]. Ці повно-
важення  покладено на прокурора, який на 
різних стадіях процесу реалізує їх із ураху-
ванням певної специфіки.

Владні повноваження є головним 
струк турним елементом адміністративно- 
процесуальної компетенції. Тільки це офі-
ційне законне право сукупно із нормативно 
визначеними цілями і предметами відання 

органів є підставою для того, щоб ствер-
джувати, що той чи інший орган наділений 
адміністративно- процесуальною компе-
тенцією. Інші сторони процесу (експерти, 
захисники) також мають цілі та предмет 
відання, але у них відсутні повноваження.

Доцільно зауважити, що адміністративно- 
процесуальна компетенція має універсаль-
ний характер. Компетенція органів прокура-
тури хоча і випливає із принципу публічності 
й регулюється переважно імперативними 
правовими нормами, але вона поширюється 
на суб’єктів процесу, чия поведінка визнача-
ється принципом диспозитивності і регулю-
ється за допомогою відповідного – диспози-
тивного – методу.

У зв’язку із цим, на нашу думку, потребує 
подальшої розробки адміністративно- правове 
регулювання питання про адміністративно- 
процесуальну компетенцію органів прокура-
тури України.
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Валерій КАРПУНЦОВ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ 
СУЧАСНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНІ

Досліджуються важливі теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміні-
стративно-процесуальної компетенції прокуратури України. Акцентується увага на тому, що 
належна правова процедура пов’язана з верховенством права як адміністративна процесуаль-
на форма та засада законності. Зроблено висновок про те, що повноваження прокурорів щодо 
подання апеляцій доцільно уніфікувати в процесуальних кодексах України з урахуванням 
як рівності прав учасників процесу, так і особливої ролі прокурора у забезпеченні законності, 
а також єдності та централізації прокурорської системи.

Ключові слова: адміністративно-процесуальна компетенція органів прокуратури; теорія 
компетенції; повноваження прокуратури; владні повноваження; предмети відання.
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ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ 

Валерий КАРПУНЦОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ

Исследуются важные теоретические вопросы формирования и укрепления современной 
административно-процессуальной компетенции прокуратуры Украины. Акцентируется вни-
мание на том, что надлежащая правовая процедура связана с главенством права как адми-
нистративная процессуальная форма и принцип законности. Сделан вывод о том, что пол-
номочия прокуроров по подаче апелляций целесообразно унифицировать в процессуальных 
кодексах Украины с учетом как равенства прав участников процесса, так и особой роли про-
курора в обеспечении законности, а также единства и централизации прокурорской системы.

Ключевые слова: административно-процессуальная компетенция органов прокуратуры; 
теория компетенции; полномочия прокуратуры; властные полномочия; предметы ведения.

Valerii KARPUNTSOV

THEORETICAL ISSUES FOR FORMATION AND APPROVAL 
OF THE MODERN ADMINISTRATIVE 

AND PROCESSUAL COMPETENCE 
OF THE PROSECUTOR OF UKRAINE

The article deals with the important theoretical questions of the formation and approval 
of modem administrative-procedural competence of the Prosecutor’s Offi ce in Ukraine. The emphasis 
is placed on the fact that proper legal procedure is related to the rule of law as an administrative 
procedural form and the basis of legality. It is concluded that the powers of prosecutors to appeal 
should be unifi ed in the Ukrainian procedural codes, taking into account both the equality of rights 
of the parties to the process, and the special role of the prosecutor in ensuring the rule of law, 
as well as the unity and centralization of the prosecution system.

Keywords: administrative-procedural competence of the prosecutor’s offi ces; theory 
of competence; powers of the prosecutor’s offi ce; powers of authority; subjects of jurisdiction.
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Згідно з Кримінальним процесуальним ко-
дексом України (КПК України) у досудовому 
розслідуванні суттєво змінилися: кількість 
досудових стадій кримінального проваджен-
ня, чисельний склад владних суб’єктів досу-
дового розслідування та зміст функцій, які 
вони виконують.

Разом із тим у чинному процесуальному 
законі не визначено природу, кількість та 
зміст кримінальних процесуальних функцій, 
які виконує кожен владний суб’єкт у досу-
довому розслідуванні. Зазначене не сприяє 
підвищенню ефективності досудового роз-
слідування й зумовлює нагальну потребу 
здійснення наукових досліджень з проблем 
визначення комплексу кримінальних проце-
суальних функцій кожного владного суб’єк-
та в досудовому розслідуванні. Вони мають 
бути спрямовані на розв’язання зазначених 
проблем і містити теоретично обґрунтовані 
висновки та пропозиції щодо подальшого вдо-
сконалення правового регулювання реаліза-
ції функцій владними суб’єктами досудового 
розслідування. Викладене стосується й функ-
цій одного з ключових суб’єктів досудового 
розслідування – прокурора, який має широкі 
повноваження щодо процесу розслідування 
та використання його результатів, а також 
слідчого судді, який здійснює судовий кон-

троль за законністю та обґрунтованістю засто-
сування заходів забезпечення кримінального 
провадження. 

Проблеми здійснення прокурором проце-
суального керівництва досудовим розсліду-
ванням, а також повноважень слідчого судді у 
досудовому розслідуванні протягом останніх 
років прямо чи опосередковано розглядались 
у наукових колах. Окремі аспекти окресле-
ної тематики досліджували такі вчені-про-
цесуалісти, як Ю.П. Аленін, В.М. Бабкова, 
О.В. Баганець, І.В. Вернидубов, В.І. Галаган, 
О.В. Геселев, А.О. Гнатюк, Л.P. Грицаєнко, 
Ю.М. Грошевий, І.В. Гловюк, В.В. Долежан, 
О.В. Єні, B.C. Зеленецький, О.В. Капліна, 
О.Б. Комарницька, М.В. Косюта, М.І. Ку-
рочка, О.П. Кучинська, О.М. Ларін, В.І. Ма-
люга, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, 
М.І. Мичко, Г.В. Мовчан, В.В. Молдован, 
В.Т. Нор, В.П. Півненко, В.О. Попелюшко, 
М.А. Погорецький, М.В. Руденко, Ю.І. Сем-
чук, Г.П. Середа, А.Б. Соловйов, В.В. Сухо-
нос, О.Ю. Татаров, О.М. Толочко, С.В. Томин, 
А.Р. Туманянц, М.С. Туркот, Л.Д. Удалова, 
В.І. Фаринник, І.Я. Фойницький, О.О. Чепур-
ний, С.А.Шейфер, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, 
М.Є. Шумило, В.М. Юрчишин, О.Г. Яновська 
та інші. На дисертаційному рівні ці питан-
ня вивчали: О.В. Попович («Процесуальне 
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керівництво прокурора у кримінальному 
провадженні», 2015), Ю.В. Коробко («Проце-
суальні повноваження прокурора у досудо-
вому кримінальному провадженні», 2016), 
Ю.А. Кушнерик («Процесуальне керівництво 
розслідуванням грабежів та розбійних на-
падів», 2016), М.В. Чорноусько («Здійснення 
прокурором процесуального керівництва до-
судовим розслідуванням», 2016), А.Ю. Гна-
тюк («Функціональна структура криміналь-
ної процесуальної діяльності прокурора у 
досудовому провадженні», 2016), В.О. Гринюк 
(«Функція обвинувачення в кримінальному 
судочинстві України: правові, теоретичні та 
практичні проблеми реалізації», 2017). Ра-
зом із тим проблемні питання здійснення 
прокурором процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням з огляду на кон-
ституційну реформу в Україні, утвердження 
у кримінальному процесі України феномену 
спеціалізованого процесуального керівни-
цтва та діяльності слідчого судді в умовах 
проведення АТО не досліджувалися. Наведе-
не обумовлює необхідність подальших розві-
док у цьому напрямі, свідчить про актуаль-
ність теми та орієнтує на її вибір.

Метою статті є вирішення на підставі нової 
системи методологічних основ (теорія струк-
турного функціоналізму, загальна теорія 
запобігання, протидії та розслідування зло-
чинів, теорія змагальності) у межах визна-
ченого предмета актуальних теоретичних і 
прикладних проблем реалізації прокурором 
функції процесуального керівництва досудо-
вим розслідуванням та повноважень слідчого 
судді при вирішенні питання про законність 
і обґрунтованість застосування заходів забез-
печення кримінального провадження.

Для досягнення зазначеної мети поставле-
но такі завдання:

– розглянути процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням як одну з основних 
функцій прокурора на досудовому розсліду-
ванні та окреслити форми її реалізації;

– охарактеризувати правовідносини про-
курора зі слідчим суддею щодо співвідношен-
ня їхніх функцій у досудовому розслідуванні;

– дослідити повноваження слідчого судді 
при вирішенні питання про законність та об-
ґрунтованість застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження.

За радянських часів у кримінальному 
процесі не було передбачено такого суб’єкта, 
як слідчий суддя, через відсутність процесу-
альної функції судового контролю. Лише в 
1992 році за розслідуванням кримінальних 
правопорушень було запроваджено судовий 
контроль у формі оскарження до суду поста-
нов органів досудового розслідування і проку-
рора про відмову у порушенні кримінальної 
справи (ст. 236-1 КПК України 1960 року) та 
про закриття кримінальної справи (ст. 236-5 
КПК України 1960 року). Після прийняття у 
1996 році Конституції України і проведення 
в 2001 році так званої малої судової рефор-
ми судам загальної юрисдикції було надано 
право на розгляд будь-яких скарг на дії і рі-
шення органів дізнання (ст. 110 КПК Украї-
ни 1960 року), досудового слідства (ст. 234 
КПК України 1960 року) і прокурора (ст. 236 
КПК України 1960 року), а також запрова-
джено судовий порядок взяття підозрювано-
го, обвинуваченого під варту та ухвалення 
рішень на право здійснення деяких слідчих 
дій, пов’язаних з обмеженням конституцій-
них прав громадян.

Ці законодавчі новели були продиктовані 
бажанням нашої держави виконати вимоги 
Конституції України і приєднатися до кра-
їн, які живуть в умовах демократичної пра-
вової держави, де суд є головним гарантом 
захисту прав людини. Запровадження судо-
вого контролю на досудовому розслідуванні 
обумовлене й необхідністю надійно захисти-
ти права людини в найгострішій сфері соці-
альної практики, де постійно застосовуються 
примусові заходи процесуального характеру 
[1, с. 22; 2, с. 56].

З прийняттям у 2012 році нового КПК 
України судовий контроль посів одне з про-
відних місць у досудовому розслідуванні [3]. 
Більше того, всі норми КПК України повні-
стю узгоджуються з конституційними, за-
проваджено детальну правову регламента-
цію процедури здійснення слідчим суддею 
судово-контрольної функції, чітко визначені 
об’єкт і межі судового контролю у досудовому 
розслідуванні. Необхідність судового конт-
ролю у досудовому розслідуванні обумовлена 
розподілом державної влади на законодавчу, 
виконавчу і судову (ст. 6 Конституції Украї-
ни) та визнанням судових органів основними 
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гарантами захисту прав людини і громадя-
нина (ст. 124 Конституції України) [4, с. 52]. 
З огляду на це будь-яке обмеження конститу-
ційних прав, свобод і законних інтересів осо-
би, в тому числі і в стадії досудового розслі-
дування, можливе тільки на основі судового 
рішення [5, с. 224]. 

Крім основного призначення судового 
контролю – захист прав, свобод і законних 
інтересів людини та громадянина, він також 
сприяє ефективному розслідуванню кри-
мінальних правопорушень і забезпеченню 
оптимальних умов для відправлення право-
суддя. Остання мета найбільше характери-
зує основне призначення і сутність судового 
контролю у досудовому розслідуванні [6, с. 4]. 
Зазначене концептуальне положення не 
тільки вказує на контрольний характер су-
дової діяльності у досудовому розслідуванні, 
але й на взаємозв’язок останньої з подаль-
шим судовим розглядом [7, с. 33]. 

Процесуальний керівник розглядає кло-
потання слідчого про застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження 
і приймає рішення про згоду чи відмову в 
згоді на його розгляд слідчим суддею. І це 
не формально-механічний процес, а відпо-
відальне юридичне рішення, що вимагає 
від прокурора ретельного дослідження всіх 
матеріалів досудового розслідування, яки-
ми слідчий обґрунтовує потребу проведення 
слідчої (розшукової) дії чи прийняття слід-
чого (розшукового) рішення. Тому вимоги, 
що висувалися тоді, коли остаточне рішен-
ня з цього питання прокурор приймав сам, 
є обов’язковими і сьогодні [8, с. 289]. При об-
ґрунтуванні рішення про надання дозволу 
на проведення слідчої (розшукової) дії чи 
обрання запобіжного заходу слідчий суддя 
не має права вносити до своєї ухвали будь-
які дані, не зазначені у клопотанні слідчо-
го, адже в іншому випадку суддя виконува-
тиме не властиву йому функцію [9, с. 160]. 
Більше того, скарга слідчого на рішення 
процесуального керівника про відмову в 
наданні згоди на звернення з клопотанням 
до слідчого судді розглядається лише про-
курором вищого рівня, який приймає з цьо-
го питання остаточне рішення, що не під-
лягає оскарженню до суду (ч. 4 ст. 313 КПК 
 України).

Сам слідчий суддя за власною ініціати-
вою приймати подібні рішення не уповно-
важений. Хоч роль судового рішення тут є 
вирішальною, але вона суттєво обмежена 
обов’язковим надходженням клопотання чи 
скарги. А це свідчить не на користь наявно-
сті в органів судової влади нової самостійної 
кримінально-процесуальної функції – судо-
вого контролю у досудовому розслідуванні. 
Скоріше за все контрольні повноваження – 
це лише аспект єдиної, неподільної консти-
туційної функції правосуддя, пов’язаний із 
якісною підготовкою матеріалів розслідуван-
ня до судового розгляду, що є однією зі скла-
дових цієї функції [10, с. 70–71]. 

Більше того, контрольні повноваження 
слідчого судді, які спрямовані на реалізацію 
функції, що розглядається, є обмеженими не 
тільки за своїм характером, а й за обсягом. 
Обумовлено це тим, що кримінальне прова-
дження має особливу структуру і розвива-
ється за своїми внутрішніми законами, які 
жоден законодавець не в змозі змінити чи 
скасувати. Одним із таких законів і аксіомою 
кримінального провадження є його стадійна 
(етапна) архітектоніка з обов’язковою підсум-
ковою ревізійною перевіркою результатів до-
слідження, проведеного на попередній стадії. 
Цей закон – основа регулювання криміналь-
ного провадження. Водночас у певних межах 
допускаються окремі винятки. Вони стосу-
ються безпосереднього прийняття суддею на 
досудовій стадії процесу лише рішень про за-
стосування заходів забезпечення криміналь-
ного провадження з метою захисту консти-
туційних прав і свобод людини та розгляду 
скарг учасників процесу на рішення слідчого 
чи прокурора, що перешкоджають руху спра-
ви досудового розгляду (правосуддя). І не 
більше [11, ст. 106]. 

З метою забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого досудового розслідування 
кримінальних правопорушень в районі про-
ведення антитерористичної операції виникла 
необхідність тимчасово повернути прокурору 
функції забезпечення заходів кримінально-
го провадження, а тому 12 серпня 2014 року 
Верховна Рада України ухвалила закони, що 
регламентують певні повноваження право-
охоронних органів у районі проведення АТО. 
Це – закони України «Про внесення змін 
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до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо особливого режиму досудового 
розслідування в умовах воєнного, надзвичай-
ного стану та у районі проведення антитеро-
ристичної операції» [12], «Про внесення змін 
до Закону України “Про боротьбу з терориз-
мом” щодо превентивного затримання у ра-
йоні проведення антитерористичної операції 
осіб, причетних до терористичної діяльності, 
на строк понад ніж 72 години» [13]. Цими 
законами передбачено, що прокурор під час 
досудового розслідування окремих кримі-
нальних правопорушень у районі проведен-
ня антитерористичних операцій без рішення 
суду вирішує питання про здійснення обшуку 
житла чи іншого володіння особи, проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, а та-
кож про тримання особи під вартою на строк 
до тридцяти діб.

У процесуальній літературі висловлено 
думку про те, що застосування зазначених за-
конів може призвести до грубого масштабного 
порушення загальновизнаних міжнародних 
стандартів у царині прав людини, зокрема 
визначених у Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, та положень 
Конституції України [14]. 

На наш погляд, тимчасове повернення 
прокурору функції забезпечення заходів 
кримінального провадження під час досу-
дового розслідування кримінальних пра-
вопорушень в районі проведення антитеро-
ристичної операції не є порушенням прав 
людини, тому що прокурор і слідчий суддя 
виконують свої повноваження незалежно 
один від одного. Кожен із них діє із застосу-
ванням своїх засобів і методів, згідно з пов-
новаженнями, визначеними у Конституції 

України, КПК України та відповідних зако-
нах. Крім того, у законодавстві України кон-
трольні повноваження судді та наглядову 
діяльність прокурора визначено по- різному. 
Зауважимо, що процесуальний керівник діє 
постійно та безперервно протягом усього 
досудового розслідування, охоплюючи наг-
лядовими засобами не тільки всю діяль-
ність органів досудового розслідування при 
здійсненні ними будь-яких слідчих (роз-
шукових) дій та прийнятті процесуальних 
рішень, а й діяльність інших суб’єктів цієї 
стадії процесу. Судовий же контроль таких 
властивостей не має, бо він не охоплює всі-
єї діяльності суб’єктів досудового розсліду-
вання, а реалізується лише при розгляді 
клопотань слідчого і прокурора про засто-
сування заходів процесуального характеру, 
коли відповідно до Конституції України та 
КПК України вимагається судове рішення 
(взяття під варту, обшук тощо) або коли по-
дана скарга про порушення прав, свобод і 
законних інтересів людини, громадянина 
органом досудового розслідування чи про-
курором [15, с. 246]. 

Отже, як за масштабами і цілями, так і за 
своєю спрямованістю та змістом судовий кон-
троль у досудовому розслідуванні не тільки 
не є тотожним прокурорському нагляду на 
цьому етапі кримінального провадження, але 
й не дублює його [16, с. 33]. 

Протидія терористичній діяльності вима-
гає від правоохоронних органів мобільності 
та узгоджених дій і передусім – оперативно-
сті, а тому тимчасове розширення функцій 
прокурора щодо застосування заходів забез-
печення кримінального провадження під час 
досудового розслідування є доцільним.

Список використаних джерел:
1. Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений / И.Л. Петрухин. – 

М.: ТК Велби, 2008. – 288 с. 
2. Романюк Б. Прокурорський нагляд, судовий контроль та відомчий контроль за діяльністю 

слідчого / Б. Романюк // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 6. – С. 55–57.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом 

на 1 грудня 2016 року. – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – 372 с. – (Кодекси України).
4. Конституція України: чинне законодавство: офіц. текст. – Київ: Алерта, 2016. – 80 с.
5. Юрчишин В.М. Сутність і поняття кримінальних процесуальних функцій / В.М. Юрчишин  // 

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 
2014. – № 1. – С. 216–231.



19

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(53)’2018

АКТУАЛЬНО

6. Кудрявцев В. Проблеми розгляду судами скарг на окремі постанови органу дізнання і слідчого 
та прокурора / В. Кудрявцев // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 11. – С. 3–5.

7. Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: реальность и 
перспективы / Н.А. Колоколов // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 31–39. 

8. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні / М.Й. Курочка, П.М. Каркач. – Луганськ: Ака-
демія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України, 2004. – 423 с. 

9. Курильчук І. Межі судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу / І. Куриль-
чук // Право України. – 2006. – № 3–4. – С. 119–122. 

10. Юрчишин В.Н. Прокурорский и судебный контроль в уголовном судопроизводстве по новому 
УПК Украины / В.Н. Юрчишин // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 3. – С. 69–73.

11. Півненко В.П. Судовий контроль. Чи може він бути самостійною функцією органів судової вла-
ди у кримінальному судочинстві / В.П. Півненко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 3. – 
С. 104–108. 

12. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режи-
му досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення анти-
терористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 
2014. – № 39. – Ст. 2008.

13. Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» щодо превентивного затри-
мання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, 
на строк понад ніж 72 години: Закон України від 12 серпня 2014 року // Відомості Верховної Ради 
України. – 2014. – № 39. – Ст. 2007.

14. Банчук О. Про «диктаторські» закони демократичної держави / О. Банчук, Б. Малишев [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011.

15. Юрчишин В.М. Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми: 
моногр. / В.М. Юрчишин. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 300 с.

16. Колоколов Н.А. Удельный вес сервисных производств в уголовном процессе / Н.А. Колоколов, 
А.В. Карцев // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 1. – С. 45–48. 

Василь ЮРЧИШИН 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ 
ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 
У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Після прийняття КПК України введено судовий контроль за досудовим розслідуванням, 
що обмежило функції прокурора. З метою ефективності та оперативності нагляду за досудо-
вим розслідуванням на території, де проводиться антитерористична операція, Верховна Рада 
України розширила повноваження прокурора щодо застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження.

Ключові слова: досудове розслідування; прокурор; слідчий суддя; заходи забезпечення 
кримінального провадження.
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Василий ЮРЧИШИН

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА И СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ 
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ  КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

После принятия УПК Украины введен судебный контроль за досудебным расследованием, 
что ограничило функции прокурора. В целях эффективности и оперативности надзора за до-
судебным расследованием на территории, где проводится антитеррористическая операция, 
Верховная Рада Украины расширила полномочия прокурора по применению мер обеспечения 
уголовного производства.

Ключевые слова: досудебное расследование; прокурор; следственный судья; меры обеспе-
чения уголовного производства.

Vasyl YURCHYSHYN

THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR AND THE FOLLOWING JUDGE ON 
THE LIMITATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS 

OF THE CITIZENS IN THE AREA OF THE ANTI-TERRORIST OPERATION

With the adoption of the CPC Ukraine introduced judicial control over the pre-trial investigation, 
which limited the functions of the prosecutor. In order to ensure the effectiveness and effi ciency 
of supervision of a pre-trial investigation on the territory where the anti-terrorist operation is 
being conducted, the Verkhovna Rada of Ukraine extended the powers of the prosecutor to apply 
measures to ensure criminal proceedings.

Keywords: pre-trial investigation; prosecutor; investigating judge; measures to ensure criminal 
proceedings.
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 З огляду на криміногенну ситуацію в 
Україні дедалі більшої актуальності набуває 
питання ефективності роботи правоохорон-
них органів у контексті протидії злочинно-
сті та забезпечення при цьому прав і свобод 
людини й виконання основних завдань кри-
мінального судочинства. Особливістю діяль-
ності правоохоронних органів щодо протидії 
злочинності є окрім потреби визначення її 
основних напрямів узгодженість їхніх дій та 
збалансованість функцій. У контексті цієї 
проблеми важливою вбачається координацій-
на діяльність прокурора, передбачена у 
ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» вiд 
14 жoвтня 2014 poку. Водночас згідно із цією 
статтею прокуратура здійснює нагляд за до-
держанням законів органами, що проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство, та нагляд за додержан-
ням законів під час проведення досудового 
розслідування у формі процесуального ке-
рівництва. За прокуратурою залишається і 
функція нагляду за додержанням законів під 
час проведення досудового розслідування, 
яка здійснюється окремо від процесуального 
керівництва. Враховуючи те, що зазначені 
функції прокуратури  реалізуються різними 

суб’єктами органів прокуратури і в різний 
спосіб,  необхідно дослідити координаційну 
діяльність прокурора відповідно до наведе-
них особливостей. 

Окремі аспекти координаційної діяльно-
сті прокурора були предметом наукових до-
сліджень вітчизняних і зарубіжних учених, 
зокрема Є.М. Блажівського, Л.М. Дави-
денка, В.В. Долежана, О.Б. Комарницької, 
М.В. Косюти, В.І. Малюги, В.Т. Маляренка, 
М.І. Мичка.

Разом із тим більшість наукових до-
сліджень стосувалася координаційної ді-
яльності прокурора з точки зору його суто 
наглядових функцій, і майже не досліджу-
вались питання впливу координації на 
здійснення прокурором нагляду в кримі-
нальних провадженнях у формі процесу-
ального керівництва та під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності, в той 
час як ця тема є актуальною та потребує 
ґрунтовного наукового дослідження.

 Метою цієї статті є спроба автора визна-
чити основні напрями координаційної діяль-
ності прокурора відповідно до реалізації ним 
своїх функцій у контексті положень ст. 25 За-
кону України «Про прокуратуру». 
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Як зазначає Є. Блажівський, вагомими 
аспектами, що характеризують стан коор-
динаційної діяльності прокуратури у сфері 
протидії злочинності, є рівень організацій-
ного забезпечення цього напряму діяльності, 
наявність вивіреної стратегії та правильної 
тактики дій учасників координації, результа-
тивність інтеграції сил і засобів органів пра-
воохоронної системи в протидії злочинності 
та корупційним проявам [1, с. 6]. У зв’язку 
із цим доцільно визначити основні завдання 
прокуратури під час проведення оперативно- 
розшукової діяльності, здійснення дізнання 
та досудового розслідування, підтримання 
державного обвинувачення в суді. 

У статті 1 Закону України від 18 люто-
го 1992 року № 2135-XII «Про оперативно- 
розшукову діяльність» вказано, що завданням 
оперативно-розшукової діяльності є пошук і 
фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність 
за які передбачена у Кримінальному кодексі 
України (КК України). Згідно зі ст. 14 зазна-
ченого Закону прокурор здійснює нагляд за 
додержанням законів органами, які її прово-
дять відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність».

Варто зауважити, що оперативно- 
розшукова діяльність в межах досудового роз-
слідування кримінальних проваджень не про-
водиться за винятком розшуку підозрюваних, 
які переховуються від органів слідства та суду, 
та відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 
оперативно- розшукову діяльність» у  разі, якщо 
ознаки злочину виявлено під час проведення 
оперативно-розшукових заходів, що тривають 
і припинення яких може негативно вплинути 
на результати кримінального провадження. 
У таких випадках підрозділ, що здійснює 
оперативно- розшукову   діяльність, пові дом-
ляє відповідний орган досудового розслідуван-
ня та прокурора про виявлення ознак злочину, 
закінчує проведення оперативно-розшукового 
заходу, після чого направляє зібрані матеріа-
ли, в яких зафіксовано фактичні дані про про-
типравні діяння окремих осіб та груп, відпові-
дальність за які передбачена в КК України, до 
відповідного органу досудового розслідування.

Під час проведення досудового розсліду-
вання прокурор відповідно до ст. 36 Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-

ни (КПК України) здійснює нагляд за 
додержанням законів у формі процесуаль-
ного керівницт ва та згідно з ч. 6 зазначеної 
статті – нагляд за додержанням законів. У су-
довому засіданні прокурор підтримує держав-
не обвинувачення, беручи участь у судовому 
провадженні з розгляду обвинувальних ак-
тів, окрім випадків, передбачених законом, 
клопотань про звільнення осіб від кримі-
нальної відповідальності, застосування, про-
довження, зміну або припинення примусових 
заходів медичного та виховного характеру, 
виконання вироку суду іноземної держави 
або його приведення у відповідність до зако-
нодавства України, вирішення питань, пов’я-
заних з виконанням судових рішень, віднов-
лення втрачених матеріалів кримінального 
провадження. 

Загалом ця діяльність спрямована на ви-
конання основних завдань кримінального 
судочинства і покликана забезпечити захист 
особи, суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень. Звісно, до виконання 
цих завдань залучені й інші правоохорон-
ні органи та їхні посадові особи, які мають 
власні відмітні повноваження, організаційні 
структури та завдання. Тому з метою уточ-
нення цих завдань та способів їх виконання 
законодавець увів поняття координаційних 
заходів і доручив їх проведення прокуратурі 
відповідно до ст. 25 Закону України «Про про-
куратуру». 

Координувати діяльність правоохоронних 
органів у виконанні їхніх функцій означає 
погоджувати, узгоджувати їх, робити ефек-
тивним їх здійснення. У науковій літературі 
координація визначається як: 1) спеціальна 
система теоретико-методологічних і праксе-
ологічних засад інтерпретації методів і ме-
тодик упорядкування та взаємоузгодження 
організаційно-управлінської діяльності пра-
воохоронних та інших державних і недержав-
них органів та організацій з метою створення 
ефективної організаційно-управлінської та 
правової системи перманентного контролю за 
криміногенними процесами в суспільстві та 
превентивної протидії злочинності; 2) методи-
ка здійснення функції управління, що спря-
мована на досягнення основної мети діяльно-
сті органів безпеки [2, с. 43]; 3) спрямовані на 
зміцнення законності та правопорядку спіль-
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не розроблення та практична реалізація 
узгоджених заходів зі своєчасного виявлення, 
розкриття, припинення й попередження зло-
чинів і корупційних діянь, усунення причин 
та умов, які сприяють їх  вчиненню [3].

Як зазначає М. Шумило, прокурор у кримі-
нальному процесі представляє обвинувальну 
владу з підлеглими йому оперативним під-
розділами і слідчими, які виявляють і розслі-
дують злочин та повідомляють про підозру 
під контролем слідчого судді. Тому на проку-
рора покладається публічно-правовий обов’я-
зок доведення перед судом обвинувачення. 
Про невиконання цієї вимоги має бути зазна-
чено у виправдувальному чи обвинувальному 
вироках, в яких також повинні бути перед-
бачені відповідні наслідки. Повноваження 
щодо проведення негласних слідчих і слідчих 
(розшукових) дій слід розглядати як похідні 
від влади прокурора [4, c. 22]. 

Безпосередню відповідальність за за-
безпечення законності у кримінальному 
провадженні несе прокурор, який здійснює 
 нагляд  у формі процесуального керівництва, 
і адміністративні функції керівника прокура-
тури не повинні поєднуватися з процесуаль-
ними функціями прокурора у кримінальному 
провадженні. Саме цю ідею й покладено в 
основу реформування органів прокуратури, 
їй відповідають положення КПК України, ви-
знаного європейськими інституціями.

У контексті запропонованих для дослі-
дження проблемних питань обґрунтованою 
вбачається позиція М. Руденка, який вважає, 
що об’єднувати функції нагляду і процесуаль-
ного керівництва чи ставити між ними знак 
рівності не можна [5, с. 34] через те, що ко-
ординаційна діяльність прокурора повинна 
також відповідати функціям прокуратури. 
На думку М. Шумила, ухвалений 13 квіт-
ня 2012 року КПК України можна визнати 
більш-менш вдалою спробою наблизитися 
до європейських прототипів на основі обра-
ної його проектувальниками філософії, яка 
пориває з ідеологемами, закладеними попе-
редніми кодексами 1922, 1927 і 1960 років. 
Тому, з одного боку, у ньому можна спостері-
гати цивілізаційний відгомін СКС 1864 року, 
а з другого, намагання реалізувати сучасні 
західні стандарти справедливого правосуддя. 
Водночас критична рефлексія його змісту дає 

підстави для висновку, що цьому ordinandi 
lex притаманні всі ознаки перехідного. Це 
цілком закономірно, адже така ситуація ха-
рактерна для періоду посттоталітарних тран-
сформацій, коли власну національну модель 
кримінального процесу ще не сформовано, а 
життя вимагає термінових змін [6, c. 22].

Отже, координувати діяльність право-
охоронних органів повинен саме прокурор: 
відповідно до свого статусу, як особа, що від-
повідає за законність прийнятих рішень і 
використання результатів діяльності опера-
тивно-розшукових служб та органів дізнання 
і досудового розслідування в кримінальному 
провадженні. Однак, аналізуючи функції 
прокурора згідно зі ст. 25 Закону України 
«Про прокуратуру», доходимо висновку, що 
координаційна діяльність органу прокура-
тури із забезпечення виконання завдань 
оперативно- розшукової діяльності здійсню-
ється з метою протидії злочинності, а відпо-
відно до результатів досудового розслідуван-
ня – для забезпечення виконання завдань 
кримінального судочинства. Це може стосува-
тися результативності  виконання доручень 
слідчого, вказівок прокурора, процесуального 
керівництва прокурорами певної прокурату-
ри та організації досудового розслідування 
керівником органу досудового розслідування 
тощо. Координувати одночасно діяльність 
правоохоронних органів щодо здійснення 
ними оперативно-розшукової діяльності, ді-
знання та досудового розслідування є непра-
вильним і, на нашу думку, неефективним, 
оскільки  виконання доручень буде пов’язано 
із забезпеченням різних завдань, покладених 
згідно із законодавством на правоохоронні 
органи.

Не можуть бути предметом координаційної 
діяльності питання, віднесені до безпосеред-
ньої компетенції прокурора згідно з положен-
нями КПК України. Наприклад, законність 
та обґрунтованість повідомлення про підозру, 
застосування заходів забезпечення кримі-
нального провадження, зупинення досудо-
вого розслідування, закриття кримінальних 
проваджень, відкриття матеріалів кримі-
нального провадження іншій стороні тощо.

І навпаки, виявлення злочинів, прове-
дення спільних слідчих дій, створення груп 
прокурорів та слідчих у кримінальному про-
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вадженні та ефективність їх роботи, особли-
вості взаємодії слідчих та прокурора в кримі-
нальних провадженнях, погодження певних 
методик розслідування з урахуванням склад-
ності криміногенної ситуації в районі (місті), 
області, державі, якості досудового розсліду-
вання, ефективності проведення оперативно- 
розшукових заходів можуть і повинні коорди-
нуватися, оскільки прямо впливають на стан 
протидії злочинності. Ефективність коорди-
наційної діяльності прокурора залежатиме 
не тільки від визначення предмета коорди-
нації, а й від наявності спільних наказів, ін-
струкцій, положень.

Наприклад, спільний наказ Генераль ної 
прокуратури України, Служби безпеки Украї-
ни, Адміністрації  державної прикордонної 
служби України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Міністерства фінансів Украї-
ни, Міністерства юстиції України від 16 ли-
стопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/
1687/51 «Про затвердження Інструкції „Про 
організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, використання їх резуль-
татів у кримінальному провадженні”», яким 
фактично визначено узгодженість дій право-
охоронних органів під час проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій з урахуванням 
функціональних особливостей кожного в кри-
мінальному провадженні. Або  спільний на-
каз Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Гене-
ральної прокуратури України від 29 вересня 
2017 року № 807/1193/279 «Про затвердження 
Порядку взаємодії між органами та підрозді-
лами Національної поліції, закладами охоро-
ни здоров’я та органами прокуратури Украї-
ни при встановленні факту смерті людини».

Останній наказ врегульовує порядок вза-
ємодії органів та підрозділів Національної 
поліції, охорони здоров’я та органів прокура-
тури при вирішенні заяв та повідомлень про 
факти виявлення трупів померлих грома-
дян. Виконання цього наказу повинно бути 
узгоджено між зазначеними відомствами, а 
тому, звичайно, такі дії потребують коорди-
наційної діяльності прокурора, оскільки саме 
прокурор визначає обґрунтованість прийнят-
тя рішення як поза межами кримінальних 
процесуальних дій (складання висновку щодо 
ненасильницької смерті за місцем проживан-

ня), так і здійснення організації розслідуван-
ня факту  виявлення ознак насильницької 
смерті громадян. Аби такі рішення були узго-
дженими, а виявлені під час застосування 
спільного наказу недоліки, різні колізії, не-
ясності своєчасно усунуті, з метою вироблен-
ня однакового підходу у використанні усі ці 
питання повинні обов’язково розглядатися на 
спільних нарадах.

На думку декого з учених, за загальними 
правилами координація здійснюється у та-
ких формах:

– координаційні наради керівників право-
охоронних органів під головуванням відпо-
відного прокурора; 

– спільні засідання колегій правоохорон-
них органів;

– міжвідомчі наради за участю керівників 
правоохоронних органів, органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування та держав-
ного нагляду (контролю);

– спільні накази, вказівки, інформаційні 
листи та інші документи організаційного та 
методичного характеру;

– обмін інформацією з питань стану зло-
чинності та корупції;

– розробка і здійснення узгоджених захо-
дів з метою виявлення, припинення та по-
передження кримінальних правопорушень, 
у тому числі з ознаками корупції, а також 
усунення причин та умов, що сприяли їх вчи-
ненню;

– організація комплексного вивчення 
ефективності протидії злочинності та коруп-
ції у регіонах, де спостерігаються негативні 
тенденції цієї діяльності;

– спільні виїзди до регіонів для проведен-
ня узгоджених заходів, перевірок і надання 
допомоги правоохоронним органам на місцях;

– вивчення позитивного досвіду з питань 
запобігання і протидії злочинності та коруп-
ції, впровадження його в практичну діяль-
ність правоохоронних органів;

– розробка пропозицій з питань удоскона-
лення правового регулювання запобігання і 
протидії злочинності та корупції;

– спільне ініціювання та проведення 
аналітичних, наукових досліджень у сфе-
рі протидії злочинності та корупції, а також 
взаємне використання можливостей право-
охоронних органів для підготовки і навчан-
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ня кадрів, підвищення їх кваліфікації, про-
ведення семінарів, конференцій та інших 
 навчально-практичних заходів [7, c.74]. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 36 КПК 
України органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації, службові та інші осо-
би зобов’язані виконувати законні вимоги та 
процесуальні рішення прокурора. Організу-
юча роль прокурора в координації полягає 
також у забезпеченні належної взаємодії з 
іншими органами державної влади, в тому 
числі зі слідчими суддями, судами, контролю-
ючими органами, іншими державними струк-
турами, а також органами місцевого само-
врядування та громадськими організаціями. 
Залучення за погодженням представників 
цих органів до участі в роботі координацій-
них нарад, у виробленні та реалізації заходів 
з протидії злочинності сприятиме ефектив-
ності координаційної діяльності.

Важливим є і той факт, що шляхом коорди-
наційної діяльності, на наш погляд, можливо 
узгодити певні дії щодо застосування норм 
права і з іншими учасниками кримінального 
провадження. Наприклад, зі слідчим суддею, 
оскільки в період реформування судової та 
правоохоронної систем трапляються випадки 
неправильного або навіть упередженого під-
ходу до застосування певних норм.

У цьому контексті наочним прикладом є 
постанова у справі № 5-142 кс (15) 17 судової 
палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України від 12 жовтня 2017 року, від-
повідно до якої відсутність у КПК України 
норми, яка регулювала б дії учасників кримі-

нального провадження у разі постановлення 
слідчим суддею ухвали, що не передбачена 
кримінальними процесуальними нормами, 
до яких відсилають положення ч. 3 ст. 309 
КПК України, не дає підстав суду апеляцій-
ної інстанції відмовити у перевірці її законно-
сті під час вирішення питання про відкриття 
провадження. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях щодо України 
вже після набрання чинності КПК Украї-
ни в 2012 році неодноразово зазначав, що 
найбільш ефективним способом вирішення 
проблем щодо усунення прогалин у законо-
давстві є внесення змін до відповідного за-
конодавства. Наприклад, рішення у справі 
«Чанєв проти України» хоча й стосувалось 
питань продовження строків тримання під 
вартою, але такі прогалини можна усунути і 
на координаційних нарадах.

Таким чином, координаційна діяльність 
прокурора, що здійснюється відповідно до 
положень ст. 25 Закону України «Про про-
куратуру», має велике значення для протидії 
злочинності та у виявленні основних недолі-
ків діяльності правоохоронних органів, але 
проводити її потрібно згідно з функціональ-
ними обов’язками прокурора та інших право-
охоронних органів.

Тому цілком логічно було б прийняти спе-
ціальне міжвідомче положення  «Про коор-
динаційну діяльність прокурора», в якому  
визначити правовий статус прокурора щодо 
координації діяльності правоохоронних орга-
нів у протидії злочинності, принципи та мету 
такої діяльності, її завдання, функції, повно-
важення, напрями і форми координації.
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ДО ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 25 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

 
Розглянуто правову основу, форми та особливості координаційної діяльності прокурора, 

 підстави, на яких її здійснюють, способи, завдання.  
Ключові слова: координаційна діяльність; слідчий; прокурор; слідчий суддя; правоохорон-

ні органи.
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 25 ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ПРОКУРАТУРЕ»

Рассмотрена правовая основа, формы и особенности координационной деятельности проку-
рора, основания, на которых она осуществляется, способы, задачи.
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The article described the legal basis, forms and features of the coordinating activity 
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Право на інформацію сприяє розвитку 
особистості, утвердженню громадянського 
суспільства і функціонуванню правової дер-
жави.

Питання доступу до публічної інформації 
нерозривно пов’язане з європейським вибо-
ром України. Відкритість та прозорість влади, 
які забезпечуються, зокрема, шляхом опри-
люднення і надання за запитами інформації, 
є одними з найважливіших гарантій станов-
лення демократичного суспільства. В умовах 
реформування системи правоохоронних орга-
нів актуальною постає необхідність виокрем-
лення спеціальних принципів забезпечення 
конституційного права громадян на доступ до 
інформації в органах прокуратури України.

Питання визначення та систематизації 
принципів права, у тому числі в організації 
та діяльності органів прокуратури, вивчали 
О.В. Бабкіна, К.Г. Волинка, В.В. Долежан, 
В.Є. Загородний, М.В. Косюта, В.І. Малюга, 
О.І. Медведько, О.Р. Михайленко, М.І. Мич-
ко, В.Т. Нор, О.І. Осауленко, В.В. Сухонос, 

О.В. Старчук, П.В. Шумський, О.Б. Червяко-
ва, М.М. Черепанов та інші. Водночас відсут-
ність комплексного наукового дослідження 
у сфері міжгалузевих принципів забезпечен-
ня права громадян на доступ до інформації 
в органах прокуратури спонукає до розгляду 
вказаного питання.

Метою цієї статті є визначення та система-
тизація міжгалузевих принципів прокурор-
ської діяльності у сфері забезпечення права 
громадян на доступ до інформації в органах 
прокуратури.

Досліджуючи принципи організації та 
діяльності органів прокуратури України 
у сфері доступу до публічної інформації, на-
самперед необхідно розглянути загальне фі-
лософське тлумачення поняття «принцип». 
Термін «принцип» походить від латинського 
слова principium, яке означає найзагальніші 
вихідні положення, засоби, правила, що ви-
значають природу і соціальну сутність явища, 
його спрямованість і найсуттєвіші властивості 
[1, c. 941]. Принципи права – це керівні нача-
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ла, які лежать в основі механізму правового 
регулювання тих або інших суспільних відно-
син. Водночас принцип – це те, на чому ґрун-
тується певна теорія науки, внутрішнє переко-
нання людини, основне правило поведінки [2].

О.В. Старчук виділяє дві концепції визна-
чення поняття принципів права, які сформу-
вались у правовій доктрині. Згідно з першою 
концепцією, що побудована на теорії позити-
візму, принципи права – це ідеї, теоретичні, 
нормативно-керівні положення того чи іншо-
го виду людської діяльності, які конкретизу-
ються в змісті правових норм та об’єктивно 
спричинені матеріальними умовами існуван-
ня суспільства. Відповідно до другої концеп-
ції, яка бере початок від ідеї природного пра-
ва, принципи права автор розуміє як керівні 
ідеї, об’єктивно притаманні праву відправні 
начала, незаперечні вимоги до учасників 
суспільних відносин із метою гармонійного 
поєднання індивідуальних, групових і гро-
мадських інтересів. Вони визначають зміст 
та спрямованість правового регулювання, 
відображають найважливіші закономірності 
соціально-економічної формації [3].

Вважаємо, що можна погодитися з О.І. Оса-
уленко, який стверджує, що принципи права 
за своєю сутністю є узагальненим відображен-
ням об’єктивних закономірностей розвитку 
суспільства, людства тощо. Принципам права 
притаманна властивість певного віддзерка-
лення соціальної дійсності, що встановлює 
їх особливе місце у правовій системі і робить 
основою виникнення, становлення й функціо-
нування багатьох правових явищ [4, с. 99].

О.В. Бабкіна та К.Г. Волинка зазначають, 
що загально-правові принципи права прита-
манні всім галузям права й відображають при-
роду права загалом. До них належать прин-
ципи законності, справедливості, юридичної 
рівності, соціальної свободи, соціального і гро-
мадського обов’язку, демократизму у форму-
ванні й реалізації права, національної рівно-
правності, гуманізму, рівності громадян перед 
законом, взаємної відповідальності держави 
та особистості, верховенства права, політич-
ного, ідеологічного й економічного плюраліз-
му, непорушності прав людини. Міжгалузеві 
принципи характерні водночас кільком галу-
зям права: здійснення правосуддя тільки су-
дом, гласність судового розгляду, національ-

на мова судочинства, незалежність судів 
і підпорядкованість їх лише закону, принцип 
змагальності в цивільно-процесуальному та 
кримінально-процесуальному праві. Галузеві 
принципи права визначають специфіку кон-
кретної галузі права: забезпечення свободи 
праці й зайнятості – у трудовому праві; ін-
дивідуалізації покарання – у кримінальному 
праві; рівноправності всіх форм власності – 
в цивільному праві. Принципи організації та 
функціонування механізму держави – це за-
конодавчі вимоги, які покладено в основу 
формування, організації і функціонування 
механізму держави. До них належать прин-
ципи демократизму, гуманізму, розподілу 
влади, законності, рівного доступу громадян 
до державної служби, підзвітності нижчих ор-
ганів вищим, професіоналізму і компетентно-
сті державних службовців, гласності, відпові-
дальності державних службовців за прийняті 
рішення, неупередженості, дотримання етич-
них вимог тощо [5, с. 72–78].

Із прийняттям 14 жовтня 2014 року Зако-
ну України «Про прокуратуру» діяльність ос-
танньої ґрунтується на засадах верховенства 
права та визнання людини найвищою соці-
альною цінністю; законності, справедливості, 
неупередженості та об’єктивності; територі-
альності; презумпції невинуватості; незалеж-
ності прокурорів; політичної нейтральності 
прокуратури; недопустимості незаконного 
втручання прокуратури в діяльність органів 
законодавчої, виконавчої і судової влади; 
поваги до незалежності суддів; прозорості 
діяльності прокуратури; неухильного дотри-
мання вимог професійної етики та поведінки.

М.І. Мичко до спеціальних принципів ор-
ганізації і діяльності прокуратури відносить 
єдність, централізацію та незалежність, а до 
загальних – законність і гласність. При цьо-
му він зазначає, що у вирішенні питання, які 
з них повинні бути включені до спеціальної 
норми закону про прокуратуру, належить 
виходити з того, наскільки специфічно вони 
проявляють себе в діяльності прокуратури 
[6, с. 236].

Наведені вище принципи слугують гаран-
тією забезпечення реалізації законних прав 
особи на доступ до публічної інформації, що, 
у свою чергу, є завданням України для ста-
новлення її як правової держави.
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Одним із провідників права на інформа-
цію з початку 1970-х років і до цього часу була 
Рада Європи, якою розроблено низку стан-
дартів для цієї сфери. У 2002 році Комітетом 
міністрів Ради Європи ухвалено Рекоменда-
ції «Про доступ до офіційних документів», 
які стали переломним документом у питанні 
доступу до інформації, оскільки саме вони 
лягли в основу Конвенції Ради Європи про 
доступ до офіційних документів.

Вказаними Рекомендаціями визначено 
певний перелік принципів доступу до офі-
ційних документів. Зокрема, закріплено 
право особи не пояснювати причини свого 
запиту на доступ до офіційного документа; 
право особи, за наявності в документі ін-
формації з обмеженим доступом, отримати 
решту інформації, яка не має такого обме-
ження; а також те, що формальності для 
 отримання доступу має бути зведено до мі-
німуму та в короткі строки.

Статтею 2 Закону України від 2 жовтня 
1992 року «Про інформацію» закріплено ос-
новні принципи інформаційних відносин:

1) гарантованість права на інформацію;
2) відкритість, доступність інформації, сво-

бода обміну інформацією;
3) достовірність і повнота інформації;
4) свобода вираження поглядів і переко-

нань;
5) правомірність одержання, використан-

ня, поширення, зберігання та захисту інфор-
мації;

6) захищеність особи від втручання в її осо-
бисте та сімейне життя.

У статті 4 Закону України від 13 січня 
2011 року «Про доступ до публічної інформа-
ції» зазначено, що доступ до публічної інфор-
мації здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності 
суб’єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та 
будь-якого іншого використання інформації, 
що була надана або оприлюднена відповідно 
до цього Закону, крім обмежень, встановле-
них законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак 
раси, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, 
мовних або інших ознак.

Закон України «Про доступ до публіч-
ної інформації» є законом, який встановлює 
принципи, він не є законом-інструкцією, до 
яких так звикло наше суспільство. Він зму-
шує кожного посадовця, який вирішує пи-
тання доступності інформації, постійно ана-
лізувати обставини, яких стосується запит на 
інформацію, і приймати рішення залежно від 
багатьох факторів, постійно встановлювати 
баланс між інтересом отримати інформацію 
та інтересом її приховати.

Стаття 5 наведеного вище Закону вста-
новлює два види забезпечення доступу до ін-
формації, а саме: шляхом систематичного та 
оперативного оприлюднення інформації та 
шляхом надання інформації за запитами.

Відповідно до п. 3 наказу Генерального 
прокурора України від 30 грудня 2015 року 
№ 430 «Про організацію діяльності органів 
прокуратури України з особистого прийому, 
розгляду звернень та забезпечення доступу 
до публічної інформації» основними критері-
ями оцінки ефективності роботи на цьому на-
прямі вважаються оприлюднення у встанов-
лені законом строки публічної інформації, що 
знаходиться у володінні органів прокурату-
ри, надання за запитами достовірної, точної 
та повної інформації.

Законом України «Про прокуратуру» по-
кладено обов’язок інформування про діяль-
ність прокуратури. Так, у ст. 6 Закону ви-
значено, що органи прокуратури не менш як 
двічі на рік інформують суспільство про свою 
діяльність шляхом повідомлень у засобах ма-
сової інформації.

Керівники регіональних та місцевих про-
куратур на відкритому пленарному засідан-
ні відповідної ради, на яке запрошуються 
представники засобів масової інформації, не 
менш як двічі на рік інформують населення 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці про результати діяльності на цій 
території шляхом надання узагальнених ста-
тистичних та аналітичних даних. Інформація 
про діяльність прокуратури оприлюднюється 
в загальнодержавних та місцевих друкова-
них засобах масової інформації і на офіцій-
них веб-сайтах органів прокуратури.

Згідно з наказом Генерального прокурора 
України від 18 вересня 2015 року № 218 «Про 
організацію інформування суспільства щодо 
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діяльності органів прокуратури України» на 
керівників органів прокуратур всіх рівнів по-
кладено забезпечення належної реалізації 
принципу гласності як одного з важливих 
засобів зміцнення законності та формування 
у суспільстві об’єктивної думки щодо діяльно-
сті органів прокуратури, підвищення рівня 
довіри до них.

Принцип гласності передбачає відкритий 
розгляд запиту і забезпечує доступність ін-
формації для громадян та засобів масової ін-
формації.

Аналогічним принципу гласності є прин-
цип транспарентності у діяльності органів 
прокуратури під час забезпечення доступу до 
інформації. Транспарентність визначається 
як принцип організації та діяльності органів 
прокуратури, сутність якого полягає у інфор-
маційній відкритості прокурорської діяльно-
сті для громадськості [7, с. 5].

Пунктом 1.3 наказу Генерального проку-
рора України № 218 визначено, що пріори-
тетне значення надається оприлюдненню 
інформації суспільно важливого характеру 
з питань діяльності прокуратури, передусім 
про результати роботи, які реально сприяли 
відновленню або зміцненню законності та 
правопорядку. На наш погляд, тут доречно 
виділити принцип позитивного зобов’язання 
держави у сфері забезпечення права грома-
дян на доступ до інформації.

Як зазначає Г.О. Христова, у практиці Єв-
ропейського суду не сформульована загальна 
дефініція позитивних зобов’язань держави, 
але у той же час вона може бути реконструйо-
вана на основі конкретних рішень Суду, які 
відтворюють цілісне бачення концепції таких 
зобов’язань. Основною характеристикою по-
зитивних зобов’язань держави є те, що вони 
вимагають від національних органів влади 
застосувати необхідні засоби для гаранту-
вання прав людини, а точніше – вжити при-
йнятних (розумних) та належних засобів для 
захисту цих прав [8].

Відповідно до Закону України «Про інфор-
мацію» в Україні весь масив інформації за ре-
жимом доступу класифікується на два види: 
відкрита інформація та інформація з обме-
женим доступом. Будь-яка інформація є від-
критою, крім тієї, що віднесена законодав-
ством до інформації з обмеженим доступом. 

Оскільки органами прокуратури України 
при здійсненні конституційних повноважень 
створюється та опрацьовується значний обсяг 
інформації, яка в більшості випадків є конфі-
денційною чи таємною, доцільно розглянути 
особливості розмежування видів інформації.

Статтею 6 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» до інформації з об-
меженим доступом віднесено конфіденційну 
інформацію; таємну інформацію та службову 
інформацію.

Правовий режим інформації з обмеженим 
доступом покликаний охороняти відомості, 
вільний обіг яких може порушити права та 
інтереси держави, суспільства і окремої осо-
би, забезпечити інформаційну незалежність 
суб’єктів приватного права у відносинах із 
державою і між собою, узгодити публічну по-
требу у свободі інформації та право кожного 
на збереження таємниці [9, с. 3–4].

Так, згідно зі ст. 7 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» конфіденцій-
ною є інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб’єк-
тів владних повноважень, та яка може по-
ширюватися у визначеному ними порядку за 
їхнім бажанням відповідно до передбачених 
ними умов.

Необхідно враховувати, що вказане поло-
ження ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» не передбачає мож-
ливості для суб’єктів владних повноважень 
відносити інформацію до конфіденційної. 
Такі суб’єкти можуть обмежувати доступ до 
інформації лише шляхом віднесення її до 
службової або таємної відповідно до закону.

Розпорядники інформації, які володіють 
конфіденційною інформацією, можуть поши-
рювати її лише за згодою осіб, які обмежили 
доступ до інформації, а за відсутності такої 
згоди – лише в інтересах національної безпе-
ки, економічного добробуту та прав людини.

Статтею 34 Конституції України закріпле-
но право кожного громадянина на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань. Зокрема, кожен має пра-
во вільно збирати, зберігати, використовува-
ти і поширювати інформацію усно, письмово 
або в інший спосіб – на свій вибір.

Проте відповідно до ч. 2 ст. 34 Конститу-
ції України здійснення цих прав може бути 
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обмежене законом в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку з метою запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошен-
ню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупереджено-
сті правосуддя.

Конституційний Суд України в рішенні 
від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 у спра-
ві № 1-9/2012 за конституційним поданням 
Жашківської районної ради Черкаської об-
ласті щодо офіційного тлумачення положень 
ч.ч. 1, 2 ст. 32, ч.ч. 2, 3 ст. 34 Конституції 
України (в аспекті конституційного подання) 
зазначив, що конфіденційна інформація про 
особу – це інформація про особисте та сімейне 
життя особи – будь-які відомості та/або дані 
про відносини немайнового та майнового 
характеру, обставини, події, стосунки тощо, 
пов’язані з особою та членами її сім’ї, за ви-
нятком передбаченої законами інформації, 
що стосується здійснення особою, яка займає 
посаду, пов’язану з виконанням функцій дер-
жави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень.

У зв’язку із зазначеним вбачається доціль-
ним виділення та нормативне закріплення 
принципу правомірного розрізнення видів ін-

формації у роботі органів прокуратури Украї-
ни з розгляду запитів на інформацію.

Підсумовуючи вказане, можна зробити 
висновок, що, незважаючи на те, що право 
громадян на доступ до інформації є пра-
вовим інститутом, дотепер не виокремле-
но спеціальних принципів забезпечення 
конституційного права громадян на до-
ступ до інформації в органах прокурату-
ри України. На нашу думку, має право на 
існування принцип достовірної, точної та 
повної інформації. Окрім того, важливими 
є принципи гласності та транспарентності. 
Принцип гласності передбачає відкритий 
розгляд запиту і забезпечує доступність ін-
формації для громадян та засобів масової 
інформації. Транспарентність визначаєть-
ся як принцип організації та діяльності ор-
ганів прокуратури, сутність якого полягає 
в інформаційній відкритості прокурорської 
діяльності для громадськості. І оскільки 
органами прокуратури України при здійс-
ненні конституційних повноважень ство-
рюється та опрацьовується значний обсяг 
інформації, яка в більшості випадків стано-
вить конфіденційну чи таємну інформацію, 
то існує необхідність виділення принципу 
правомірного розрізнення видів інформації 
у роботі органів прокуратури України з роз-
гляду запитів на інформацію.
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ЄВГЕН БЕЗКРОВНИЙ, СВІТЛАНА НЕВОРОТІНА 

Євген БЕЗКРОВНИЙ,
Світлана НЕВОРОТІНА

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН
НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Розкрито положення законодавства України стосовно основних принципів інформаційних 
відносин і засад організації та діяльності органів прокуратури з наведенням із цього питання 
позицій учених.

Проведено дослідження принципів забезпечення права громадян на доступ до публічної 
інформації.

Для реалізації громадянами права на доступ до інформації в органах прокуратури запро-
поновано нормативно закріпити принцип правомірного розрізнення видів інформації у роботі 
органів прокуратури України з розгляду запитів про забезпечення доступу до інформації.

Ключові слова: принципи; гласність; достовірність; транспарентність; правомірність; пуб-
лічна інформація; закон; право; громадяни; органи прокуратури.

Евгений БЕСКРОВНЫЙ,
Светлана НЕВОРОТИНА

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Раскрыто положение законодательства Украины относительно основных принципов инфор-
мационных отношений и принципов организации и деятельности органов прокуратуры с при-
ведением по этому вопросу позиций ученых.

Проведено исследование принципов обеспечения права граждан на доступ к публичной 
 информации.

Для реализации гражданами права на доступ к информации в органах прокуратуры пред-
лагается нормативно закрепить принцип правомерного различения видов информации в орга-
нах прокуратуры Украины по рассмотрению запросов об обеспечении доступа к информации.

Ключевые слова: принципы; гласность; достоверность; транспарентность; правомерность; 
публичная информация; закон; право; граждане; органы прокуратуры.

Yevhen BEZKROVNYI,
Svitlana NEVOROTINA

PRINCIPLES OF PROVIDING THE CITIZENS WITH THE RIGHT 
TO ACCESS INFORMATION IN THE PROSECUTION AUTHORITIES

The defi nition and systematization of the principles of law and, in particular, the principles in 
the organization and activities of the prosecution authorities was the subject of careful research by 
the scientists.

The absence of a comprehensive scientifi c research in the fi eld of interbranch principles 
of providing with the right of citizens to access information in the prosecutor’s offi ce prompts 
consideration of this issue.
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ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Despite the fact that the right of citizens to access to information is a legal institution, special 
principles for securing the constitutional right of citizens to access information in the prosecutorial 
authorities of Ukraine have not been singled out so far. The principle of reliable, accurate and 
complete information has the right to exist. In addition, principles, transparency and transparency 
are important. Since the prosecutorial authorities of Ukraine in the executing of constitutional 
powers create and process a signifi cant amount of information, which in most cases is confi dential 
or classifi ed information, there is a need to highlight the principle of legitimate distinction of types 
of information in the work of the prosecutor’s offi ce in Ukraine to consider requests for access to 
information.

Keywords: principles; transparency; authenticity; transparency; lawfulness; public information; 
law; citizens; prosecutor’s offi ce.
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ОКСАНА СЕВРУК 

Радикальні економічні й політичні пере-
творення в суверенній і незалежній Україні 
мали на меті побудувати нову модель гос-
подарської системи. Її фундамент склали 
різноманітні форми власності відповідних 
суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. 
Надзвичайно важливим елементом нового 
господарського механізму став ринок, який 
у поєднанні з державним регулюванням має 
сприяти ефективній діяльності всіх учасни-
ків суспільного виробництва. 

В основу ринкових перетворень в агропро-
мисловому комплексі України була покладе-
на програма роздержавлення і приватизації, 
а для сільськогосподарських підприємств – 
створення нових господарських структур на 
засадах приватної власності на майно і зем-
лю. Земельна й аграрна реформи докорінно 
змінили не тільки статус суб’єктів права при-
ватної власності, які раніше функціонували, 
а й сприяли виникненню нових суб’єктів цих 
земельних правовідносин – фермерських гос-
подарств, сільськогосподарських кооперативів, 
сільськогосподарських товариств, приватних 
(приватно- орендних) підприємств тощо. Безпо-
середніми суб’єктами земельних правовідносин 
стали не лише юридичні особи, а й громадяни, 
які ведуть особисті селянські господарства. Та-
ким чином, в аграрному секторі економіки ви-
никли складні виробничі відносини, певна си-
стема земельних відносин власності у процесі 
виробництва сільськогосподарської продукції, 
її розподілу та використання.

Також необхідно зазначити, що протягом 
останніх десятиліть Українська держава до-
кладала значних зусиль для того, щоб пра-
вова база регулювання відносин власності 
узгоджувалася з нормами міжнародного за-
конодавства та відповідала сучасному стану 
в економіці країни. У Конституції України 
від 28 червня 1996 року та Цивільному ко-
дексі України, який набрав чинності 1 січня 
2004 року, значну увагу приділено правовому 
регулюванню відносин власності. З прийнят-
тям 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу 
України (ЗК України) було вирішено основні 
питання, що виникали з приводу визначен-
ня форм власності на землю. Це стало новим 
етапом у розвитку відносин власності саме на 
землю в Україні, адже вперше на законодав-
чому рівні було чітко закріплено механізми 
правового регулювання права власності на 
землі сільськогосподарського призначення.

У Конституції України 1996 року, зважа-
ючи на виключно важливе значення землі в 
усіх сферах економіки країни, її проголошено 
основним національним багатством. Відпо-
відно до ЗК України земля також визнається 
основним національним багатством, що пере-
буває під особливою охороною держави. 

Враховуючи те, що аграрний сектор відіграє 
важливу роль в економіці нашої країни, акту-
альним є дослідження питань, які стосуються 
формування відносин власності на землю. 

Інститут права власності на землю до-
сліджували такі українські науковці, як 

Оксана СЕВРУК 
заступник начальника відділу 
підготовки прокурорів з представництва 
інтересів громадянина або держави в суді 
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук
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В.І. Андрейцев, О.В. Дзера, І.І. Каракаш, 
М.Г. Ковтун, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Малише-
ва, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик, 
Н.І. Тітова, Ю.С. Шемшученко та інші. 

Мета цієї статті полягає у з’ясуванні проб-
лемних питань правового регулювання та 
можливих зловживань при наданні земель-
них ділянок для ведення фермерського госпо-
дарства, що, своєю чергою, за наявності від-
повідних підстав, може стати підґрунтям для 
пред’явлення позову прокурором для захисту 
інтересів держави у цій сфері. 

Передусім зауважимо, що згідно зі ст. 1 
Закону України від 19 червня 2003 року 
№ 973-IV «Про фермерське господарство» 
(Закон № 973-IV) фермерське господарство 
є формою підприємницької діяльності гро-
мадян, які виявили бажання виробляти 
товарну сільськогосподарську продукцію, 
здійснювати її переробку та реалізацію з 
метою отримання прибутку на земельних 
ділянках, наданих їм у власність та/або 
користування, у тому числі в оренду, для 
ведення фермерського господарства, товар-
ного сільськогосподарського виробництва, 
особистого селянського господарства, відпо-
відно до закону.

Фермерське господарство може бути ство-
рене одним громадянином України або кіль-
кома громадянами України, які є родичами 
або членами сім’ї, відповідно до закону.

У статті 3 вказаного Закону чітко визна-
чено, хто може бути членом фермерського 
господарства. З цього переліку вбачається, 
що фермерське господарство насамперед є 
сімейно-трудовим господарством. Водночас 
згідно зі ст. 8 Закону № 973-IV воно підлягає 
державній реєстрації у порядку, встановле-
ному законом для державної реєстрації юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
за умови набуття громадянином України або 
кількома громадянами України, які виявили 
бажання створити фермерське господарство, 
права власності або користування земельною 
ділянкою. 

У статті 31 ЗК України та ст. 12 Закону 
№ 973-IV передбачено, що землі фермерсько-
го господарства можуть складатись із:

а) земельної ділянки, що належить на пра-
ві власності фермерському господарству як 
юридичній особі; 

б) земельних ділянок, що належать грома-
дянам – членам фермерського господарства 
на праві приватної власності; 

в) земельної ділянки, що використовується 
фермерським господарством на умовах оренди.

Варто наголосити, що 31 березня 2016 року 
було внесено зміни до ст. 7 Закону України 
«Про фермерське господарство». Нова редак-
ція цієї статті чітко визначила, що надання 
земельних ділянок державної та комунальної 
власності у власність або користування для 
ведення фермерського господарства здійсню-
ється в порядку, передбаченому ЗК України.

Відповідно до ст. 121 ЗК України громадяни 
України мають право на безоплатну переда-
чу їм земельних ділянок із земель державної 
або комунальної власності для ведення фер-
мерського господарства – в розмірі земельної 
частки (паю), визначеної для членів сільсько-
господарських підприємств, розташованих на 
території сільської, селищної, міської ради, де 
знаходиться фермерське господарство. Якщо 
на території сільської, селищної, міської ради 
розташовано декілька сільськогосподарських 
підприємств, розмір земельної частки (паю) 
визначається як середній по цих підприєм-
ствах. У разі відсутності сільськогосподар-
ських підприємств на території відповідної 
ради розмір земельної частки (паю) визнача-
ється як середній по району.

Громадяни, зацікавлені в одержанні бе-
зоплатно у власність земельної ділянки із 
земель державної або комунальної власності 
для ведення фермерського господарства у ме-
жах норм безоплатної приватизації, подають 
клопотання до відповідного органу виконав-
чої влади або органу місцевого самовряду-
вання, який передає земельні ділянки дер-
жавної чи комунальної власності у власність 
відповідно до повноважень, визначених у 
ст. 122 ЗК України. У клопотанні зазначають-
ся цільове призначення земельної ділянки та 
її орієнтовні розміри. До клопотання дода-
ються графічні матеріали, на яких зазначе-
но бажане місце розташування земельної ді-
лянки, погодження землекористувача (у разі 
вилучення земельної ділянки, що перебуває 
у користуванні інших осіб) та документи, що 
підтверджують досвід роботи у сільському 
господарстві або наявність освіти, здобутої в 
аграрному навчальному закладі.
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Зі змісту ст.ст. 7, 13 Закону № 973-IV, 
ст.ст. 116, 118, 121, 123, 134 ЗК України вба-
чається, що право на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки із земель дер-
жавної і комунальної власності громадянин 
може використати один раз. Додатково зе-
мельні ділянки громадянин або фермерське 
господарство можуть отримувати на конкурс-
них засадах через участь у торгах. 

Аналіз судової практики свідчить, що до-
сить поширеними є цивільні та адміністра-
тивні справи за позовами прокурорів, які 
подаються в інтересах держави до територі-
альних органів Держземагентства (Держ-
геокадастру), реєстраційної служби, грома-
дян – фермерів про визнання незаконними 
та скасування наказів, про зміну договорів 
оренди, визнання недійсними договорів орен-
ди, скасування їх державної реєстрації та по-
вернення земельних ділянок.

При цьому практика розгляду судами та-
ких справ є неоднаковою та суперечливою. 
Інколи це є наслідком недосконалого законо-
давства. Наприклад, до внесення 31 березня 
2016 року змін у ст. 7 Закону України «Про 
фермерське господарство» вказана норма ви-
значала обов’язкові вимоги до змісту заяви 
про надання земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства, які дещо відріз-
няються від загальних вимог, передбачених у 
ст. 123 ЗК України, до змісту клопотання про 
надання дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки. 
Зокрема, в заяві про надання земельної ді-
лянки для ведення фермерського господар-
ства має бути зазначено не лише про бажа-
ний розмір і місце розташування ділянки, а й 
обґрунтування розмірів земельної ділянки з 
урахуванням перспектив діяльності фермер-
ського господарства.

Суперечності у судовій практиці, що були 
спричинені такою невідповідністю, вдало-
ся вирішити завдяки правовим позиціям 
Верховного Суду України, що викладені у 
постанові від 3 лютого 2016 року по справі 
 № 6-2902цс15.

Так, вирішуючи колізію між ЗК України 
та Законом України «Про фермерське гос-
подарство» (в редакції на день виникнення 
спірних правовідносин) було зроблено висно-
вок про те, що відносини, пов’язані зі створен-

ням, діяльністю та припиненням діяльності 
фермерських господарств, регулюються, крім 
ЗК України, Законом України від 19 червня 
2003 року № 973-IV «Про фермерське госпо-
дарство» та іншими нормативно-правовими 
актами України (ст. 2 Закону). У таких пра-
вовідносинах Закон № 973-IV є спеціальним 
нормативно-правовим актом, а ЗК України – 
загальним. 

Верховний Суд України дійшов висновку, 
що при вирішенні позовних вимог про закон-
ність рішення органу виконавчої влади чи ор-
гану місцевого самоврядування про надання 
земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства застосуванню підлягають пра-
вила надання (передачі) земельних ділянок 
для ведення фермерського господарства згід-
но зі ст. 7 Закону № 973-IV як спеціальної 
щодо ст. 123 ЗК України. 

Таким чином, відповідно до ст.ст. 1, 7, 8 
Закону № 973-IV заява громадянина про 
надання земельної ділянки для ведення 
фермерського господарства повинна містити 
комплекс передбачених у ч. 1 ст. 7 Закону 
№ 973-IV умов і обставин. У свою чергу, роз-
глядаючи заяву громадянина по суті, орган 
виконавчої влади чи місцевого самовряду-
вання (а в разі переданого на розгляд суду 
спору – суд) повинен дати оцінку обставинам 
і умовам, зазначеним у заяві, перевірити до-
води заявника, наведені на обґрунтування 
розміру земельної ділянки з урахуванням 
перспектив діяльності фермерського госпо-
дарства, в тому числі щодо наявності трудо-
вих і матеріальних ресурсів. 

За наслідками зазначеної перевірки орган 
державної виконавчої влади чи орган місце-
вого самоврядування має пересвідчитися в 
дійсності волевиявлення заявника, наявності 
в нього бажання створити фермерське госпо-
дарство та спроможності вести господарство 
такого виду – виробляти товарну сільсько-
господарську продукцію, займатися її пере-
робкою та реалізацією з метою отримання 
прибутку на земельних ділянках, наданих 
для ведення фермерського господарства. 
В іншому випадку відсутність належної пе-
ревірки, формальний підхід до вирішення 
заяви громадянина створює передумови для 
невиправданого, штучного використання 
процедури створення фермерського госпо-
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дарства як спрощеного, пільгового порядку 
одержання іншими приватними суб’єктами 
в користування земель державної чи кому-
нальної власності поза передбаченою зако-
ном обов’язковою процедурою – без проведен-
ня земельних торгів [1]. 

Прокурорами нерідко встановлюється, 
що особа, не маючи реального наміру ство-
рювати та вести фермерське господарство, 
використала спрощений порядок отримання 
в оренду земельної ділянки для подальшої 
передачі зазначеної землі в суборенду при-
ватній структурі. У таких випадках до суду 
направляються позови про визнання не-
дійсними договорів оренди та суборенди зе-
мельних ділянок і скасування їх державної 
реєстрації. Наприклад, Балаклійським від-
ділом Лозівської місцевої прокуратури Хар-
ківської області встановлено, що у 2014 році 
ГУ Держземагентства в області незаконно 
надало в оренду на 49 років землі для ве-
дення фермерського господарства одному із 
місцевих жителів. У своїй заяві громадянин 
мав подати документи, що підтверджували б 
його намір займатися фермерським бізнесом, 
зокрема інформацію щодо профільної освіти 
або досвіду роботи у сільському господарстві 
та наявності сільськогосподарської техніки 
для обробки землі. Однак чоловік не тільки 
не пред’явив необхідних підтверджень, а на-
віть юридично не оформив фермерське гос-
подарство. Натомість новоспечений орендар, 
порушуючи вимоги чинного законодавства, 
передав землі у суборенду одному з приват-
них акціонерних товариств. Рішенням суду 
позов прокурора задоволено [2]. 

У ряді випадків фермери сплачують 
орендну плату за заниженими ставками, що 
призводить до зменшення надходжень до міс-
цевих бюджетів від оренди землі. Наприклад, 
Чугуївською місцевою прокуратурою Харків-
ської області встановлено, що сільгоспвироб-
ник у 2007 році отримав в оренду дві земельні 
ділянки загальною площею понад 19 га, роз-
ташовані на території однієї з сільських рад 
району. Однак при визначенні розміру оренд-
ної плати не була врахована нормативно гро-
шова оцінка землі. По суті фермер платив у 
10 разів менше від необхідного, і бюджет села 
недоотримував кошти. У зв’язку з цим проку-
рор направив до суду позов з вимогою внести 

зміни до договорів оренди в частині оплати. 
Рішенням райсуду, залишеним без змін су-
дом апеляційної інстанції, позов прокурора 
задоволено [3]. 

Цією ж прокуратурою встановлено, що у 
2012 році голова місцевої райдержадміністра-
ції надав дозвіл фермеру на розробку проекту 
землеустрою на три ділянки із земель запасу 
загальною площею 114 га. Однак таким роз-
порядженням місцева влада порушила чинне 
законодавство. Зокрема, замість трьох дозво-
лів на розробку проектів землеустрою на кож-
ну з ділянок було надано лише один, як на 
один масив. Аби попередити подальшу неза-
конну передачу землі в оренду, прокуратура 
звернулася до суду з позовом про скасування 
розпорядження райдержадміністрації [4]. 

Під час вивчення питань щодо правомір-
ності передачі землі потрібно звертати увагу 
й на дотримання процедури торгів у випад-
ках, передбачених законом. 

Наприклад, Дергачівська місцева про-
куратура Харківської області встановила, 
що громадянин, який є засновником двох 
фермерських господарств, уже отримував 
безплатно ділянки за рахунок земель дер-
жавної форми власності. Фактично сільгосп-
виробник як фізична особа уже використав 
своє право на землю і повинен був розширяти 
свої господарства через аукціони – викупити 
право оренди на відкритих торгах. Однак у 
2015 році Головне управління Держземагент-
ства в області, оминувши процедуру торгів, 
надало підприємцю в довгострокову оренду 
землю вартістю понад 2,4 млн грн. Більше 
того, договір оренди був укладений без про-
ведення нормативно-грошової оцінки землі, 
що також є порушенням законодавства. У ре-
зультаті фермер не лише не заплатив за пра-
во користуватися ділянкою, а й платив щоріч-
но за оренду ріллі за заниженою ставкою.

Прокуратура звернулась до суду з позовом 
про визнання недійсним договору оренди.

Також необхідно пам’ятати, що відповід-
но до чинного законодавства у межах прибе-
режних захисних смуг річок, морів, озер та 
інших водойм земельні ділянки не можуть 
передаватися у власність чи користування 
для ведення сільськогосподарської, у тому 
числі фермерської діяльності, оскільки при-
бережна захисна смуга встановлюється з ме-
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тою охорони поверхневих водних об’єктів від 
забруднення.

Наприклад, прокуратура Херсонської 
області звернулась до суду із позовом про 
визнання недійсними розпорядження Го-
лопристанської райдержадміністрації щодо 
передачі у приватну власність земельних ді-
лянок площею 35 га вартістю близько 1 млн 
грн для ведення фермерського господарства, 
а також державних актів на відповідні зе-
мельні ділянки і їх витребування. Зазначе-
ні земельні ділянки знаходяться у межах 
двокілометрової прибережної захисної смуги 
Чорного моря на території Круглоозерської 
сільської ради.

Рішенням суду позов задоволено [5]. 
Правоохоронні органи деяких областей все 

частіше почали виявляти самовільно зайня-
ті земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення, які «підприємливі» фермери 
використовували для вирощування врожаїв 
соняшника, зернових, баштанних та інших 
сільськогосподарських культур. Відповідні 
незаконні операції із земельними ресурсами 
призводять до недоотримання бюджетом ве-
личезних сум коштів.

Згідно з чинним законодавством громадя-
нин, який не має правовстановлюючих доку-
ментів на землю, не набуває права власності 
і на врожаї. За таких обставин рішеннями 
суду накладено арешти на врожаї, вирощені 
на зазначених земельних ділянках, та пере-
дано для реалізації відповідній ліцензованій 
організації. Всі отримані від продажу кошти 
спрямовуються до державного бюджету.

Крім того, вирішуючи питання щодо мож-
ливості захисту прокурором інтересів дер-
жави при наданні земельних ділянок для 
ведення фермерського господарства, варто 
звернути увагу на положення закону, що пе-
редбачають надання фінансової підтримки 
фермерським господарствам. 

Так, відповідно до ст. 9 Закону України 
«Про фермерське господарство» новостворе-
ним фермерським господарствам у період 
становлення (перші три роки після його 
створення, а у трудонедостатніх населених 
пунктах – п’ять років), фермерським госпо-
дарствам з відокремленими фермерськими 
садибами, фермерським господарствам, які 
провадять господарську діяльність та роз-

ташовані у гірських населених пунктах, на 
поліських територіях, визначених в установ-
леному порядку Кабінетом Міністрів Укра-
їни, та іншим фермерським господарствам 
надається допомога за рахунок державного і 
місцевого бюджетів, у тому числі через Укра-
їнський державний фонд підтримки фермер-
ських господарств.

Український державний фонд підтримки 
фермерських господарств (Укрдержфонд) є 
державною бюджетною установою, яка вико-
нує функції з реалізації державної політики 
щодо фінансової підтримки становлення і 
розвитку фермерських господарств, діє на 
підставі Статуту, який затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної аграрної 
політики. 

Укрдержфонд – правонаступник Україн-
ського державного фонду підтримки селян-
ських (фермерських) господарств, утвореного 
відповідно до розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 27 червня 1991 року № 83 
та постанови Кабінету Міністрів України від 
14 березня 1992 року № 133 «Про деякі пи-
тання розвитку селянських (фермерських) 
господарств», і належить до сфери управлін-
ня Міністерства аграрної політики України.

В організаційну структуру Українського 
державного фонду підтримки фермерських 
господарств, що затверджена його Статутом, 
входять дирекція та 24 регіональні відділен-
ня в областях, які не мають статусу юридич-
ної особи і діють на підставі положення, за-
твердженого Укрдержфондом.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про фер-
мерське господарство» та Порядком викори-
стання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання підтримки фермер-
ським господарствам, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 року № 1102, Укрдержфонд за рахунок 
коштів державного бюджету надає фермер-
ським господарствам фінансову підтримку, 
у тому числі й на поворотній основі.

Безпроцентна фінансова допомога на-
дається фермерським господарствам для 
розвитку та підтримки сільськогосподар-
ського виробництва, поліпшення умов го-
сподарювання, що забезпечує реалізацію 
державної політики підтримки фермерських 
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господарств, створення стабільних фінансо-
вих умов для становлення приватного селян-
ського сектору економіки України. 

Неповернення фермерським господар-
ством наданої йому на поворотній основі фі-
нансової допомоги через Укрдержфонд до 
державного бюджету в терміни, обумовлені 
Договором, не дає можливості відділенню 
фонду фінансувати заходи, пов’язані з реалі-
зацією підтримки інших фермерських госпо-
дарств, які потребують фінансової допомоги, 
та призводить до невиконання відділенням 
фонду плану з повернення коштів до Держав-
ного бюджету України. Таким чином, непо-
вернення коштів фермерським господарством 
негативно впливає на економічний розвиток 
держави, створює перешкоди до подальшої 
реалізації державної політики з підтримки 
фермерських господарств та спричиняє шко-
ду інтересам держави.

Прикладом захисту прокурором інте-
ресів держави у цій сфері слугує рішення 
Господарського суду Львівської області 
від 14 травня 2015 року, яким було задово-
лено позов прокурора Галицького району 
м. Львова в інтересах держави в особі 
Україн ського державного фонду підтрим-
ки фермерських господарств в особі Львів-
ського відділення Українського держфон-
ду підтримки фермерських господарств до 
Фермерського господарства «Агроцентр» 
про стягнення протермінованої фінансової 
підтримки в сумі 80 000,00 гривень [6].

З огляду на викладене прокурорам до-
цільно вживати заходів, зокрема представ-
ницького характеру, щодо усунення пору-
шень чинного законодавства при наданні 
земельних ділянок для ведення фермер-
ського господарства та захисту інтересів 
держави у цій сфері.
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ОКСАНА СЕВРУК 

Оксана СЕВРУК
 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕННЯ 
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

Розглянуто положення законодавства щодо надання земельних ділянок для ведення фер-
мерського господарства. Проаналізовано норми, що передбачають надання фінансової під-
тримки фермерським господарствам. Визначено можливі зловживання у цій сфері та обґрун-
товано підстави для представництва прокурором інтересів держави в суді.

Ключові слова: надання земельної ділянки; фермерське господарство; захист прокурором 
інтересів держави.

Оксана СЕВРУК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ

Рассматриваются положения закона о предоставлении земельных участков для ведения 
фермерского хозяйства. Анализируются нормы, предусматривающие предоставление финан-
совой помощи фермерским хозяйствам. Определяются возможные злоупотребления в этой сфе-
ре и основания для представительства прокурором интересов государства в суде.

Ключевые слова: предоставление земельного участка; фермерское хозяйство; защита про-
курором интересов государства.

Oksana SEVRUK

USE OF LAND FOR FARMІNG: PROBLEMS OF LEGALITY

The provisions of the law on granting land plots for farming are considered. The norms for 
providing fi nancial assistance to farms are analyzed. Possible abuses in this area are identifi ed and 
the grounds for representing the interests of the state in the court are substantiated.

Keywords: provision of land; farmіng; protection by the public prosecutor of the interests 
of the state.
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Відповідно до кримінального процесуаль-
ного законодавства прокурор наділений ши-
роким колом повноважень під час організації 
та процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, зокрема: розпочинати досу-
дове розслідування, мати повний доступ до 
матеріалів, документів та інших відомостей, 
що стосуються розслідування, а також здійс-
нювати контроль за своєчасним, повним та 
достовірним внесенням інформації до Єдино-
го реєстру досудового розслідування ( Реєстру).

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України 
[1] на прокурора покладено повноваження 
з організації і процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням. Тому особливої 
актуальності набуває питання своєчасної та 
повної реєстрації фактів вчинення та підго-
товки до вчинення кримінальних правопору-

шень. Без внесення відомостей до Реєстру не-
можлива будь-яка процесуальна діяльність, 
спрямована на захист особи, суспільства та 
держави від кримінальних правопорушень. 

На сьогодні поширеними є випадки не-
направлення контролюючими органами до 
органів досудового розслідування матеріалів 
про виявлення фактів вчинення чи підго-
товки до вчинення кримінальних правопо-
рушень, у зв’язку з чим вказана інформація 
залишається поза увагою органів досудового 
розслідування, кримінальні провадження 
за фактами вчинення кримінальних право-
порушень не розпочинаються. З огляду на 
викладене додаткового дослідження потребу-
ють питання своєчасного початку досудового 
розслідування на підставі матеріалів контро-
люючих органів.
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АНТОН СТОЛІТНІЙ, ЛІЛІЯ МІСЮРА 

У науковій літературі проблематика здійс-
нення прокурором повноважень вивчалась 
у роботах Ю.П. Аленіна, Ю.М. Грошевого, 
В.В. Долежана, О.В. Капліної, П.М. Каркача, 
Г.К. Кожевнікова, М.В. Косюти, А.В. Лапкіна, 
Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, О.Р. Михай-
ленка, В.Т. Нора, Д.П. Письменного, М.А. По-
горецького, Ю.Є. Полянського, М.В. Руденка, 
І.І. Статівої, О.В. Татарова, В.М. Тертишни-
ка, О.М. Толочка, Л.Д. Удалової, І.В. Чурі-
кової, Д.В. Філіна, В.П. Шибіка, О.Г. Шило, 
М.Є. Шумила, В.М. Юрчишина та інших. 

Незважаючи на значний науковий внесок 
вказаних науковців, питання шляхів вико-
нання прокурором обов’язку реєстрації в Ре-
єстрі усіх відомостей, у тому числі виявлених 
з будь-яких джерел, залишились недостатньо 
дослідженими. Тож метою цієї статті є дослі-
дження повноважень прокурора щодо органі-
зації діяльності з виявлення кримінальних 
правопорушень, встановлених контролюючи-
ми органами та забезпечення їх внесення до 
Реєстру (на прикладі кримінальних правопо-
рушень проти довкілля). 

У нашій державі нині функціонує 67 орга-
нів державної влади, наділених функціями 
контролю за дотриманням законодавства, 
з яких лише 14 контролюючих органів прямо 
чи опосередковано займаються проблемати-
кою у сфері довкілля.

Державна служба геології та надр Украї-
ни здійснює державний контроль за геоло-
гічним вивченням надр та раціональним і 
ефективним їх використанням, складає про-
токоли про адміністративні правопорушення, 
розглядає справи про адміністративні пра-
вопорушення та накладає адміністративні 
стягнення, проводить планові та позапланові 
перевірки надрокористувачів, за результата-
ми яких складає акти, видає обов’язкові для 
виконання вказівки (приписи) про усунення 
виявлених недоліків і порушень вимог зако-
нодавства [2].

Державна служба України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру організовує та 
здійснює державний контроль за дотриман-
ням земельного законодавства, використан-
ням та охороною земель усіх категорій і форм 
власності, обстежує земельні ділянки, які 
підлягають рекультивації, видає спеціальні 
дозволи на зняття та перенесення ґрунтово-

го покриву земельних ділянок відповідно до 
проектів, затверджених у встановленому по-
рядку, а також обстежує земельні ділянки, 
яким заподіяна шкода внаслідок їх самовіль-
ного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву 
(родючого шару ґрунту) без спеціального до-
зволу, здійснює державний нагляд у сфері 
землеустрою [3].

Державна служба України з безпеки на 
транспорті здійснює нагляд за додержанням 
вимог щодо запобігання забрудненню навко-
лишнього природного середовища автомо-
більним, залізничним, морським та річковим 
транспортом [4].

Державна служба України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту 
споживачів здійснює державний ветери-
нарно-санітарний контроль за збором, ути-
лізацією та знищенням загиблих тварин і 
відходів тваринного походження, а також 
державний нагляд за додержанням підпри-
ємствами, установами, організаціями всіх 
форм власності та громадянами державних 
санітарних норм і правил, гігієнічних норма-
тивів і регламентів безпечного виробництва, 
транспортування, зберігання, застосування 
пестицидів і агрохімікатів [5].

Державна служба України з питань пра-
ці здійснює державний гірничий нагляд з 
питань правильності розробки родовищ ко-
рисних копалин у частині їх безпечної екс-
плуатації, зупиняє, припиняє, обмежує екс-
плуатацію підприємств, окремих виробництв, 
цехів, дільниць, робочих місць, будівель, спо-
руд, приміщень та інших виробничих об’єк-
тів, виготовлення та експлуатацію машин, 
механізмів, устаткування, транспортних та 
інших засобів виробництва, виконання пев-
них робіт, у тому числі пов’язаних із користу-
ванням надрами шляхом видачі відповідного 
розпорядчого документа у передбачених за-
конодавством випадках, а також анулює ви-
дані дозволи і ліцензії до усунення порушень, 
які створюють загрозу життю працівників [6].

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій здійснює заходи щодо радіаційного 
і хімічного захисту, складає акти перевірок, 
видає приписи, постанови, розпорядження 
про усунення порушень вимог законодавства 
у сфері цивільного захисту, пожежної та тех-
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ногенної безпеки, звертається безпосередньо 
та через територіальні органи до адміністра-
тивного суду щодо застосування заходів ре-
агування у вигляді повного або часткового 
зупинення до повного усунення порушень 
вимог законодавства у сфері цивільного за-
хисту, пожежної та техногенної безпеки ро-
боти підприємств, окремих виробництв, ви-
робничих дільниць, агрегатів, експлуатації 
будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, 
окремих приміщень, а також машин, меха-
нізмів, устаткування, транспортних засобів, 
зупинення проведення робіт та реалізації по-
жежонебезпечної продукції, систем та засобів 
протипожежного захисту [7].

Державне агентство водних ресурсів Укра-
їни видає, анулює, здійснює переоформлення 
дозволів на проведення робіт на землях вод-
ного фонду (крім робіт в межах прибережних 
захисних смуг уздовж морів, морських заток 
і лиманів, у внутрішніх морських водах, ли-
манах та територіальному морі) і видає їх ду-
блікати, надає висновки дозвільним органам 
щодо можливості видачі дозволу на спеціаль-
не водокористування, здійснює контроль за 
дотриманням режимів роботи водосховищ, 
водогосподарських систем і каналів, пере-
віряє достовірність звітів водокористувачів 
щодо використання водних ресурсів [8].

Державне агентство лісових ресурсів 
України здійснює державний контроль за до-
триманням вимог нормативно-правових ак-
тів щодо ведення лісового господарства (крім 
державного контролю з карантину рослин та 
у сфері захисту рослин) та в галузі мислив-
ського господарства і полювання [9].

Державне агентство рибного господарства 
України здійснює державний контроль у га-
лузі охорони, використання та відтворення 
водних біоресурсів, контроль за дотриманням 
правил рибальства, лімітів і нормативів вико-
ристання водних біоресурсів та достовірністю 
подання суб’єктами рибного господарства, 
пов’язаними з добуванням і використанням 
водних біоресурсів, звітних даних про обсяги 
використання водних біоресурсів [10].

Державне агентство України з управлін-
ня зоною відчуження здійснює державний 
контроль за дотриманням правового режиму 
зони відчуження та відселеної частини зони 
безумовного (обов’язкового) відселення, за-

безпеченням безперервного функціонування 
системи фізичного захисту радіоактивних 
відходів під час збирання, перевезення, пе-
реробки, зберігання та захоронення радіоак-
тивних відходів [11].

Державна архітектурно-будівельна інспек-
ція України здійснює державний контроль за 
дотриманням вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, проектної докумен-
тації, будівельних норм, державних стан-
дартів і правил, технічних умов, інших нор-
мативних документів під час провадження 
містобудівної діяльності, ліцензійних умов на 
провадження господарської діяльності, про-
водить перевірки відповідності підготовчих 
та будівельних робіт, будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій, що застосовуються під 
час будівництва об’єктів, вимогам будівель-
них норм, державних стандартів і правил, 
технічним умовам, затвердженим проектним 
вимогам, рішенням, а також у визначених за-
конодавством випадках зупиняє підготовчі та 
будівельні роботи, які не відповідають вимо-
гам законодавства [12].

Державна екологічна інспекція України 
здійснює державний нагляд (контроль) за 
додержанням законодавства у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів. Вказаний орган 
наділений правом проведення перевірок та 
складення актів за результатами здійснення 
державного нагляду (контролю) за додержан-
ням вимог законодавства з питань, що нале-
жать до його компетенції, надання обов’язко-
вих до виконання приписів щодо усунення 
виявлених порушень вимог законодавства та 
здійснює контроль за їх виконанням, вживає 
відповідно до закону заходів щодо припинен-
ня самовільного користування надрами та 
забудови площ залягань корисних копалин з 
порушенням установленого порядку [13].

Державна інспекція ядерного регулюван-
ня України здійснює державний нагляд за 
додержанням законодавства, умов виданих 
документів дозвільного характеру, норм, 
правил і стандартів з питань ядерної та ра-
діаційної безпеки, вимог фізичного захи-
сту ядерних установок, ядерних матеріалів, 
 радіоактивних відходів, інших джерел іоні-
зуючого випромінювання, обліку та контролю 
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ядерних матеріалів та інших джерел іонізу-
ючого випромінювання, здійснює контроль 
за тимчасовим зберіганням радіоактивних 
відходів їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк, передає 
правоохоронним органам акти інспекційних 
перевірок та інспекційних обстежень про по-
рушення установлених законами, іншими 
нормативно-правовими актами вимог ядер-
ної та радіаційної безпеки, фізичного захисту 
джерел іонізуючого випромінювання, їх облі-
ку та контролю [14].

Міністерство екології та природних ресур-
сів України проводить відповідно до зако-
нодавства державну екологічну експертизу 
стосовно об’єктів, рішення щодо затверджен-
ня (схвалення) яких приймається Кабінетом 
Міністрів України, здійснює управління охо-
роною і використанням територій та об’єк-
тів природно-заповідного фонду, забезпечує 
у сфері державного нагляду (контролю) за 
дотриманням природоохоронного законо-
давства нормативно-правове регулювання, 
передає відповідно до законодавства право-
охоронним органам матеріали про виявлені 
правопорушення [15].

Міністерство інфраструктури України ор-
ганізовує в межах повноважень, визначених 
законом, реалізацію державної політики 
щодо зменшення шкідливого впливу тран-
спорту на навколишнє природне середови-
ще [16].

Важлива роль у здійсненні контролю в 
державному управлінні належить сільським, 
селищним, міським радам, які є органами 
місцевого самоврядування, що представ-
ляють відповідні територіальні громади й 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах за 
допомогою своїх виконавчих органів функції 
і повноваження місцевого самоврядування 
[17, с. 259]. Так, згідно зі ст. 33 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
[18] до відання виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад належать делеговані 
повноваження зі здійснення контролю за до-
держанням земельного та природоохоронно-
го законодавства, використанням і охороною 
земель, природних ресурсів загальнодержав-
ного та місцевого значення, відтворенням 
лісів, вжиття необхідних заходів щодо лікві-
дації наслідків надзвичайних ситуацій, ви-

значення території для розміщення відходів, 
здійснення контролю за діяльністю суб’єктів 
підприємницької діяльності у сфері пово-
дження з відходами, здійснення контролю за 
впровадженням заходів, передбачених доку-
ментацією із землеустрою, а також здійснен-
ня контролю за додержанням юридичними та 
фізичними особами вимог у сфері поводжен-
ня з побутовими та виробничими відходами 
та розгляд справ про адміністративні пра-
вопорушення або передача їх матеріалів на 
розгляд інших державних органів у разі по-
рушення законодавства про відходи.

У правовій доктрині існують різні класи-
фікації функцій органів державної влади, до 
яких, зокрема, належать органи контролю. 
В.Б. Авер’янов вважає, що функції органів 
виконавчої влади мають розглядатись як на-
прями управлінської діяльності та поділяють 
їх на такі види: цілевстановлюючі функції 
(прогнозування, планування); ресурсоза-
безпечувальні функції (фінансування, сти-
мулювання, кадрове забезпечення); органі-
заційно-регулюючі (контроль, керівництво, 
координація, організація, регулювання); 
трансформаційні (організаційне проектуван-
ня, реорганізація, організаційний розвиток, 
раціоналізація, організаційна діагностика) 
[19, с. 263–264].

Найбільш поширеною є класифікація 
функцій виконавчої влади на загальні, спеці-
альні та допоміжні. Функцію контролю у вка-
заній класифікації віднесено до загальних 
функцій, що здійснюють об’єктивно необхід-
ний вплив на певні процеси, що відбуваються 
в господарській, політичній, соціально-куль-
турній та інших сферах. Контроль ґрунтуєть-
ся на принципі зворотніх зв’язків, що існує 
при будь-якій взаємодії суб’єкта та об’єкта в 
системі управління [20, с. 130].

Під державним контролем слід розуміти 
одну із функцій державного управління, що 
полягає в оцінюванні правомірності діяльно-
сті об’єкта контролю та здійснюється відпо-
відними державними органами (посадовими 
особами) [21, с. 202]. Таким чином, до контро-
люючих органів у сфері екології слід віднести 
інспекції, агентства та служби, на яких прямо 
чи опосередковано покладено завдання щодо 
здійснення державного контролю в тій чи ін-
шій сфері діяльності. 
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Під час виконання повноважень вказані 
органи державної влади (наприклад, під час 
проведення перевірок) виявляють обставини, 
що можуть свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення. Враховуючи відсутність 
у контролюючого органу повноважень щодо 
реєстрації кримінального правопорушення в 
Реєстрі, проведення досудового розслідування 
та притягнення винних осіб до відповідально-
сті, зібрані матеріали згідно з нормами спе-
ціальних законів та підзаконних актів, що 
регламентують діяльність контролюючих ор-
ганів (наприклад, відповідно до пп. 16 п. 6 По-
ложення про Державну екологічну інспекцію 
України, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 19 квітня 2017 року 
№ 275, Державна екологічна інспекція упов-
новажена передавати правоохоронним орга-
нам матеріали про діяння, в яких вбачаються 
ознаки кримінального правопорушення), по-
винні бути своєчасно направлені до органу до-
судового розслідування з урахуванням ст. 216 
Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни (КПК Украї ни) [22].

Водночас численними є випадки прихо-
вування кримінального правопорушення 
шляхом складання протоколу про адміні-
стративне правопорушення і, таким чином, 
заниження суспільної небезпечності діяння 
(наприклад, притягнення особи до відпові-
дальності за ст. 53-4 «Незаконне заволодіння 
ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 
земель» Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення [23] за наявності в її 
діях ознак злочину, передбаченого у ст. 239-1 
«Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель» Кримінально-
го кодексу України [24]), а також ненаправ-
лення матеріалів про виявлені кримінально 
карані діяння до органів досудового розсліду-
вання, в тому числі з метою укриття фактів 
вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому відсутність законодавчо вста-
новлених строків направлення слідчому, 
прокурору закінчених матеріалів перевірок 
правоохоронних, контролюючих та інших ор-
ганів, які містять дані про кримінальні пра-
вопорушення, є однією із прогалин чинного 
законодавства [25, с. 198].

Прикладом наведеного є гучна ситуація зі 
звалищем твердих побутових відходів побли-

зу села Великі Грибовичі Жовківського райо-
ну Львівської області, що є третім за розміром 
у Європі та займає понад 33 га площі. Незва-
жаючи на завершення терміну експлуатації 
сміттєзвалища, воно продовжувало функці-
онувати. Державна екологічна інспекція у 
Львівській області визначила це місце «полі-
гоном твердих побутових відходів». Попри не-
одноразові звернення місцевих жителів, де-
путатів та громадських активістів, перевірка 
екологічною інспекцією із вказаних питань 
проведена лише після завершення дводенної 
ліквідації пожежі, яка спалахнула 28 травня 
2017 року [26].

Отже, зазначене вище призводить до того, 
що питання проведення першочергових слід-
чих (розшукових) дій та притягнення чи не 
притягнення особи до кримінальної відпові-
дальності сьогодні «вирішують» контролюючі 
органи не тільки без судового розгляду, а на-
віть без проведення досудового розслідування. 

Відповідно до п.п. 3, 11 додатка 7 до Поло-
ження про порядок ведення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, затвердженого на-
казом Генеральної прокуратури України від 
6 квітня 2016 року № 139 (Положення) [27], 
до інших джерел, з яких виявлені обставини, 
що можуть свідчити про вчинення криміналь-
ного правопорушення, віднесено матеріали 
правоохоронних та контролюючих держав-
них органів про виявлення фактів вчинення 
чи підготовки до вчинення кримінальних 
правопорушень та самостійне виявлення про-
курором кримінального правопорушення. До 
Реєстру, зокрема, вносяться відомості про час 
і дату надходження заяви, повідомлення про 
кримінальне правопорушення або виявлення 
з іншого джерела обставин, що можуть свід-
чити про вчинення кримінального правопо-
рушення, та інше джерело, з якого виявлені 
обставини, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення (п.п. 1 та 2 
п. 1 підрозділу 2 розділу І Положення).

Так, окремою підставою для внесення відо-
мостей до Реєстру та початку досудового роз-
слідування згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України 
та п. 1 підрозділу 2 розділу І Положення є ви-
явлення прокурором самостійно з будь-якого 
джерела відомостей про кримінальне пра-
вопорушення, в тому числі фактів, що вста-
новлені прокурором під час вивчення неске-
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рованих до органів досудового розслідування 
матеріалів контролюючих органів.

У статті 1 Рекомендацій Rec (2000) 19 Ко-
мітету міністрів Ради Європи державам – 
членам щодо ролі прокуратури в системі кри-
мінального правосуддя (Рекомендації) [28] 
зазначено, що прокурори є представниками 
органів державної влади, які від імені су-
спільства та в інтересах держави гарантують 
застосування закону, коли його порушення 
веде до кримінальних санкцій, враховуючи 
як права фізичної особи, так і необхідну ефек-
тивність системи кримінального судочинства. 
В усіх системах кримінального судочинства 
прокурори приймають рішення про порушен-
ня і продовження кримінального пересліду-
вання, підтримують кримінальне обвину-
вачення в суді та подають апеляції на деякі 
судові рішення (ст. 2 Рекомендацій).

Зміст визначеної у ст. 131-1 Конституції 
України функції прокуратури щодо організа-
ції і процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, закріплені у ст. 2 КПК Укра-
їни завдання кримінального провадження 
щодо захисту особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, забезпе-
чення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування і судового розгляду з тим, щоб 
кожний, хто вчинив кримінальне правопору-
шення, був притягнутий до відповідальності 
в міру своєї вини, регламентовані у ч. 1 ст. 36 
КПК України положення щодо обов’язково-
сті виконання органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями, 
службовими та іншими фізичними особами 
законних вимог прокурора, положення ст. 214 
КПК України щодо обов’язку прокурора вно-
сити відомості про вчинене кримінальне пра-
вопорушення до Реєстру, а також зміст п. 2.2 
наказу Генерального прокурора України від 
22 грудня 2012 року № 4-гн «Про організацію 
діяльності прокурорів у кримінальному про-
вадженні» [29], яким керівників прокуратур 
усіх рівнів і галузевих підрозділів апаратів, 
прокурорів – процесуальних керівників до-
судовим розслідуванням під час проведення 
перевірок вимог закону при прийманні, реє-
страції, розгляді та вирішенні в органах до-
судового розслідування заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення, своєчас-

не внесення щодо них відомостей до Реєстру 
наділено правом, за необхідності, витребову-
вати дані з органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, державних 
органів контролю, лікувальних закладів, 
експертних установ тощо, вказують на наяв-
ність у прокурора як представника органів 
державної влади обов’язку забезпечити на-
лежну та повну реєстрацію даних про кримі-
нальні правопорушення в Реєстрі. У зв’язку з 
цим він має право на самостійне виявлення 
з будь-якого джерела обставин, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального пра-
вопорушення, у тому числі шляхом вивчення 
в контролюючих органах матеріалів, які мо-
жуть містити дані про скоєні кримінально ка-
рані діяння, з метою їх подальшої реєстрації 
в Реєстрі та забезпечення проведення досудо-
вого розслідування.

При цьому вказане вище право прокурора 
не є поверненням до моделі так званого загаль-
ного нагляду, оскільки прокурор під час його 
реалізації вивчає лише матеріали, які можуть 
містити відомості про вчинені кримінальні 
правопорушення для встановлення «індикато-
ра» до початку досудового розслідування.

Разом з тим зазначений підхід до ситуації 
з реєстрації кримінальних правопорушень в 
Реєстрі потребує детальної законодавчої ре-
гламентації права прокурора вивчати в кон-
тролюючих та інших органах матеріали, які 
можуть свідчити про вчинення кримінальних 
правопорушень, що також сприятиме усунен-
ню «зручних» трактувань.

Наприклад, у Німеччині порядок початку 
досудового розслідування врегульовано до-
сить стисло. Відповідно до § 160 Кримінально- 
процесуального кодексу Федеративної Рес-
публіки Німеччина прокуратура наділена 
правом прийняття рішення про те, чи необ-
хідно висувати публічне обвинувачення, роз-
слідувати обставини справи з урахуванням 
отриманих на основі донесення або іншим 
шляхом відомостей про підозру, тобто міні-
мальну ймовірність здійснення кримінально 
караного діяння [30].

На сьогодні є потреба доповнення гла-
ви 19 розділу ІІІ КПК України статтею 213-1 
«Вивчення прокурором матеріалів, що мо-
жуть свідчити про вчинення кримінальних 
правопорушень». Вказана норма охоплюва-
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тиме, у тому числі, й контролюючі органи. 
Під час реалізації вказаного права прокурор 
уповноважений вивчати: журнали вхідної та 
вихідної кореспонденції; плани та накази про 
проведення перевірок; матеріали перевірок, 
зокрема складені за їх результатами довідки 
та акти реагування; звернення та документи, 
складені за результатами їх розгляду; матері-

али службових перевірок щодо посадових осіб 
контролюючих та інших органів; матеріали 
справ про адміністративні правопорушення 
та про накладення фінансових санкцій; мате-
ріали судових справ (про усунення порушень 
вимог закону, про зупинення/призупинення 
діяльності підприємств, про стягнення шко-
ди, завданої державі тощо).
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Антон СТОЛІТНІЙ, 
Лілія МІСЮРА

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ПОВНОВАЖЕНЬ З ВИЯВЛЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Проаналізовано повноваження прокурора щодо організації діяльності з виявлення кримі-
нальних правопорушень, встановлених контролюючими органами, та забезпечення їх вне-
сення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (на прикладі кримінальних правопорушень 
проти довкілля), розглянуто питання своєчасного початку досудового розслідування на підста-
ві матеріалів контролюючих та інших органів.

Наголошено на необхідності детальної законодавчої регламентації права прокурора вивча-
ти в контролюючих та інших органах матеріали, що можуть свідчити про вчинення криміналь-
них правопорушень, з метою забезпечення притягнення усіх винних осіб до відповідальності.
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Антон СТОЛЕТНИЙ, 
Лилия МИСЮРА

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проанализированы полномочия прокурора относительно организации деятельности 
по выявлению уголовных правонарушений, установленных контролирующими органами, 
и обеспечения их внесения в Единый реестр досудебных расследований (на примере уголов-
ных правонарушений против окружающей среды), рассмотрены вопросы своевременного нача-
ла досудебного расследования на основании материалов контролирующих и других органов.

Подчеркнута необходимость детальной законодательной регламентации права прокурора 
изучать в контролирующих и других органах материалы, которые могут свидетельствовать о 
совершении уголовных правонарушений, с целью обеспечения привлечения всех виновных 
лиц к ответственности.

Ключевые слова: прокурор; уголовное производство; уголовное правонарушение против 
окружающей среды; досудебное расследование; Единый реестр досудебных расследований.

Anton STOLITNIІ, 
Liliia MISIURA

 
EXERCISE OF POWERS BY A PROSECUTOR IN DETECTING 

CRIMINAL OFFENCES AGAINST ENVIRONMENT

The article analyzes the powers of the prosecutor regarding the organization of activities on 
detection of criminal offenses established by the controlling bodies and ensuring their inclusion in 
the Uniform Register of Pre-trial Investigations (by the example of criminal offenses against the 
environment), it is considered the issues of the timely start of pre-trial investigation on the basis of 
materials of the controlling and other bodies.

The authors emphasize the need for detailed legal regulation of the prosecutor’s right to 
investigate materials in the controlling and other bodies that could testify about the commission of 
criminal offenses in order to ensure that all perpetrators were brought to justice.

Keywords: prosecutor; criminal proceedings; criminal offense against the environment; pre-trial 
investigation; the Uniform Register of Pre-trial Investigations.
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Останнім часом особливої гостроти набула 
екологічна проблема погіршення стану лісів 
України внаслідок незаконних рубок та про-
типравного використання земельних лісових 
ділянок. 

У статті 13 Конституції України [1] ствер-
джується, що природні ресурси України є 
об’єктами права власності Українського наро-
ду. Кожний громадянин має право користува-
тися природними об’єктами права власності 
народу відповідно до закону.

Зазначені конституційні положення від-
дзеркалює ст. 7 Лісового кодексу України [2], 
в якій вказано, що об’єктом права власності 
Українського народу є ліси, які знаходяться 
в межах території України. Законодавець 
визначив, що від імені народу права влас-
ника на ліси здійснюють органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. 
Ліси можуть перебувати в державній, кому-
нальній та приватній власності. Суб’єктами 
права власності на ліси є держава, терито-
ріальні громади, громадяни та юридичні 
особи.

Нагадаємо, що згідно з положеннями Ци-
вільного кодексу України [3] правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб (ч. 1 ст. 316). 
Власник не може використовувати право 
власності на шкоду правам, свободам та гід-

ності громадян, інтересам суспільства, погір-
шувати екологічну ситуацію та природні яко-
сті землі (ч. 5 ст. 319).

Державне регулювання та управління у 
сфері лісових відносин передбачає законо-
давче закріплення переліку окремих повно-
важень органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, сукупність яких 
становить зміст права власності Українського 
народу на ліси.

У науковій літературі акцентовано увагу 
на тому, що лісові насадження зберігають 
ґрунти від водної та вітрової ерозії, сприяють 
зменшенню поверхневого стоку, підтримують 
рівень водності рік, запобігають замулюван-
ню їх продуктами ерозії [4, с. 178]. Дослідни-
ки підрахували, що одна людина в процесі 
своєї життєдіяльності використовує близько 
200 дерев, що свідчить про необхідність за-
безпечення ефективної охорони, належного 
захисту, раціонального використання та від-
творення лісових ресурсів.

Варто зазначити, що дієвою формою захи-
сту в суді порушених інтересів держави у сфе-
рі лісових відносин є застосування органами 
прокуратури своїх представницьких повнова-
жень. Разом з тим існуючі проблеми правово-
го регулювання здійснення права власності 
на ліси ускладнюють роботу прокурорів на 
цьому напрямі, що зумовлює актуальність 
 обраної тематики дослідження.
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Тему права власності Українського наро-
ду на ліси порушували у своїх працях відо-
мі вчені-правознавці сучасності: Г.І. Балюк, 
В.М. Завгородня, П.Ф. Кулинич, О.І. Насті-
на, В.П. Непийвода, В.В. Носік, О.П. Чопик, 
В.П. Юрчишин та інші.

Питання захисту прокурором в суді по-
рушених інтересів держави у сфері лісових 
відносин вивчали, зокрема, такі науковці, 
як: В.І. Бабенко, О.В. Головкін, О.В. Кобець, 
І.М. Козьяков, А.А. Матвієць. Однак їхні пра-
ці не містять комплексного дослідження су-
часного стану правового регулювання здійс-
нення права власності Українського народу 
на ліси, що спонукає до проведення подаль-
ших наукових розвідок.  

Метою статті є вивчення якості правово-
го регулювання здійснення права власності 
Українського народу на ліси; пошук шляхів 
практичного вирішення проблемних питань з 
урахуванням останніх доробків законодавця.

Сподіваємося, що дослідження вказаного 
кола питань підвищить ефективність реа-
лізації конституційної функції прокуратури 
щодо представництва інтересів держави в 
суді у сфері лісових відносин.

У сучасних умовах суспільні відносини 
щодо володіння, користування та розпоря-
дження лісами (лісові відносини), а також 
земельні відносини, що виникають при вико-
ристанні лісів, є надважливим об’єктом пра-
вового регулювання.

Лісові та земельні відносини в Україні 
регулюються Конституцією України, Зако-
ном України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Лісовим кодексом 
України (ЛК України), Земельним кодексом 
України (ЗК України), іншими відповідними 
нормативно-правовими актами. 

Таким чином, можливість віднесення зе-
мельних ділянок до складу земель лісогоспо-
дарського призначення встановлюється од-
ночасно двома кодексами. Однак у цих актах 
існує певна термінологічна неузгодженість, 
що ускладнює визначення земель лісогос-
подарського призначення як об’єктів права 
власності. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 55 ЗК України [5] до 
земель лісогосподарського призначення на-
лежать землі, вкриті лісовою рослинністю, 
а також не вкриті лісовою рослинністю, 

нелісові землі, які надані та використову-
ються для потреб лісового господарства. 
Водночас ЛК України деталізує визначен-
ня поняття «землі лісогосподарського при-
значення», включаючи до них лісові землі, 
на яких розташовані лісові ділянки, та не-
лісові землі, зайняті сільськогосподарськи-
ми угіддями, водами й болотами, споруда-
ми, комунікаціями, малопродуктивними 
землями тощо, які надані в установленому 
порядку та використовуються для потреб 
лісового господарства (ч. 1 ст. 5). 

Отже, ЗК України поділяє землі лісогоспо-
дарського призначення на: землі, вкриті лі-
совою рослинністю, землі, не вкриті лісовою 
рослинністю, а також нелісові землі, а ЛК 
України – на лісові землі (лісові ділянки) 
та нелісові землі. З цього вбачається, що ЗК 
України припускає можливість визнання 
землями лісогосподарського призначення 
зелених насаджень в межах населених пунк-
тів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), не 
віднесених у встановленому порядку до лісів, 
тобто земель, вкритих лісовою рослинністю, 
які не є об’єктами лісових відносин. Вважає-
мо, що така суперечність правової норми ЗК 
України є неприпустимою та потребує усу-
нення на законодавчому рівні. 

Важливо наголосити, що віднести конкрет-
ну земельну ділянку до складу земель лісо-
господарського призначення можливо лише 
при дослідженні матеріалів лісовпорядку-
вання, планово-картографічних матеріалів 
земельної ділянки з описом меж та експліка-
цією угідь, аерофотозйомки, а також адміні-
стративної та державної статистичної звітно-
сті з обліку земель.

Необхідно зауважити, що до 1 січня 
2016 року облік кількості та якості земель 
здійснювався на підставі наказу Державного 
комітету статистики України від 5 листопада 
1998 року № 377 «Про затвердження форм 
державної статистичної звітності з земельних 
ресурсів та Інструкції з заповнення держав-
ної статистичної звітності з кількісного облі-
ку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 
2-зем)». Найбільш затребуваною у правоза-
стосовній практиці є форма 6-зем «Звіт про 
наявність земель та розподіл їх за власни-
ками землі, землекористувачами, угіддями 
та видами економічної діяльності» як основа 
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для визначення нормативної грошової оцін-
ки земель. 

Нові облікові форми звітності затверджені 
наказом Міністерства регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 30 грудня 2015 року 
№ 337 «Про затвердження форм адміністра-
тивної звітності з кількісного обліку земель 
(форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та 
Інструкцій щодо їх заповнення» [6]. 

Цим наказом зобов’язано Державну служ-
бу України з питань геодезії, картографії та 
кадастру забезпечити перенесення даних 
державної статистичної звітності з кількісно-
го обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 
6б-зем, 2-зем) до адміністративної звітності з 
кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 
12-зем, 15-зем, 16-зем). Зокрема, адміністра-
тивна звітність з кількісного обліку земель 
№ 16-зем (річна) «Звіт про землі та земельні 
ділянки за власниками та угіддями» відобра-
жає кількість власників, кількість і площу 
земельних ділянок, що перебувають у влас-
ності фізичних та юридичних осіб, за видами 
земельних угідь. Зазначена форма звітності 
складається окремо для кожного виду цільо-
вого призначення земель.

Ще одним проблемним питанням є недо-
сконалість правового регулювання набуття 
земельних ділянок лісового фонду у приват-
ну власність.

За загальним правилом, передбаченим ЗК 
України, землі лісогосподарського призна-
чення державної та комунальної власності не 
можуть передаватися у приватну власність 
(п.«г» ч. 4 ст.ст. 83, 84). Проте така заборона 
не поширюється на земельні ділянки дегра-
дованих і малопродуктивних угідь для заліс-
нення, а також замкнені земельні ділянки 
лісогосподарського призначення загальною 
площею до 5 га у складі угідь селянських, 
фермерських та інших господарств (ч. 2 ст. 56 
ЗК України). При цьому законодавець не роз-
криває поняття «замкнена земельна ділянка 
лісогосподарського призначення». Разом з 
тим критерії визначення складу деградова-
них і малопродуктивних земель наводяться у 
ст. 171 ЗК України.

У наукових розробках замкненими вважа-
ють лісові ділянки, відокремлені природними 
(болотами, водоймами тощо) або протипожеж-

ними розривами [7, с. 325]. Основним крите-
рієм «замкнутості» визначають ізольованість 
земельної ділянки – відсутність зв’язку з 
іншими ділянками цієї категорії земель [8, 
с. 1149]. Аналіз правових положень ч. 2 ст. 56 
ЗК України свідчить, що замкнена земель-
на ділянка лісогосподарського призначення 
має бути у складі інших видів угідь, тобто 
обов’язковою ознакою «замкнутості» такої зе-
мельної ділянки є її місце розташування, а не 
наявність ліній розмежування. Вважаємо, що 
уникнути різного тлумачення цього терміна 
допоможе його нормативне визначення. 

Нерідко земельні ділянки лісогосподар-
ського призначення, які перебувають у ко-
ристуванні державних лісогосподарських 
підприємств, передаються у власність гро-
мадян (переважно для будівництва житло-
вих будинків) як землі запасу без вилучен-
ня у постійного користувача.

Варто мати на увазі, що відповідно до ч. 9 
ст. 149 ЗК України в редакції Закону України 
від 15 березня 2012 року № 4539-VI «Про вне-
сення змін до Земельного та Лісового кодек-
сів України щодо збереження лісів» земельні 
ділянки державної власності (рілля, багато-
річні насадження) та ліси вилучаються для 
нелісогосподарських потреб Кабінетом Міні-
стрів України. 

Цим Законом внесено зміни до п. 5 ст. 27, 
п. 4 ст. 31 ЛК України, відповідно до яких Ка-
бінет Міністрів України передає у власність, 
надає у постійне користування для нелісогос-
подарських потреб земельні лісові ділянки, 
що перебувають у державній власності, а дер-
жавні адміністрації, в свою чергу, наділені 
правом передавати у власність, надавати 
у постійне користування для ведення лісово-
го господарства земельні лісові ділянки без 
будь-яких обмежень у площі. Раніше Уряд 
України був уповноважений передавати у 
власність, надавати в постійне користуван-
ня для нелісогосподарських потреб земельні 
лісові ділянки державної власності площею 
понад один гектар. Передачу у власність, 
надання в постійне користування для нелісо-
господарських потреб земельних лісових 
ділянок площею до 1 га, що перебувають у 
державній власності, на відповідній терито-
рії, а також у межах міст республіканського 
та обласного значення та припинення права 



53

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 1(53)’2018

ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

користування ними було віднесено до повно-
важень обласних державних адміністрацій.

Наприклад, Решетилівський районний 
суд Полтавської області за позовом заступ-
ника прокурора цієї області повернув у дер-
жавну власність земельні ділянки загальною 
площею 4 га, передані у приватну власність 
фізичним особам для ведення особистого се-
лянського господарства як землі сільсько-
господарського призначення, хоча вони 
відносяться до земель лісового фонду та ча-
стково розташовані на прибережній захисній 
смузі ріки Псел. 

Судом встановлено, що земельні ділян-
ки лісогосподарського призначення, які не є 
замкненими, передано у приватну власність 
розпорядженням голови райдержадміні-
страції з перевищенням його повноважень, 
оскільки надання лісових ділянок для нелі-
сових потреб площею до 1 га було віднесено 
до компетенції обласних державних адміні-
страцій, а також без виготовлення, затвер-
дження та погодження з центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства проек-
тів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передачу цих земельних ділянок 
у власність або надання у користування, чим 
порушено вимоги ст.ст. 20, 22, 56, 122, 186-1 
ЗК України та ст.ст. 31, 57 ЛК України [9].

За результатами реалізації представ-
ницьких повноважень в суді прокуратурою 
Миколаївської області у державну влас-
ність реально повернуто земельну ділянку 
лісового фонду площею 0,27 га вартістю по-
над 1,2 млн грн, розташовану в межах при-
бережної захисної смуги Чорного моря. Так, 
у липні 2017 року Березанський районний 
суд підтвердив факт незаконного відводу 
рішенням Коблівської сільської ради у при-
ватну власність особливо цінних земель, 
які мають перебувати у державній власно-
сті та призначені для задоволення рекреа-
ційних потреб громадян [10].

Надзвичайно важливим є оволодіння про-
курорами законодавчими новелами щодо 
розпорядження земельними лісовими ділян-
ками для забезпечення ефективності вико-
ристання земель та відшкодування завданої 
державі шкоди заходами представницького 
характеру.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів Украї-
ни своїм розпорядженням від 10 квітня 
2008 року № 610-р «Деякі питання розпоря-
дження земельними лісовими ділянками» 
зупинив прийняття рішень про надання 
згоди на вилучення земельних лісових ді-
лянок, їх передачу у власність та оренду 
із зміною цільового призначення, а також 
доручив відкликати раніше надану згоду в 
разі, коли місцевими органами виконавчої 
влади чи органами місцевого самовряду-
вання не прийнято відповідні рішення, або 
коли такі рішення прийняті з порушенням 
вимог законодавства. Це рішення прийня-
то з метою недопущення фактів порушення 
інтересів держави і суспільства під час від-
чуження та зміни цільового призначення 
земельних лісових ділянок. Як наслідок, 
надання земельної ділянки лісогосподар-
ського призначення у власність, а також 
зміна її цільового призначення стали не-
можливими. 

На сьогодні таке обмеження знято на 
підставі розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14 червня 2017 року № 401-р 
«Про визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких розпоряджень Кабінету Міні-
стрів України» [11].

На виконання Указу Президента Украї-
ни від 21 листопада 2017 року № 381/2017 
«Про додаткові заходи щодо розвитку лі-
сового господарства, раціонального при-
родокористування та збереження об’єктів 
природно- заповідного фонду» [12] Кабінет 
Міністрів України має забезпечити, зокре-
ма: створення загальнодержавної інтегро-
ваної інформаційно- аналітичної системи 
про результати здійснення державного при-
родоохоронного контролю та моніторингу 
стану навколишнього природного середо-
вища, у складі якої функціонуватиме єди-
ний елект ронний реєстр актів, складених 
за результатами здійснення заходів з дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища; 
впровадження єдиної державної системи 
електронного обліку деревини; відкритість 
інформації про видані спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів, а також 
інформації про зміну цільового призначен-
ня земельних ділянок лісового фонду. 
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Позитивної оцінки заслуговує ухвалення 
Верховною Радою України Закону України 
від 23 травня 2017 року № 2063-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони пралісів згідно з Рам-
ковою конвенцією про охорону та сталий роз-
виток Карпат» [13]. 

Цим Законом передбачено, що наявність 
пралісів, квазіпралісів чи природних лісів 
є підставою для оголошення відповідних 
територій і об’єктів природно-заповідно-
го фонду України пралісовими пам’ятка-
ми природи. З метою охорони зазначених 
об’єктів національної природної спадщи-
ни України забороняються всі види рубок, 
у тому числі санітарні, будівництво споруд, 
прокладання шляхів, лінійних та інших 
об’єктів транспорту і зв’язку, випасання ху-
доби, промислова заготівля недеревинних 
лісових продуктів, проїзд транспортних за-
собів (крім доріг загального користування 
та служби лісової охорони). За порушення 
правил відновлення і поліпшення лісів, 
використання ресурсів спілої деревини, 
вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та 
природних лісів встановлено адміністра-
тивну відповідальність. Також посилено 
кримінальну відповідальність за незакон-
ну порубку лісу. Відповідні зміни внесено до 

Лісового кодексу України, Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та Закону 
України «Про природно-заповідний фонд».

Отже, з огляду на зазначене вище доходи-
мо висновку, що ліси України перебувають під 
охороною держави як унікальне національне 
багатство і за своїм призначенням виконують 
переважно ґрунтозахисні, водоохоронні, оздо-
ровчі, рекреаційні функції та є джерелом для 
задоволення потреб суспільства в лісових ре-
сурсах, до яких належать деревні, технічні, 
лікарські та інші продукти лісу. 

Зважаючи на поширеність порушень зако-
нодавства у сфері лісових відносин необхідна 
своєчасна, правильна та ефективна реаліза-
ція органами прокуратури функції представ-
ництва інтересів держави в суді. Безперечно, 
що здійснення представницької діяльності 
на цьому напрямі потребує високого рівня 
обізнаності прокурорів щодо останніх розро-
бок законодавця з питань здійснення права 
власності Українського народу на ліси.

Очікуємо, що найближчим часом наведена 
у статті термінологічна неузгодженість ви-
значення земель лісогосподарського призна-
чення буде усунена на законодавчому рівні, 
що забезпечить ефективний захист в суді по-
рушених інтересів держави у цій сфері.
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Наталя ЧАЙКОВСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА ЛІСИ

Розглянуто стан правового регулювання здійснення права власності Українського наро-
ду на ліси. Акцент зроблено на законодавчих новелах розпорядження земельними лісовими 
ділянками. Розкрито зміст права власності Українського народу на ліси. Звернуто увагу на 
проблемні питання визначення земель лісогосподарського призначення як об’єктів права 
 власності.

Ключові слова: об’єкти права власності Українського народу; суб’єкти права власності на 
ліси; землі лісогосподарського призначення; повернення лісів у державну власність за позовом 
прокурора.

Наталья ЧАЙКОВСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНСКОГО НАРОДА НА ЛЕСА

Рассмотрено состояние правового регулирования осуществления права собственности 
Украинского народа на леса. Акцент сделан на законодательных новеллах распоряжения зе-
мельными лесными участками. Раскрыто содержание права собственности Украинского наро-
да на леса. Обращено внимание на проблемные вопросы определения земель лесного фонда 
как объектов права собственности.

Ключевые слова: объекты права собственности Украинского народа; субъекты права соб-
ственности на леса; земли лесохозяйственного назначения; возвращение лесов в государствен-
ную собственность по иску прокурора.
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Natalia CHAIKOVSKA

PECULARITIES OF REALIZATION 
OF UKRAINIAN PEOPLE’S RIGHT TO FORESTS

The article focuses on status of legal regulation of implementation of Ukrainian people’s right 
to forests. The accent is made on legal novelties of administrating forests areas. The content 
of Ukrainian people’s right to forests is outlined. The attention is paid to challenges of legal 
determination of forest areas as objects of ownership. 

Keywords: objects of property rights of the Ukrainian people; subjects of ownership of forests; 
forestry lands; return of forests to state property on the suit of the prosecutor.
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Розбудова демократичної правової дер-
жави є неможливою без ефективної системи 
правосуддя, на належне функціонування 
якої впливають багато факторів. Серед них 
чільне місце займає правильна кримінально- 
правова кваліфікація вчиненого діяння. 
Аналіз матеріалів практики засвідчує, що 
часто як на досудовому слідстві, так і в суді 
вчиненим діянням надається неправильна 
кримінально-правова оцінка. Особливої акту-
альності набуває це питання у разі вчинення 
злочинів, які впливають на формування до-
казів або іншу інформацію, що має оціночний 
характер, під час здійснення правосуддя.

У період незалежності України питання 
кримінальної відповідальності за злочини 
проти правосуддя були предметом вивчен-
ня як у докторських, так і в кандидатських 
дисертаціях. Зокрема, в межах докторської 
дисертації розглянуто теоретичні та при-
кладні проблеми запобігання злочинам про-
ти правосуддя (С.С. Мірошниченко, 2012 рік). 
У кандидатських дисертаціях переважно 
розроблялися питання кримінальної відпо-
відальності за окремі злочини, приміром: 
порушення режиму відбування покарання у 
виправних установах та тримання під вартою 
(О.І. Плужнік, 2003 рік), порушення правил 

адміністративного нагляду (Д.О. Назаренко, 
2008 рік), злісну непокору вимогам адміні-
стративної виправної установи (Ю.В. Орел, 
2008 рік), завідомо незаконне затриман-
ня, привід, арешт чи тримання під вартою 
(Р.І. Мельник, 2008 рік), постановлення суд-
дею (суддями) завідомо неправосудного ви-
року, рішення, ухвали або постанови в Укра-
їні (Н.Д. Квасневська, 2009 рік, С.Є. Дідик, 
2009 рік), притягнення завідомо невинного до 
кримінальної відповідальності (М.В. Сийпло-
кі, 2009 рік), втручання в діяльність осіб, які 
здійснюють правосуддя (А.Г. Мартіросян, 
2011 рік), завідомо неправдиве показання 
(М.В. Шепітько, 2011 рік), порушення пра-
ва особи на правову допомогу (В.В. Сміх, 
2011 рік),   ухилення від відбування покаран-
ня у виді обмеження волі та у виді позбавлен-
ня волі (О.М. Сокуренко, 2011 рік), примушу-
вання давати показання (В.В. Кончаковська, 
2010 рік, О.О. Вакулик, 2011 рік), посягання 
на недоторканність суддів (В.В. Мульченко, 
2014 рік). У 2011 році видано навчальний по-
сібник «Злочини проти правосуддя», підготов-
лений колективом Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого за 
загальною редакцією професора В.І. Борисо-
ва та професора В.І. Тютюгіна.

Оксана КНИЖЕНКО
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Досліджувалися актуальні питання 
кримінальної відповідальності за окремі 
злочини проти правосуддя й у публікаціях 
В.М. Бурдіна, О.О. Кваші, В.О. Навроць-
кого, Л.М. Палюх та інших учених. Про-
те, як бачимо, більшість вказаних праць 
підготовлена на підставі раніше чинного 
кримінального процесуального законодав-
ства. У названих роботах також не було 
прагнення провести відмежування завідо-
мо неправдивого показання від співучасті 
в примушуванні до давання завідомо не-
правдивих показань та від приховування 
злочину, що є метою цієї статті.

У цій публікації увагу буде зосереджено на 
проблемі кваліфікації діяння за сукупністю 
злочинів, оскільки нерідко в слідчо-судовій 
практиці вбачається сукупність злочинів там, 
де її немає. Причиною написання статті саме 
такого змісту стала неоднозначність вирішен-
ня цього питання у судовій практиці. Зокре-
ма, аналіз вироків суду в Єдиному державно-
му реєстрі судових рішень України засвідчив, 
що суди часто за сукупністю злочинів квалі-
фікують дії особи, яка намагається уникну-
ти відповідальності за злочин, передбаче-
ний ст. 396 Кримінального кодексу Украї ни 
(КК України), шляхом давання завідомо 
неправдивого показання під час допиту на 
досудовому чи судовому слідстві. Суд такі 
дії кваліфікує за двома нормами – ст. 396 та 
ст. 384 КК України. 

Так, Ворошилівським районним судом 
м. Донецька Н. засуджено за ч. 1 ст. 396 та 
ч. 1 ст. 384 КК України через те, що він, зна-
ючи, що К. вчинив злочин, надав йому при-
міщення, аби той певний час переховувався 
від слідства [1]. Коли до Н. прийшли праців-
ники міліції (дії відбувалися в 2012 році) й 
запитали про місцезнаходження К., то Н. 
повідомив, що він не знає про його місцепе-
ребування. 

Кваліфікація дій Н. за сукупністю зло-
чинів є неправильною, оскільки особа по-
відомляє неправдиву інформацію стосовно 
обставин злочину, який вчинив самостійно, 
а не того, який вчинив К. Не бажаючи бути 
притягненим до кримінальної відповідально-
сті за переховування злочинця, Н. каже не-
правду. Свідчення, які дав Н., не стосуються 
обставин злочину, вчиненого К. 

Відповідно до ст. 18 Кримінального про-
цесуального кодексу України (КПК України) 
держава забезпечує свободу особи від само-
викриття (тут і далі курсив авт. – О.К.) та 
право не свідчити проти близьких родичів і 
членів сім’ї. Подібні норми містилися й у ра-
ніше чинному Кримінально- процесуальному 
кодексі України. Зазначена норма КПК 
України відображає кілька конституційних 
норм, які закріплені у ст.ст. 61–63 Основного 
Закону України. Ці конституційні принципи 
відтворено й у ч. 2 ст. 385 КК України, згід-
но з якою не підлягає відповідальності особа 
за відмову давати показання під час прова-
дження досудового розслідування або в суді 
щодо себе.

На відміну від ст. 385, ст. 384 КК Украї-
ни не містить норми, яка  прямо втілювала 
б зазначені конституційні принципи. Однак 
положення ст. 384 КК України чітко вказу-
ють на те, що суб’єктом злочину є свідок, по-
терпілий, експерт, оцінювач чи перекладач. 
Серед цих суб’єктів законодавець не називає 
особи, яка вчинила злочин, оскільки вона має 
право використовувати весь «арсенал» захи-
сту, включаючи й повідомлення неправдивої 
інформації. Як вже зазначалося, це випливає 
зі змісту ст. 18 КПК України, в якій ідеться 
про забезпечення свободи особи від самови-
криття.

Такий висновок відповідає положенням 
ч. 1 ст. 2 КК України, де зазначено, що підста-
вою кримінальної відповідальності є вчинен-
ня особою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину. Натомість у диспо-
зиції ч. 1 ст. 384 КК України немає вказівки 
на особу, яка вчинила злочин, тобто відсутній 
його суб’єкт. Отже, повертаючись до наведе-
ного прикладу, дії Н. не містять складу зло-
чину, відповідальність за який передбачена 
у ст. 384 КК України. Таким чином, дії Н. 
необхідно кваліфікувати тільки за ст. 396 
КК України. 

Окрім вказаного, також потрібно звернути 
увагу на те, що законодавець в двох нормах – 
ст. 384 та ст. 386 КК України – передбачає 
відповідальність особи за примушування до 
давання завідомо неправдивих показань. 
Згідно з ч. 4 ст. 27 КК України підбурюва-
чем до вчинення злочину може бути й осо-
ба, яка погрозою, примусом чи підкупом 
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схилила іншого співучасника до вчинення 
злочину. Це дало підстави окремим правни-
кам стверджувати, що дії особи, яка шляхом 
погроз домоглася  завідомо неправдивих по-
казань, необхідно кваліфікувати не лише 
за ст. 386 КК України, а й за ч. 4 ст. 27 та 
відповідною частиною ст. 384 КК України [2, 
c. 936]. З такою позицією не можна погоди-
тися, оскільки порушується конституційний 
принцип, який закріплено в ст. 61 Консти-
туції України й полягає в наступному: ніхто 
не може бути двічі притягнений до юридич-
ної відповідальності одного виду за одне й те 
саме  правопорушення. 

У випадку, що аналізується, відбувається 
саме подвійне інкримінування, оскільки нор-
ми, про які йдеться, співвідносяться між со-
бою як загальна й спеціальна. Спеціальною 
нормою буде ст. 386 КК України, оскільки в 
ній передбачено відповідальність особи за 
спеціальні види підбурювання під час даван-
ня неправдивих показань – погрозу, приму-
шування та підкуп.

За сукупністю злочинів нерідко розці-
нюються й дії особи, яка, зробивши завідо-
мо неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину, якого насправді не вчинялося, і 
надалі – під час відкритого за її заявою кри-
мінального провадження – дає неправдиві 
показання як свідок чи потерпілий. Суди ча-
сто кваліфікують такі дії за сукупністю злочи-
нів, оцінюючи вчинене за двома нормами, – 
за ст. 383 та ст. 384 КК України [3; 4; 5].

Зазначена практика викликає заперечен-
ня, оскільки особа, яка вчинила злочин, відпо-
відальність за який передбачено у ст. 383 КК 
України, також має право захищати себе від 
викриття вчиненого нею злочину будь-яким 
способом, зокрема й шляхом надання неправ-
дивих показань. Тому в межах криміналь-
ного провадження, яке відкрито на підставі 
завідомо неправдивого повідомлення про 
вчинення злочину, особа має право не тільки 
не свідчити проти себе, а й давати неправди-
ві показання. У таких випадках відомості, що 
повідомляються, стосуються особистих інтере-
сів. Фактично предметом показань є інформа-
ція про власні злочинні дії. Цілком природно 
для особи, яка знає, що вона подала завідомо 
неправдиве повідомлення про вчинення зло-
чину, й під час допиту її як свідка чи потер-

пілого давати неправдиві свідчення, аби не 
бути викритою та не понести відповідально-
сті. Тому хоч в якому статусі допитували б цю 
особу, вона не підлягатиме відповідально-
сті за ст. 384 КК України. Як і в попередніх 
прикладах, оцінка вчиненого за сукупністю 
злочинів порушуватиме ст. 18 КПК України, 
в якій ідеться про забезпечення свободи особи 
від самовикриття.

Важливо звернути увагу й на те, що вка-
зані дії в слідчо-судовій практиці інколи ква-
ліфікують тільки за ст. 384 КК України як 
завідомо неправдиві показання [6]. Така ква-
ліфікація також є неправильною, оскільки 
особа спершу завідомо неправдиво повідом-
ляє про вчинення злочину й вже після цього, 
щоб її не викрили, дає неправдиві показання. 
Тому її дії мають оцінюватися не за ст. 384 КК 
України, а за ст. 383 КК України.

Необхідно вказати й на неоднакове засто-
сування ч. 2 ст. 384 КК України в частині, 
що стосується такої кваліфікуючої ознаки, як 
створення штучних доказів.

Наприклад, Прилуцький міськрайонний 
суд Чернігівської області оцінив дії М., який 
дав неправдиві свідчення, аби С. уникнув 
кримінальної відповідальності, за ч. 2 ст. 384 
КК України. При цьому суд вказав: «з метою 
створення штучних доказів для виправдання 
обвинуваченого М. дав завідомо неправдиве 
показання, а тому суд його дії кваліфікує за 
ч. 2 ст. 384 КК України» [7].

Червонозаводським районним судом 
м. Харкова подібні дії кваліфіковано за ч. 1 
ст. 384 КК України. Так, Р. на досудовому 
слідстві давав одні свідчення, а в судовому – 
протилежні. При цьому судом було встанов-
лено, що на досудовому слідстві показання 
були правдивими [8]. Особа, як і в раніше 
наведеному випадку, під час досудового слід-
ства давала одні показання, а в судовому – 
інші.

Отож, аби вирішити, яке з рішень є обґрун-
тованим, потрібно визначитися із тлумачен-
ням кваліфікуючої ознаки – штучне створен-
ня доказів обвинувачення чи захисту.

Для цього передусім треба звернути увагу 
на редакцію ч. 2 ст. 384 КК України, де за-
значено про «ті самі дії, поєднані з обвину-
ваченням у тяжкому чи особливо тяжкому 
злочині, або зі штучним створенням доказів 
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обвинувачення чи захисту, а також вчинені 
з корисливих мотивів». Тобто перш ніж по-
ставити у вину будь-яку із зазначених квалі-
фікуючих ознак, необхідно встановити саме 
діяння, яке буде «обтяжене» такою ознакою. 
В нашому випадку таким діянням є саме не-
правдиве показання. Отже, неправдиві свід-
чення самі по собі не можуть містити такої 
кваліфікуючої ознаки, як штучне створення 
доказів, оскільки становлять об’єктивну сто-
рону простого складу злочину.

Як правило, під штучним створенням дока-
зів розуміють формування винним завідомо 
неправдивих фактичних даних щодо начебто 
вчиненого потерпілим злочину (складання 
фальсифікованих протоколів, підкидання 
речових доказів, підроблення висновку екс-
перта тощо) [9, c. 24]. Тільки тоді, коли від-
бувається викривлення фактичних даних, 
може йтися про штучне створення доказів у 
кримінальній справі [9, c. 74].

Розкриваючи питання кримінальної від-
повідальності за завідомо неправдиве по-
казання, звернімо увагу й на вид та розмір 
покарання, що передбачене за вказані дії, 
зокрема на недосконалість кримінально- 
правової санкції. Так, за кваліфікований 
склад злочину передбачений мінімум санкції 

є таким самим, як і за простий склад злочину. 
Зазначена норма вбачається недосконалою, 
оскільки дозволяє особі понести покарання 
за вчинення більш тяжкого злочину нарівні 
зі злочином без кваліфікуючих ознак. З огля-
ду на вказане санкція кримінально-правової 
норми, що передбачає відповідальність, при-
міром, за завідомо неправдиве повідомлен-
ня про вчинення злочину,  більшою мірою 
здатна реалізувати принцип справедливості. 
Тому в майбутньому було б доцільно внести 
відповідні зміни до ст. 384 КК України.

Підсумовуючи викладене, можна ствер-
джувати, що сукупність злочинів відсутня у 
випадку, коли особа повідомляє неправдиву 
інформацію стосовно обставин злочину, вчи-
неного нею самостійно, а не іншою особою. 
Також немає сукупності й у випадках, коли 
особа, яка спочатку зробила завідомо неправ-
диве повідомлення про вчинення злочину, 
а потім у межах кримінального проваджен-
ня, відкритого за її ж заявою, дає неправдиве 
свідчення. Зазначені дії необхідно кваліфіку-
вати лише за ст. 383 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 384 КК України потребує 
вдосконалення для того, щоб її мінімум був 
вищим за мінімум санкції ч. 1 ст. 384 КК 
України. 
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Оксана КНИЖЕНКО

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВІ ПОКАЗАННЯ

Розглянуто питання відмежування завідомо неправдивого показання від співучасті в при-
мушуванні до давання завідомо неправдивих показань та від приховування злочину.

Ключові слова: злочини проти правосуддя; кримінальна відповідальність за завідомо не-
правдиве показання; неправдиве показання свідка чи потерпілого.

Оксана КНИЖЕНКО

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Рассмотрены вопросы отграничения заведомо ложного показания от соучастия в принужде-
нии к даче заведомо ложных показаний, а также от сокрытия преступления.

Ключевые слова: преступления против правосудия; уголовная ответственность за заведо-
мо ложное показание; ложное показание свидетеля или потерпевшего.

Oksana KNYZHENKO

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DELIBERATELY
INCORRECT EVIDENCES

The issue of distinguishing a deliberately false testimony from compulsion to knowingly giving 
false testimony, as well as from concealing a crime, is considered.

Keywords: crimes against justice; criminal liability for perjury; false evidence of a witness or 
victim.
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В Україні упродовж останніх трьох років 
набула дедалі більшої актуальності пробле-
ма кримінальної відповідальності за створен-
ня та діяльність терористичних організацій. 
Якщо раніше лише існували кримінально- 
правові заборони, в яких передбачалася 
відповідальність за таку протиправну ді-
яльність, то сьогодні в країні  діють самопро-
голошені Луганська народна республіка 
(«ЛНР») та Донецька народна республіка 
(«ДНР»), які за формальними ознаками під-
падають під поняття «терористична органі-
зація», що використовується у ст. 1 Закону 
України від 20 березня 2003 року № 638-IV 
«Про боротьбу з тероризмом» [1]. 

Верховна Рада України звернулася до 
міжнародних інстанцій (Організації Об’єдна-
них Націй, Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, Парла-
ментської Асамблеї НАТО, Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 
ГУАМ, національних парламентів держав 
світу) із проханням визнати «ЛНР» та «ДНР» 
терористичними організаціями [2]. Разом із 
тим під час голосування 16 січня 2018 року 
за поправки до проекту Закону України «Про 
особливості державної політики із забезпе-
чення державного суверенітету України над 
тимчасово окупованими територіями в Доне-

цькій та Луганській областях» від 4 жовтня 
2017 року (реєстр. № 7163) [3], в яких пропо-
нувалося визнати самопроголошені «ЛНР» та 
«ДНР» терористичними організаціями, лише 
76 депутатів із 340 присутніх в залі віддали 
свої голоси за вказані вище поправки [4].

У Кримінальному кодексі України (КК 
України) передбачено належний механізм 
для протидії діяльності терористичних орга-
нізацій в нашій країні. У ньому криміналі-
зовано такі злочини, як терористичний акт 
(ст. 258), втягнення у вчинення терористич-
ного акту (ст. 258-1), публічні заклики до вчи-
нення терористичного акту (ст. 258-2), ство-
рення терористичної групи чи терористичної 
організації (ст. 258-3), сприяння вчиненню 
терористичного акту (ст. 258-4), фінансуван-
ня тероризму (ст. 258-5). Кожна із вказаних 
статей передбачає відповідальність за ство-
рення та діяльність терористичних організа-
цій в Україні. Злочини, про які йшлося вище, 
можуть бути вчинені уповноваженою особою 
від імені та в інтересах юридичної особи. Від-
так це є підставою для застосування заходів 
кримінально-правового характеру щодо юри-
дичної особи (ст. 96-3 КК України).

Оскільки інститут застосування від-
повідних заходів є новим у криміналь-
ному праві України, його практично не 
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використовують. Це стосується й заходів 
кримінально- правового характеру щодо юри-
дичних осіб за вчинення злочинів терорис-
тичного спрямування. Враховуючи посилену 
суспільну небезпеку зазначених злочинів, а 
також актуальність для України проблеми 
створення та діяльності терористичних ор-
ганізацій, дослідження питання про засто-
сування заходів кримінально- правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб за цей злочин 
є вкрай  актуальним.

Вивчення проблем, окреслених у цій стат-
ті, повинно здійснюватися на перетині те-
матик розгляду як злочинів терористичного 
характеру, так і матеріальних підстав засто-
сування заходів кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб. Серед учених- 
криміналістів, які досліджували питання 
кримінальної відповідальності за діяльність 
терористичних організацій, варто назвати, 
зокрема, П.П. Андрушка, В.Ф. Антипенка, 
А.А. Вознюка, С.А. Буткевича, А.О. Данилев-
ського, О.М. Джужу, В.В. Драного, В.П. Єме-
льянова, А.Е. Ізетова, В.А. Ліпкана, Л.В. Нові-
кову, М.В. Семикіна. Також слід виокремити 
науковий доробок у розробленні проблеми 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб А.С. Беніць-
кого, О.З. Гладуна, В.К. Грищука, О.О. Дудо-
рова, З.А. Загиней, К.П. Задої, О.О. Комоска, 
А.С. Нерсесяна, О.Ф. Пасєки, А.В. Савченка, 
В.С. Сотніченка, М.І. Хавронюка, Г.З. Ярем-
ко, А.М. Ященка та інших. Необхідно вказати 
і на спеціальне дослідження О.З. Гладуна з 
проблем відповідальності юридичних осіб за 
вчинення злочинів терористичної спрямо-
ваності від їх імені [5]. Однак проблема за-
стосування заходів кримінально-правового 
характеру до юридичних осіб за діяльність 
терористичних організацій у працях вказа-
них вище науковців практично не висвітлю-
валася, що свідчить про необхідність аналізу 
окресленого питання з урахуванням реалій 
сьогодення.

Метою статті є вивчення проблеми застосу-
вання заходів кримінально-правового харак-
теру до юридичних осіб за діяльність терорис-
тичних організацій в Україні. 

Поняття «діяльність терористичних орга-
нізацій» охоплюється дефініцією «терористич-
на діяльність», під якою розуміється плану-

вання, організація, підготовка та реалізація 
терористичних актів; підбурювання до вчи-
нення терористичних актів, насильства над 
фізичними особами або організаціями, зни-
щення матеріальних об’єктів у терористич-
них цілях; організація незаконних збройних 
формувань, злочинних угруповань (злочин-
них організацій), організованих злочинних 
груп для вчинення терористичних актів, так 
само як і участь у таких актах; вербування, 
озброєння, підготовка та використання те-
рористів; пропаганда і поширення ідеології 
тероризму; фінансування та інше сприяння 
тероризму (ст. 1 Закону України від 20 берез-
ня 2003 року № 638-IV «Про боротьбу з теро-
ризмом» [1]).

Необхідність закріплення у законодавстві 
України інституту застосування заходів кри-
мінально-правового характеру до юридичних 
осіб за вчинення злочинів терористичного 
характеру обумовлена насамперед рекомен-
даціями міжнародних конвенцій, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Як вказує З.А. Загиней, у відповід-
них міжнародних документах закріплено ре-
комендацію, а не зобов’язання передбачити 
у національному законодавстві відповідаль-
ність юридичних осіб [6, с. 49]. Так, у ст. 10 
Конвенції Ради Європи від 16 травня 
2005 року «Про запобігання тероризму» [7], 
ратифікованої Верховною Радою України із 
заявами і застереженнями згідно із Законом 
України від 31 липня 2006 року № 54-V [8], 
передбачено можливість притягнення до 
кримінальної відповідальності безпосередньо 
юридичних осіб: кожна Сторона вживає таких 
заходів, які можуть бути необхідними згідно 
з її правовими засадами для встановлення 
відповідальності юридичних осіб за участь у 
вчиненні злочинів, зазначених у ст.ст. 5–7 та 
9 цієї Конвенції. Залежно від правових засад 
відповідальність юридичних осіб може бути 
кримінальною, цивільною або адміністратив-
ною. Така відповідальність не усуває кримі-
нальної відповідальності фізичних осіб, які 
вчинили злочини. До злочинів, за вчинення 
яких у цьому міжнародному документі ре-
комендовано передбачити відповідальність 
юридичних осіб, належать публічне підбурю-
вання до вчинення терористичного злочину 
(ст. 5), залучення до тероризму (ст. 6), навчан-
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ня тероризму (ст. 7), участь як співучасника 
у вчиненні одного зі злочинів, передбачених 
у ст.ст. 5–7 цієї Конвенції; організація інших 
осіб або надання їм інструкцій для вчинення 
одного зі злочинів, передбачених у ст.ст. 5–7 
цієї Конвенції; сприяння у вчиненні одного 
чи більш ніж одного зі злочинів, передбаче-
них у ст.ст. 5–7 цієї Конвенції, групою осіб, 
які діють зі спільною метою. Таке сприяння 
повинно бути умисним та: здійсненим з ме-
тою допомоги кримінальній діяльності або 
злочинному наміру групи осіб у випадках, 
коли така діяльність або намір спричиняють 
вчинення одного зі злочинів, передбачених 
у ст.ст. 5–7 цієї Конвенції; або здійсненим зі 
знанням наміру групи вчинити один зі зло-
чинів, передбачених у ст.ст. 5–7 цієї Кон-
венції [7]. Подібні положення містяться й в 
інших міжнародних конвенціях, ратифікова-
них Україною [9].

Однією з підстав для застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально- 
правового характеру є вчинення уповно-
важеною особою від імені юридичної осо-
би будь-якого зі злочинів, передбачених у 
ст.ст. 258–258-3 КК України (п. 3 ч. 1 ст. 96-3 
цього Кодексу). На відміну від Закону 
Украї ни  від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII 
«Про запобігання корупції», в якому перед-
бачено, що у разі вчинення від імені та в ін-
тересах юридичної особи її уповноваженою 
особою злочину самостійно або у співучасті 
до юридичної особи у випадках, визначе-
них КК України, застосовуються заходи 
кримінально- правового характеру (ч. 1 
ст. 65 Закону) [10], регулятивне законодав-
ство у сфері протидії тероризму не містить 
відповідних положень. У ньому лише пе-
редбачено заходи адміністративного ха-
рактеру стосовно організації, яка відпові-
дальна за вчинення терористичного акту 
та визнана терористичною (ст. 24 Закону 
України від 20 березня 2003 року № 638-IV 
«Про боротьбу з тероризмом»). Як передбаче-
но у ч. 1 цієї статті, відповідна організація 
підлягає ліквідації, а її майно конфіскуєть-
ся [1]. Вва жаємо це недоліком законодавчої 
техніки та пропонуємо доповнити Закон 
України від 20 березня 2003 року № 638-IV 
«Про боротьбу з тероризмом» нормативним 
приписом аналогічного змісту.

Проаналізувавши підставу застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально- 
правового характеру за вчинення злочинів 
терористичного характеру, зазначимо, що на 
відміну від інших аналогічних підстав (п.п. 1, 
4 ч. 1 ст. 96-3 КК України) вона сформульова-
на дещо по-іншому. Так, у п. 3 ч. 1 цієї стат-
ті передбачено, що підставою застосування 
заходів кримінально-правового характеру у 
цьому випадку є вчинення уповноваженою 
особою від імені юридичної особи будь-якого 
зі злочинів, передбачених ст.ст. 258–258-3 
КК України. Водночас вчинення відповідних 
злочинів в інтересах юридичної особи підста-
вою застосування таких заходів не визнаєть-
ся. Тлумачення того, що слід визнавати вчи-
ненням злочину від імені юридичної особи, 
у КК України відсутнє, на відміну від зако-
нодавчого дефініювання поняття «вчинення 
злочину в інтересах юридичної особи» (ч. 1 
примітки ст. 96-3 КК України). У цьому  деякі 
науковці вбачають недолік законодавчої тех-
ніки, який «не дає змоги однозначно вказати, 
що слід розуміти під вчиненням уповнова-
женою особою злочину від імені юридичної 
особи» [11, с. 66]. В.К. Грищук та О.Ф. Пасєка 
на підставі аналізу чинного законодавства 
України запропонували таку інтерпретацію 
поняття «вчинення злочину від імені юри-
дичної особи»: «Вчинення дій від імені юри-
дичної особи означає, що фізична особа має 
право виражати волю юридичної особи щодо 
виникнення, зміни чи припинення її прав та 
обов’язків. Таке право фізичної особи може 
виникати: 1)  на підставі установчих доку-
ментів, де визначено повноваження органу 
управління юридичної особи чи окремої фі-
зичної особи …; 2) на підставі Закону …; 3) на 
підставі договору доручення або іншого дого-
вору, яким конкретній фізичній особі уповно-
важеним органом юридичної особи дозволя-
ється діяти як її представникові» [12, с. 280].

На думку З.А. Загиней, «ураховуючи фор-
мулювання першої законодавчої конструкції, 
слід визнати, що такі елементи, як «вчинен-
ня злочину від імені юридичної особи» та 
«вчинення злочину в інтересах юридичної 
особи» є різними за змістом та не збігаються. 
Тому і вчинення уповноваженою особою будь- 
якого злочину терористичної спрямованості 
від імені юридичної особи не може призвес-
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ти до отримання неправомірної вигоди або 
створити умови для отримання такої вигоди, 
або не може бути спрямованим на ухилення 
від передбаченої законом відповідальності. 
Така інтерпретація здатна унеможливити 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб у випадку, 
передбаченому в п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК Украї-
ни» [11, с. 66]. О.З. Гладун також зазначає, 
що «малоймовірним є фінансування терориз-
му (ст. 258-5 КК України) з банківського чи 
казначейського рахунку юридичної особи, 
адже такі дії, як правило, здійснюються при-
ховано, з використанням так званих брудних 
коштів» [5, с. 11]. В.К. Грищук та О.Ф. Пасєка, 
характеризуючи вчинення злочину від імені 
юридичної особи, зауважують, що «більшість 
службовців, працівників – не більш ніж «чле-
ни» юридичної особи, її «руки», котрі викону-
ють певний обсяг роботи. Про них не можна 
сказати, що вони діють свідомо від імені юри-
дичної особи. Інші – директори, члени прав-
ління – це своєрідна «свідомість» юридичної 
особи, що контролює її діяльність». Ці науков-
ці далі розмірковують, що «до юридичних осіб 
заходи кримінально-правового характеру по-
винні застосовуватись у випадку вчинення 
керівником юридичної особи, її засновником, 
учасником, іншою уповноваженою особою 
самостійно або у співучасті, у межах своїх 
повноважень, від імені та в інтересах юри-
дичної особи винного суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, передба-
ченого Кримінальним кодексом України» [12, 
с. 154, 193].

Таким чином, вбачається, що підставу за-
стосування заходів кримінально-правового 
характеру, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК 
України, слід змінити, вказавши, що ці за-
ходи щодо юридичної особи застосовуються 
у випадку вчинення уповноваженою осо-
бою від імені та в інтересах юридичної осо-
би будь-якого зі злочинів, передбачених  у 
ст.ст. 258–258-3 цього Кодексу.

Проаналізувавши Єдиний державний ре-
єстр судових рішень, вдалося виявити кіль-
ка процесуальних рішень, в яких порушу-
валося питання про застосування заходів 
кримінально- правового характеру щодо юри-
дичних осіб у разі вчинення уповноваженою 
особою від імені юридичної особи будь-якого 

злочину терористичного характеру. Однак в 
окремих випадках відповідне питання ста-
виться необґрунтовано. Наприклад, ухвалою 
колегії суддів судової палати з розгляду кри-
мінальних справ апеляційного суду Доне-
цької області від 21 жовтня 2015 року було 
скасовано ухвалу слідчого судді Краматор-
ського міського суду Донецької області від 
8 вересня 2015 року, якою було задоволено 
клопотання заступника начальника слідчого 
управління прокуратури Донецької області 
та накладено арешт на усі грошові кошти, 
що знаходяться на банківському рахунку 
№ 2600030912801, що належать Товариству з 
обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Торгова 
компанія (ТК) «Є.» в Публічному акціонерно-
му товаристві (ПАТ) «Д.», шляхом заборони 
перераховувати грошові кошти з вказаного 
рахунку. На думку органу досудового слід-
ства, використовуючи банківські рахунки, 
службові особи ТОВ «ТК «Є.», здійснюючи під-
приємницьку діяльність з купівлі- продажу 
палива, у період з листопада 2014 року по 
серпень 2015 року, перераховуючи грошові 
кошти в особливо великому розмірі на рахун-
ки контрагентів, які фактично знаходяться 
на тимчасово окупованій території Донецької 
області, систематично здійснювали фінансу-
вання терористичної організації «ДНР», тоб-
то вчинили злочин, передбачений ст. 258-5 
КК України. Колегія суддів вважає, що такі 
висновки слідчого судді є передчасними і не 
відповідають матеріалам кримінального про-
вадження. Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримі-
нального процесуального кодексу України 
(КПК України) арештом майна є тимчасове 
позбавлення підозрюваного, обвинувачено-
го, юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, у разі якщо до такої особи може 
бути застосовано захід кримінально-право-
вого характеру у вигляді конфіскації май-
на, можливості відчужувати певне її майно. 
У цьому випадку йдеться про арешт майна 
юридичної особи. Колегія суддів, проаналі-
зувавши ст.ст. 96-3, 96-8, 96-9 КК України, 
дійшла висновку, що конфіскація майна 
юридичної особи застосовується при ухва-
ленні обвинувального вироку щодо посадової 
особи за здійснення злочинів, передбачених 
ст.ст. 258–258-5 КК України. При цьому коле-
гія суддів, всупереч формулюванню підстави 
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застосування заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичної особи у випадку 
вчинення уповноваженою особою будь-якого 
злочину терористичного характеру, в ухвалі 
вказала, що відповідний злочин було вчине-
но від імені та в інтересах юридичної особи. 
Проте колегія суддів зробила обґрунтований 
висновок про необхідність скасування ухвали 
слідчого судді Краматорського міського суду 
Донецької області від 8 вересня 2015 року, 
оскільки відомості до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань (ЄРДР) про вчинення 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 364 КК України, були внесені 20 лютого 
2015 року, але на час розгляду провадження 
в апеляційному суді жодній з посадових осіб 
ТОВ «ТК «Є.» підозру у вчиненні злочину не 
пред’явлено. Таким чином, на день розгляду 
провадження в апеляційному суді особу, при-
четну до вчинення злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України, не вста-
новлено [13]. Як вбачається, колегія суддів, 
прийнявши обґрунтоване рішення, зважаючи 
на матеріали кримінального провадження, 
все ж таки недостатньо повно обґрунтувала 
прийняте рішення. Відповідно до ч. 8 ст. 214 
КПК України відомості про юридичну особу, 
щодо якої можуть застосовуватися заходи 
кримінально-правового характеру, вносять-
ся слідчим або прокурором до ЄРДР негайно 
після вручення особі повідомлення про підоз-
ру у вчиненні від імені та в інтересах такої 
юридичної особи будь-якого зі злочинів, пе-
редбачених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 
209, 260, 262, 306, ч.ч. 1 і 2 ст. 368-3, ч.ч. 1 
і 2 ст. 368-4, ст.ст. 369, 369-2, 436, 437, 438, 
442, 444, 447 КК України, або від імені такої 
юридичної особи будь-якого зі злочинів, пе-
редбачених ст.ст. 258–258-5 КК України. Про 
внесення відомостей слідчий або прокурор не 
пізніше наступного робочого дня письмово 
повідомляє юридичну особу. Провадження 
щодо юридичної особи здійснюється одночас-
но з відповідним кримінальним проваджен-
ням, у якому особі повідомлено про підоз-
ру [14]. Таким чином, оскільки, як зазначено 
в ухвалі колегії суддів, жодній з посадових 
осіб ТОВ «ТК «Є.» підозру у вчиненні злочину 
не пред’явлено, то провадження щодо юри-
дичної особи у межах вказаного вище кри-
мінального провадження не здійснювалося. 

Тому немає підстав для застосування захо-
дів кримінально- правового характеру щодо 
юридичних осіб, а отже, й підстав для арешту 
майна як заходу забезпечення кримінально-
го провадження. 

Аналогічне рішення було прийнято слід-
чим суддею Октябрського районного суду 
м. Полтави в ухвалі про скасування арешту 
майна від 2 грудня 2015 року. У цьому рішен-
ні передбачено, що в ЄРДР внесено відомості 
про те, що уповноважені особи учасника ПАТ 
«Хорольський молококонсервний комбінат 
дитячих продуктів» та учасника ПАТ «Хо-
рольський молококонсервний комбінат дитя-
чих продуктів» Відкритого акціонерного това-
риства «Нутріінвест», діючи за попередньою 
змовою групою осіб, протягом 2014–2015 ро-
ків вчинили дії з метою фінансового та мате-
ріального забезпечення терористичних орга-
нізацій «ДНР» та «ЛНР». У зазначеній ухвалі 
вказано, що в кримінальному провадженні 
підозра жодній особі не пред’являлась. За 
11 місяців, упродовж яких тривало досудове 
розслідування, жодних уповноважених осіб 
ПАТ «Хорольський молококонсервний комбі-
нат дитячих продуктів», які нібито протягом 
2014–2015 років вчинили дії з метою фінан-
сового та матеріального забезпечення теро-
ристичних організацій «ДНР» та «ЛНР», не 
встановлено. Жодних дій, як вказано в ухвалі 
судді, з метою фінансового та матеріально-
го забезпечення терористичних організацій 
«ДНР» та «ЛНР» протягом 2014–2015 років не 
здійснювалося. Органами досудового розслі-
дування не надано жодного доказу того, що 
таке фінансування здійснювалося [15]. Як і в 
попередньому випадку, суд не повною мірою 
мотивував свою позицію про відсутність під-
став для застосування заходів кримінально- 
правового характеру до юридичної особи.

Ураховуючи нечіткість у кримінальному 
законодавстві України поняття «вчинення 
злочину від імені юридичної особи», що від-
несено до недоліків законодавчої техніки, 
а також неможливість застосування заходів 
кримінально-правового характеру до юри-
дичної особи у випадку вчинення злочину 
терористичного характеру рядовим праців-
ником, оскільки вони не можуть діяти від 
імені юридичної особи, підтримуємо точку 
зору науковців щодо зміни формулювання 
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відповідної підстави. Пропонуємо таке фор-
мулювання п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України: 
«вчинення її уповноваженою особою від імені 
та в інтересах юридичної особи будь-якого зі 
злочинів, передбачених у статтях 258–258-3 
цього Кодексу».

Доходимо також висновку про необхідність 
доповнення Закону України від 20 березня 
2003 року № 638-IV«Про боротьбу з терориз-
мом» положенням про відповідальність юри-
дичних осіб за вчинення злочинів терорис-
тичного характеру. Вважаємо за доцільне 
змінити назву ст. 24 цього Закону на «Відпо-
відальність юридичних осіб за терористичну 
діяльність» та доповнити її абзацом другим 
такого змісту: «У разі вчинення від імені 
юридичної особи її уповноваженою особою 
будь-якого зі злочинів, передбачених у стат-
тях 258–258-3 Кримінального кодексу Украї-
ни, самостійно або у співучасті до юридичної 
особи у випадках, визначених цим Кодексом, 
застосовуються заходи кримінально-правово-
го характеру».

Слід рекомендувати слідчим, прокурорам 
та суддям, які здійснюють досудове розсліду-
вання та судовий розгляд кримінальних про-
ваджень, у злочинах, передбачених у п.п. 1, 2, 

4 ч. 1 ст. 96-3 КК України, в тому числі у разі 
вчинення уповноваженою особою від імені 
юридичної особи будь-якого злочину, перед-
баченого в ст.ст. 258–258-5 КК України, у ви-
падку прийняття будь-яких процесуальних 
рішень, коли КПК України передбачає вра-
хування відповідних матеріальних підстав 
застосування заходів кримінально-правово-
го характеру щодо юридичних осіб, брати до 
уваги те, що провадження стосовно юридич-
ної особи повинно бути належно розпочате, 
як це передбачено у ч. 8 ст. 214 КПК України. 
Якщо відомості про юридичну особу не були 
внесені в ЄРДР, то відсутні процесуальні під-
стави здійснювати відповідне провадження, 
а отже, приймати процесуальні рішення, об-
умовлені провадженням щодо юридичної осо-
би та процесуальним статусом представника 
юридичної особи, стосовно якої здійснюється 
провадження.

Наукові висновки, отримані під час роботи 
над цією статтею, можуть бути використані 
для подальшого вивчення проблеми застосу-
вання заходів кримінально-правового харак-
теру до юридичних осіб за вчинення злочинів 
загалом та за діяльність терористичних орга-
нізацій зокрема.
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Іван КРИВОРУЧКО

ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАХОДІВ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ВЧИНЕННЯ 

ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Досліджено проблему застосування заходів кримінально-правового характеру до юридич-
них осіб за діяльність терористичних організацій. Запропоновано зміни до Кримінального ко-
дексу України та до Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Розроблено рекомендації 
для практичних працівників стосовно прийняття процесуальних рішень у провадженнях про 
застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

Ключові слова: захід кримінально-правового характеру; юридична особа; тероризм; зло-
чин терористичного характеру; терористична діяльність; кримінальне провадження; прова-
дження щодо юридичної особи; арешт майна; представник юридичної особи, стосовно якої 
здійснюється провадження. 

Иван КРИВОРУЧКО

ПРИМЕНЕНИЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Исследована проблема применения мер уголовно-правового характера к юридическим ли-
цам за деятельность террористических организаций. Предложены изменения в Уголовный 
кодекс Украины и в Закон Украины «О борьбе с терроризмом». Разработаны рекомендации 
для практических работников о принятии процессуальных решений в производствах о приме-
нении мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.
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Ключевые слова: мера уголовно-правового характера; юридическое лицо; терроризм; пре-
ступление террористического характера; террористическая деятельность; уголовное производ-
ство; производство в отношении юридического лица; арест имущества; представитель юриди-
ческого лица, в отношении которого осуществляется производство.

Ivan KRYVORUCHKO

TAKING MEASURES OF CRIMINAL LEGAL NATURE 
AGAINST LEGAL ENTITIES FOR COMMITTING CRIMINAL 

OFFENCES CONNECTED TO TERRORISM 

The article investigates the problem of the application of criminal-law measures against legal 
entities for the activities of terrorist organizations. Amendments to the Criminal Code of Ukraine 
and to the Law of Ukraine «On Combating Terrorism» were proposed. Recommendations to practical 
workers regarding the adoption of procedural decisions in the implementation of criminal measures 
against legal entities.

Keywords: criminal-legal measure; legal entity; terrorism; a crime of a terrorist nature; 
terrorist activity; criminal proceedings; proceedings concerning a legal entity; arrest of property; 
representative of the legal entity in respect of which the proceedings are being conducted.



70

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ОЛЬГА ПОДІЛЬЧАК 

Розвиток людської цивілізації і новітніх 
технологій дає можливість не тільки освоюва-
ти оточуючий світ, а й глибше пізнавати люд-
ське тіло, мозок і закономірності його функ-
ціонування. В умовах, коли злочинність не 
зникає, а навпаки, збільшується, досліджен-
ня впливу геному людини на антисоціальну 
поведінку продовжує викликати науковий 
інтерес. 

Вивченню біологічних складових зло-
чинності присвячували роботи видатні вче-
ні, найбільш відомі з яких: Б.Л. Астауров, 
Д.Н. Беляєв, Ф.Й. Галль, В.П. Ємельянов, 
Ч. Ломброзо, Є. Кречмер, І.С. Ной, Ж. Піна-
тель, Г. Рименшнейдер, П.М. Тарновська, 
Я. Тиіхонен, Д.Л. Хамертон, У. Шелдон, 
Е. Уілсон, Е. Феррі, В.К. Ефроімсон та інші.

Метою статті є узагальнення сучасних до-
сліджень геному людини та аналіз впливу 
генотипу на формування антисоціальної по-
ведінки особистості.

Розвиток людського індивідуума залежить 
від спадкової інформації, закладеної в його 
ДНК, та навколишнього середовища, в якому 
відбувається формування особистості. Саме 
гени є носіями даних, за якими вибудовують-
ся певні речовини для структур живої кліти-
ни. Усі гени об’єднуються в загальну струк-
туровану послідовність – спіралі ДНК, які 
компактно згортаються всередині клітини, 
утворюючи хромосоми. Хромосомний набір 
здорової людини складається з 46 хромосом 
(23 пари): 22 пари хромосом є соматичними, 
а 23-тя пара – статевою. Саме вони визнача-

ють належність до жіночої або чоловічої ста-
ті. У каріотипі жінки присутні дві хромосоми 
Х (ХХ), а у чоловіка Х і У хромосоми (ХУ). 
Мутації (зміни в будові ДНК) притаманні 
усім живим організмам, а сучасний вплив 
екологічно забрудненого середовища тільки 
підвищує вірогідність появи хромосомних 
аберацій.

Більшість хромосомних аномалій порушу-
ють звичайний розвиток людини, впливають 
на її здоров’я, а відтак ускладнюють адапта-
цію у суспільстві. У ХХ сторіччі виявили, що 
суттєвий вплив на агресивну протиправну по-
ведінку здійснюють зайві статеві хромосоми 
Х та У. Вчені з’ясували, що наявність 47 хро-
мосом замість 46 з каріотипами 47 (ХУУ) чи 
47 (ХХУ) зумовлює ризик порушень розвитку 
та поведінки, синдром дефіциту уваги, гіпер-
активні розлади (ADHD) та розлади аутис-
тичного спектру (ASD) [1]. На думку дослід-
ників, ці розлади зумовлюють аномальну 
поведінку і труднощі у соціальній взаємодії 
і комунікаціях, нездатність заводити і під-
тримувати суспільні зв’язки, відсутність чи 
зменшення емпатії, а також звуження кола 
інтересів і наявність часто повторюваних по-
ведінкових актів.

Каріотипу 47 (ХУУ) приписують більшу 
агресивність, ніж 47 (ХХУ). Набір хромосом 
47 (ХУУ) сприяє розвитку рослих чоловіків, 
схильних до імпульсивної агресивної по-
ведінки, неконтрольованих сплесків люті 
[2, с. 186]. Присутність у чоловіків зайвої 
Х- хромосоми з каріотипом 47 (ХХУ), або син-
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дром Клайнфельтера (KS), також впливає на 
наявність високого зросту і може спричинити 
відставання в розвитку, пасивність, відсут-
ність критичного мислення, схильність під-
даватися навіюванням. Дослідники вважали 
синдром Клайнфельтера причиною «пасивної 
антисоціальності» [2, с. 187]. Джон Л. Хамер-
тон узагальнив дослідження генетиків і на-
водить такі дані [3]: в установах виконання 
покарань коефіцієнт частоти каріотипу ХУУ  
порівняно з загальною популяцією новона-
роджених збільшується в 4 рази, а в тюрем-
них психіатричних лікарнях (mental-penal) у 
20 разів (див. таблицю).

Хромосомні аномалії зазвичай зумовлю-
ють погіршення стану здоров’я, можуть спри-
чиняти проблеми соціалізації та зменшувати 
здатність до адаптації у людському суспіль-
стві. Перевищення частоти таких порушень 
у осіб, які відбувають покарання, у 2–4 рази 
порівняно з новонародженими, а з хворими у 
тюремних психіатричних лікарнях – у 20–100 

разів, пов’язано з неадаптивною поведінкою 
чоловіків із зайвою 47 хромосомою та осо-
бливостями роботи правоохоронних органів. 
Кримінальна юстиція швидше розкриє зло-
чин, якщо особа не здатна ужити складних 
заходів його приховування. Вважаємо, що ка-
ріотип 47 (ХУУ, ХХУ) чи 48 (ХХУУ) не є мар-
кером злочинності, а лише пояснює причини 
особливого функціонування нервової системи 
людини. Аутичні розлади, що можуть супро-
воджувати такий каріотип, здатні зумов-
лювати не тільки антисоціальну поведінку, 
а й спряти видатним досягненням у різних 
сферах життя, зокрема особливим матема-
тичним здібностям [4]. Крім того, не кожна 
хромосомна аномалія визначає схильність до 
агресивної дезадаптивної поведінки. Напри-
клад, відсутність однієї Х-хромосоми у жінок 
(синдром Шерешевського – Тернера, каріо-
тип 45 (ХО)) зумовлює низький зріст, розумо-
ву і фізіологічну інфантильність, труднощі в 
абстрактному мисленні. Проте за свідченням 
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47, ХУУ Новонароджені
Не новонароджені

Психіатричні лікарні
УВП

Тюремні психіатричні лікарні 
(mental-penal)

39 082
21 371
2 243
4 012
3 852

43
21
6
17
80

10
10
27
42

208

…
…
2
4

20

47, ХХУ Новонароджені
Психіатричні лікарні

УВП
Тюремні психіатричні лікарні 

(mental-penal)

84 769
2 243
4 012
3 852

99
10
11
46

12
44
27
119

…
4
2
10

48, 
ХХУУ

Новонароджені
Психіатричні лікарні

УВП
Тюремні психіатричні лікарні 

(mental-penal)

84 768
2 243
4 012
3 852

2
2
0
9

0,2
9
…
23

…
> 40
…

> 100

Таблиця 
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генетиків [2, с. 188], завдяки працелюбності, 
наполегливості, своєрідному практицизму 
такі люди досить успішно навчаються, закін-
чують школи і навіть ВНЗ. 

Окрім грубих порушень кількості хромосом 
можливі й менш суттєві мутації, пов’язані з 
делецією (втратою частини хромосоми), інвер-
сією (вбудовуванням фрагмента хромосоми на 
колишнє місце після повороту на 180°С), ду-
плікацією (подвоєнням (множенням) ділянки 
хромосоми), міжхромосомними та ізохромо-
сомними абераціями (обміном фрагментами 
між негомологічними хромосомами або утво-
ренням однакових, але дзеркальних фраг-
ментів двох різних хромосом, що містять одні 
й ті ж набори генів). Одні мутації можуть не 
мати суттєвих наслідків, а інші призводити 
до затримки фізичного, психічного та інте-
лектуального розвитку чи інших вад здоров’я 
й обміну речовин. Подальше обстеження осіб 
з делінквентною поведінкою може сприяти 
виявленню нових факторів, що зумовлюють 
утруднення соціальної адаптації й схильність 
до агресії та імпульсивності.

Вченими було виявлено, що певна мута-
ція гену моноаміноксидази А (МАО-А) при-
зводить до надлишку моноамінів у мозку, 
таких, як серотонін, допамін і норепінефрін, 
які зумовлюють імпульсивну агресивність. 
Мутація розташовується на восьмому екзоні 
гена МАО-А, спричиняючи його дисфунк-
цію. Регулярна функція МАО – руйнуван-
ня моноамінів, порушується, викликаючи 
їх накопичення у мозку [5]. У мишей, поз-
бавлених функціонального гену МАО-А, 
відзначалися вищі рівні агресії порівняно з 
мишами з функціональним МАО-геном [6, 
с. 739]. У 2000–2002 роках А. Каспі з групою 
вчених [7, с. 851] досліджували 50 засудже-
них за насильницькі злочини і також дійшли 
висновку про те, що низькоактивний генотип 
МАО-А притаманний таким правопорушни-
кам, але має вплив лише у сукупності з пога-
ним поводженням у дитинстві.

У 2013–2014 роках  репрезентативне 
дослі дження засуджених щодо  наявності 
зазначених генних аномалій провела гру-
па сканди навських вчених (J. Tiihonen, 
M-R. Rautiainen, H.M. Ollila та інші) [8]. Вони 
проаналізували генотип 794 ув’язнених. Осо-
би, які вчинили лише ненасильницькі злочи-

ни, були класифіковані як ненасильницькі 
правопорушники (n=215). Особи, які вчинили 
принаймні один насильницький злочин, були 
віднесені до групи насильницьких правопо-
рушників (n=538), а ті, хто вчинив щонаймен-
ше 10 жорстоких насильницьких злочинів, 
були класифіковані як надзвичайно жорстокі 
злочинці (n=84). Статус насильницького зло-
чину був невідомий для 41 особи, внаслідок 
чого їх було виключено з дослідження. До 
насильницьких злочинів входили вбивство, 
замах на вбивство, насильство, що призве-
ло до вбивства з необережності, інші види 
вбивств та побиття. Ненасильницькі злочи-
ни, як правило, включали в себе кермуван-
ня у нетверезому стані, злочини, пов’язані з 
наркотиками, або злочини проти власності. 
Злочинців, які вчинили лише сексуальні зло-
чини, з дослідження виключили. Учасники 
пройшли структуроване клінічне інтерв’ю 
для DSM-IV-розладів (SCID), щоб виключити 
осіб з діагнозом психозу та оцінити, чи відпо-
відає суб’єкт критеріям асоціального розладу 
особистості.

Результати визначили як низький мета-
болізм моноаміну, так і дисфункцію мем-
бран нейронів як імовірні фактори в етіології 
надзвичайної кримінальної насильницької 
поведінки. Вивчення генетичних особливос-
тей важкої рецидивної насильницької пове-
дінки дало високу статистичну значимість 
для малоактивного генотипу МАО-А, але не 
для HTR2B. Робота Ярі Тиіхонена та інших 
засвідчила вплив цього генотипу у понад 
500 правопорушників, при цьому жорстоке 
поводження чи його відсутність у дитинстві 
не змінювало результати. Основний ефект 
мутацій МАО-А спостерігався лише серед 
правопорушників, які вчинили щонайменше 
два тяжкі насильницькі злочини. 

Про вплив генетично зумовленого рівня 
гормонів на поведінку зазначає у своєму до-
слідженні й антрополог Елен Фішер. На її 
думку, експресія певних генів дофамінової 
системи викликає допитливість, креатив-
ність, імпульсивність, енергійність і гнуч-
кість свідомості. Такі люди люблять ризик і 
новизну. Ті, у кого високий рівень серотоніну 
(або хто приймає селективні інгібітори зво-
ротного захоплення серотоніну як антидепре-
санти), товариські та легко соціалізуються. 
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Вони консервативні й не прагнуть дослід-
жувати світ. Експресія тестостерону робить 
людину впертою, прямолінійною, рішучою, 
скептичною і наполегливою – а також схиль-
ною до точних дисциплін: інженерії, інфор-
маційних технологій, механіки, математики 
та музики. Нарешті, переважання естроге-
ну/окситоцину характерно для інтуїційних і 
емпатійних осіб – вдумливих, які володіють 
уявою і схильних довіряти оточуючим [9]. 
На думку вчених, існують і певні регіональ-
ні особливості. Наприклад, серед китайців і 
японців багато людей «серотонінового» типу, 
а «дофаміновий» ген характерний для жи-
телів басейну Амазонки [10]. Ці дані мають 
певне кримінологічне значення, оскільки 
розподіл «дофамінового» і «серотонінового» 
генотипів певним чином збігається з найбіль-
шими і найменшими коефіцієнтами вбивств 
на 100 000 населення, де найвищі показники 
в країнах Латинської Америки (Гондурас – 
81,8; Эль-Сальвадор – 64,7; Мексика – 23,7; 
2010 р.), а найнижчі в країнах Азії (Китай – 
1,0; Гонконг – 0,5 та Японія – 0,4; 2010 р. ) [11, 
c. 126–128]. 

Зазначимо, що функціонування головного 
мозку не визначається якимось одним геном 
чи рівнем гормону, це складна мультифак-
торна система, роботу якої забезпечує велика 
кількість хромосомної інформації. Наприклад, 
ізраїльські вчені досліджували вплив корот-
кого варіанту гену AVPR1a, для чого провели 
ДНК-тестування 203 студентів-добровольців 
[12]. Студентам запропонували гру Dictator 
Game, під час якої вони могли зробити вибір 
між захистом ігрових персонажів і безжаль-
ним знищенням всього на своєму шляху. При 
оцінці ступеня альтруїзму гравців було вияв-
лено, що для безжальних і егоїстичних харак-
терна присутність більш короткого варіанту 
гена AVPR1a. При цьому будь-якого зв’язку 
між статтю учасників і їх поведінкою вчені не 
виявили. Ген AVPR1a кодує білки, що вплива-
ють на активність рецепторів головного мозку, 
що детектують гормон вазопресин. Науковці 
вважають, що цей гормон крім звуження су-
дин і антидіуретичного ефекту впливає на 
центральну нервову систему, рівень агресії і 
соціальну поведінку людини.

Іншим гормоном, якому приписували 
вплив на формування агресивної проти-

правної поведінки, є тестостерон. У чоловіків 
У-хромосома зумовлює значно вищий рівень 
цього гормону, ніж у жінок, що відповідає 
більшому рівню чоловічої злочинності порів-
няно з жіночою. Вчені вважали, що тестосте-
рон є одним із гормонів агресії, які змушують 
людину полювати і вбивати здобич. На думку 
деяких дослідників, якщо не розрядити наси-
ченість тестостерону в крові шляхом фізич-
них навантажень, то підвищується ймовір-
ність зростання агресивності і схильність до 
асоціальних вчинків. Збільшення кількості 
тестостерону в крові підлітків у віці від 12 до 
17 років відповідає зростанню рівня злочин-
ності [13]. Подальші дослідження довели, що 
високий рівень тестостерону мають спортсме-
ни з найвищими показниками сили і витри-
валості, а після занять силовими вправами 
часто спостерігається зростання рівня тесто-
стерону [14], при цьому ніяких антисоціаль-
них вчинків не фіксується.

Слід зазначити, що крім генетичної схиль-
ності рівень гормонів у клітинах людини 
визначають деякі психоактивні речовини. 
В Україні, як і більшості країн Європи, зна-
чна кількість насильницьких злочинів учи-
няється під впливом алкоголю або амфета-
міну, які викликають тимчасове підвищення 
рівня дофаміну в мозку [15; 16]. Крім того, 
для регуляції поведінки потрібна комплек-
сна дія багатьох гормонів. Отже, покладати 
всю відповідальність за насильницьку пове-
дінку на особливості генної будови завчасно. 

При дослідженні даних про будову генома 
та особливості гормонального фону особи ви-
никає етичне питання: як використовувати і 
зберігати отриману інформацію, не допустити 
дискримінації людини залежно від структури 
її хромосом, захистити право на приватність 
та на захист персональних даних. Виявлення 
особливостей генотипу осіб зі значними про-
блемами в соціалізації та адаптації можуть 
допомогти визначити напрями психологічної 
роботи та виховання. В Україні у практичній 
діяльності суб’єктів запобігання злочинності 
неповнолітніх комплексно не враховуються 
ні анатомо-фізіологічні, генетичні, нервово- 
мозкові та інші властивості дитячого організ-
му, які у період раннього формування особи 
набувають вирішального значення [17, с. 12], 
ні генетично зумовлені властивості дорослих. 
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ОЛЬГА ПОДІЛЬЧАК 

Освітні та поведінкові втручання можуть 
зменшити проблеми дезадаптації у навчаль-
них закладах та у домашніх умовах, і їх не-
обхідно застосовувати до осіб, які мають труд-
нощі у навчанні та спілкуванні. Разом з тим 
виникає загроза неетичного використання ін-
формації про генотип конкретної людини. На-
приклад, неетичними є висловлювання гене-
тиків на кшталт: «… певна частка таких осіб 
легко піддаються імпульсам, що призводять 
до … гомосексуалізму, педофілії, крадіжок, 
підпалів; будь-яке примушування викликає у 
них спалах злобної люті, дуже слабо контро-
льований затримуючими нервами» [2, с. 186]. 
Такий прогноз стосовно конкретної людини 
чи групи людей є неприйнятним. 

Науковий прогрес неминуче призведе до 
накопичення інформації про індивідуальну 
будову хромосом людини. Великі, підтриму-
вані державою, бази даних ДНК існують у 
багатьох країнах світу та ефективно вико-
ристовуються у кримінальному судочинстві. 
Лише у Великобританії Національна інфор-
маційна база зразків ДНК (The UK National 
DNA Database – NDNAD) станом на 30 черв-
ня 2017 року містить 6 066 194 млн зразків 
[18], Китай планує витратити на програ-
му збору ДНК-зразків 9 млрд дол. США до 
2030 року [19]. У США Національний індекс 
ДНК (NDIS), що функціонує в рамках Об’єд-
наної системи індексів ДНК (The Combined 
DNA Index System, or CODIS), містить понад 
13 002 727 зразків правопорушників станом на 
серпень 2017 року [20]. У РФ законом запрова-
джується обов’язкова геномна реєстрація осіб, 
засуджених до позбавлення волі за вчинення 
тяжких або особливо тяжких злочинів, а також 
для всіх категорій злочинів проти статевої не-
доторканості і статевої свободи [21, ст. 7], хоча 
виконання закону призупинялося внаслідок 
несприятливої економічної ситуації. База да-
них ДНК Інтерполу, відома як DNA Gateway, 
у серпні 2016 року містила понад 155 000 про-
філів ДНК, які надали понад 70 країн- членів 
[22]. Інтерпол повідомляє, що 2008 року в 
Україні було опрацьовано 176 профілів ДНК 
з місця злочину та 1772 профілів особи. 
У 2011 році база даних ДНК України зросла до 
2609 профілів ДНК з місця злочинів, а також 
5162 довідкових профілів ДНК, отриманих від 
окремих осіб [23]. В Україні зразки ДНК збе-

рігаються відповідно до Інструкції з організа-
ції функціонування криміналістичних обліків 
експертної служби МВС України [24], згідно 
з якою автоматизований облік генетичних оз-
нак людини функціонує на центральному та 
обласних рівнях й формується з ДНК-профілів 
осіб, які підозрюються або звинувачуються у 
вчиненні злочинів; узятих під варту, засудже-
них у випадку їх добровільної згоди; біологіч-
них слідів, вилучених при ОМП, у тому числі 
за фактами безвісного зникнення осіб, прове-
дення інших слідчих дій та оперативно-розшу-
кових заходів; невпізнаних трупів. Внаслідок 
високої вартості аналізу зразки ДНК відби-
раються не від усіх осіб, а тільки у випадку, 
коли таку інформацію необхідно отримати в 
ході кримінального провадження. Таким чи-
ном, дослідження генотипу осіб, які вчинили 
злочин, в Україні має вибірковий характер і 
зумовлюється криміналістичними потребами. 
У Кувейті ж у межах боротьби з тероризмом 
з 2016 року взагалі усі громадяни та будь-які 
особи, які в’їжджають в країну, зобов’язані 
надати зразки ДНК [25]. Отже, збір ДНК- 
інформації – це сучасна світова тенденція роз-
витку людства.

З накопиченням відомостей про геном лю-
дини, у тому числі про особу правопорушника, 
постає проблема етичного використання інфор-
мації та дотримання прав людини. ООН при-
йнято Загальну декларацію про геном людини 
та права людини [26], у ст. 2 якої зазначено, 
що кожна людина має право на дотримання її 
достоїнства і прав, незалежно від генетичних 
характеристик, та що особистість людини не 
може зводитися до її генетичної будови. Ст. 32 
Конституції України гарантує конфіденцій-
ність особистої інформації про людину, ст. 286 
Цивільного кодексу України надає кожному 
право на таємницю про стан здоров’я та відо-
мості, одержані при медичному обстеженні. 
Крім того, згідно зі ст. 7 Закону України «Про 
захист персональних даних» забороняється 
обробка персональних біометричних або гене-
тичних даних, окрім випадків, коли обробка 
персональних даних необхідна для обґрунту-
вання, задоволення або захисту правової ви-
моги, в медичних цілях або якщо це стосується 
вироків суду, виконання завдань оперативно- 
розшукової чи контррозвідувальної діяльності, 
боротьби з тероризмом та здійснюється дер-
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жавним органом в межах його повноважень, 
визначених законом, та в інших випадках [27]. 
Тому для дослідження генетичних особливос-
тей правопорушників у кримінологічних цілях 
потрібна обов’язкова згода кожного учасника 
на обробку персональних даних.

Для формулювання спільної міжнародної 
позиції щодо накопичення і використання ге-
нетичної інформації у 2010 році була створе-
на міжнародна Судова генетична політична 
ініціатива (Forensic Genetics Policy Initiative 
(FGPI)). FGPI прагне досягти дотримання 
прав людини при створенні і використанні 
баз даних ДНК у всьому світі [28]. Американ-
ське товариство людської генетики (American 
Society of Human Genetics (ASHG)) також 
підтримує профілювання ДНК як правоохо-
ронний інструмент для виявлення злочинців 
та звільнення невинних [29]. Однак ASHG 
застерігає, що при використанні ДНК необ-
хідно поважати право громадян на недотор-

канність приватного життя, й уряди повинні 
гарантувати, що генетичні дані не будуть ви-
користані для інших цілей, ніж охорона пра-
вопорядку. 

Отже, можемо констатувати, що певні 
генетичні властивості впливають на обмін 
речовин, розвиток і схильність людини до 
певних зразків поведінки. Порушення соціа-
лізації, зниження емпатії, імпульсивна агре-
сивність можуть бути зумовлені генетично. 
Незважаючи на наявність репрезентативних 
досліджень осіб з проблемами соціальної 
адаптації, які виявляють певні особливості ге-
нотипу у деяких з них, немає підстав робити 
висновки про генетичне підґрунтя злочинно-
сті, оскільки жоден окремий ген не визначає 
остаточний варіант поведінки особи. Подаль-
ші дослідження геному людини в контексті 
пошуків джерел делінквентної поведінки ма-
ють проводитися з урахуванням міжнародних 
стандартів дотримання прав людини.
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ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ: 
СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Проаналізовано результати сучасних наукових досліджень особливостей генотипу насиль-
ницьких злочинців. Розглянуто питання щодо етичності використання інформації про геном 
людини. Окреслено проблеми і перспективи подальших досліджень ДНК осіб, які вчинили 
злочин.

Ключові слова: особа злочинця; біологічне і соціальне в особі злочинця; ген злочинця; 
хромосомні аномалії; агресія; делінквентна поведінка.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА: СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проанализированы результаты современных научных исследований особенностей геноти-
па насильственных преступников. Рассмотрены вопросы этичности использования информа-
ции о геноме человека. Обозначены проблемы и перспективы дальнейших исследований ДНК 
лиц, совершивших преступление.

Ключевые слова: личность преступника; биологическое и социальное в личности преступ-
ника; ген преступника; хромосомные аномалии; агрессия; делинквентное поведение.
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GENETIC STUDIES OF PERSONALITY OF AN OFFENDER: 
MODERN STATE AND PERSPECTIVE

The article analyzed results of modern scientifi c researches of features of the genotype of violent 
criminals. It is considered the question of the ethical use of information about the human genome. 
It is outlined the problems and perspectives of further DNA researches of perpetrators.

Keywords: offender’s personality; biological and social in the person of the offender; the genius 
of a criminal; chromosomal anomalies; aggression; delinquent behavior.
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СЕРГІЙ ХАРИТОНОВ 

Суспільна небезпечність і протиправність – 
обов’язкові ознаки злочину, його матеріальна 
та формальна ознаки. Специфіка військових 
злочинів полягає в їх спеціальній суспільній 
небезпечності та спеціальній протиправності. 
З’ясування цих ознак злочинів проти порядку 
проходження (несення) військової служби дає 
можливість законодавцю чіткіше формувати 
кримінально-правову заборону та передбача-
ти як міру реагування з боку держави відпо-
відні покарання певних видів та розмірів.

У період незалежності України досліджен-
ням питань, що стосуються військових злочи-
нів, займалися такі вчені, як Г.В. Андрусів, 
В.М. Білоконєв, П.П. Богуцький, В.П. Бодаєв-
ський, В.К. Грищук, М.І. Карпенко, М.І. Мель-
ник, В.О. Навроцький, М.І. Панов, М.І. Хавро-
нюк, Г.І. Чангулі та інші.

Мета цієї статті полягає у тому, щоб проана-
лізувати суспільну небезпечність і протиправ-
ність злочинів проти порядку проходження 
(несення) військової служби.

Поняття «військовий злочин» як окремий 
вид (різновид) загального поняття злочину, 
визначеного у ч. 1 ст. 11 Кримінального ко-
дексу України (КК України), містить всі його 
обов’язкові ознаки: суспільну небезпечність, 
протиправність, винність, караність. Однак 
ці ознаки мають свою специфіку, яка обумов-
лена характером суспільних відносин, що 

складаються та функціонують у сфері проход-
ження (несення) військової служби і на які 
посягають указані злочини. Ця стаття присвя-
чена лише двом ознакам військового злочину – 
суспільній небезпечності та протиправності.

Суспільна небезпечність діяння за своєю 
природою є об’єктивною властивістю будь-якого 
злочину, яка не залежить від правової оцінки 
у законі та стає ознакою злочину лише після 
такої законодавчої оцінки. Вона не є такою 
собі абстракцією, вона знаходить свій мате-
ріальний вияв як сукупний результат вчи-
нення відповідною кількістю осіб однотипних 
вчинків. Суспільна небезпечність військових 
злочинів, як і будь-яких інших, відображає їх 
сутність та свідчить про спричинення шкоди 
або створення загрози спричинення шкоди 
охоронюваним кримінальним законом цінно-
стям [1, с. 30].

Суспільна небезпечність злочину прямо 
залежить від соціальної цінності тих суспіль-
них відносин, на які він реально посягає. 
Ця залежність виявляється у чіткій формулі: 
«За інших рівних умов суспільна небезпеч-
ність злочину тим вища, чим важливішими 
та значимішими є суспільні відносини, які він 
порушив» [2, с. 71].

Суспільна небезпечність військових зло-
чинів характеризується категорією високого 
порядку – воєнною безпекою держави, яка за-
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лежить від стану боєздатності Збройних Сил 
України, інших військових формувань, їх спро-
можності виконувати завдання, що ставить пе-
ред ними держава, і, зрештою, стану захищено-
сті країни від можливої воєнної агресії.

Будь-який військовий злочин шляхом пору-
шення військовослужбовцем відповідних пра-
вил проходження (несення) військової служби 
безпосередньо або опосередковано підриває 
боєздатність військових підрозділів, унаслідок 
чого завдається істотна шкода боєздатності 
Воєнної організації України і воєнній безпеці 
держави загалом. 

Основним завданням Воєнної організації 
держави є забезпечення воєнної (оборонної) 
безпеки держави. Під воєнною безпекою слід 
розуміти такий стан міждержавних відно-
син та обороноздатності держави, за якого 
ймовірність війни зводиться до мінімуму, 
оскільки жодна із сторін не має спонукаль-
них мотивів до розв’язування бойових дій 
проти іншої сторони та не ставиться в умови, 
які потребують значного розвитку програм 
озброєння з метою запобігання невигідного 
для себе становища. Тому для вирішення Во-
єнною організацією завдань воєнної безпеки 
специфічними воєнними засобами перед-
бачено особливий порядок функціо нування 
державних органів і формувань, що входять в 
її структуру, виконання посадових обов’язків 
особами, яких вона об’єднує, шляхом проход-
ження військової служби. Таким чином, дер-
жава визнає необхідність військової служби в 
тих чи інших своїх установах з огляду на цілі 
воєнної безпеки та необхідність застосування 
воєнних засобів для її досягнення.

Поняття боєздатності Воєнної організації 
складається з таких компонентів: 

1) бойова готовність Збройних Сил України 
та інших військових формувань, яка в цілому 
розуміється як стан, що визначає ступінь го-
товності військ до виконання покладених на 
них завдань. Основними показниками бойо-
вої готовності є: стан особового складу, озбро-
єння та воєнної техніки; укомплектованість 
підрозділів особовим складом, зброєю та воєн-
ною технікою; утримання в справному стані 
та готовність до застосування зброї та воєнної 
техніки; високий рівень бойової підготовки 
військ; тверда військова дисципліна;

2) готовність органів державного та воєн-
ного управління, яка проявляється в їх функ-
ціонуванні (діяльності) щодо забезпечення 
компонентів Воєнної організації здатністю 
здійснювати збройний захист України;

3) воєнно-економічна готовність держави – 
підтримання можливостей воєнно-економічного 
та воєнно-технічного потенціалу держави на 
рівні, який необхідний для реалізації воєнної 
політики в мирний час і в період війни; 

4) мобілізаційна готовність України – 
здатність до мобілізаційного розгортання 
Воєнної організації, насамперед Збройних 
Сил України. 

Загалом ці компоненти спрямовані на 
вирішення проблеми безпеки держави та 
всіх її складових. Сам термін «безпека» на-
уковці вживають на позначення захище-
ності кого-, чого-небудь від усяких загроз. 
Поняття «захищеність» включає в себе як 
реальний стан відсутності зовнішніх та 
внутрішніх загроз, так і механізм реагу-
вання на загрози, обумовлений розумінням 
стану безпеки чи відсутності загроз. У на-
уковців немає єдиної точки зору на поняття 
«безпека». Безпеку вважають інтегральною 
формою вияву життєздатності та життє-
вої витривалості різних аспектів біосфери 
і ноосфери в духовній, культурній сферах, 
у зовнішній та внутрішній політиці, фізич-
ному і моральному здоров’ї, в інформатиці 
та технології [3, с. 402].

Деякі автори під безпекою розуміють систе-
му умов і факторів, у яких країна функціо нує 
та розвивається за своїми внутрішніми зако-
нами, делегуючи управлінню право стимулю-
вати позитивні тенденції та зрушення, а та-
кож коригувати негативні відхилення з метою 
захисту країни від загроз зовнішнього оточен-
ня або використання притаманних людині, 
країні, суспільству та державі засобів і заходів 
із самозбереження [4, с. 55–59].

Відносно новою є точка зору, що безпека оз-
начає стан захищеності життєво важливих ін-
тересів особи, суспільства та держави в різних 
сферах життєдіяльності від зовнішніх та внут-
рішніх загроз. При цьому під життєво важли-
вими інтересами необхідно розуміти сукупність 
потреб, задоволення яких забезпечує належне 
існування та розвиток останніх [5, с. 25].
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У законодавстві України поняття «воєнна 
безпека» не визначено, але зрозуміло, що вона 
є складовою національної безпеки, яка дося-
гається через організацію оборони держави та 
виконання різноманітних заходів у політич-
ній, економічній та інших сферах суспільного 
життя [6, с. 19–28]. Поняття «воєнна безпе-
ка» протилежне поняттю «воєнна небезпека», 
водночас у них багато спільного. По-перше, 
обидва явища цілеспрямовано виникають в 
однакових сферах людської діяльності: полі-
тиці, економіці, ідеології, воєнному будівни-
цтві тощо. По-друге, воєнна небезпека і воєнна 
безпека створюються однаковими суб’єкта-
ми – державами, націями, соціальними вер-
ствами, воєнно-політичними лідерами тощо. 
По-третє, і воєнна безпека, і воєнна небезпека 
можуть створюватися однаковими засобами, 
серед яких воєнна сила посідає дуже важливе 
місце. Нарешті, і це головне, воєнна небезпе-
ка і воєнна безпека спрямовані на однакові 
об’єкти – держави, території, населення, 
ресурси та ін. [7, с. 3–7].

Деякі науковці під воєнною безпекою розу-
міють постійну готовність Воєнної організації 
до збройного захисту життєво важливих інте-
ресів особи, суспільства і держави та збройний 
їх захист від зовнішніх і внутрішніх загроз, 
пов’язаних із застосуванням воєнної сили, або 
в зв’язку із загрозою її застосування [8, с. 145]. 
На наш погляд, це твердження не відображає 
всіх складових такого наукомісткого поняття, 
як безпека. Безпека – це не готовність кого-, 
чого-небудь, а передусім найважливіша цін-
ність, яка забезпечує існування особи, суспіль-
ства, держави, стан їх захищеності. Воєнна 
безпека, відповідно, – це стан захищеності 
держави та всіх її складових від воєнних зов-
нішніх, насамперед, та іноді й внутрішніх 
загроз. Воєнна безпека є підставою (основою) 
обороноздатності та територіальної цілісності 
держави.

Таким чином, суспільна небезпечність 
злочинів проти порядку проходження (несен-
ня) військової служби знаходить свій вияв у 
завданні або у створенні загрози завдання 
істотної шкоди інтересам військової безпеки 
держави у сфері її обороноздатності і, отже, 
характеризується підвищеним ступенем сус-
пільної небезпечності. Ця шкода або загроза 

спричинення шкоди виникає внаслідок пору-
шення військовослужбовцем відповідних пра-
вил несення військової служби.

Протиправність як ознака злочину – це 
юридична (на відміну від суспільної небез-
печності, яка є соціальною) властивість діян-
ня. Вона означає: а) заборонність; б) загрозу 
покарання. Саме на ознаці протиправності 
базується, мабуть, найважливіший принцип 
кримінального права: nullum crimen sine lege 
(«немає злочину без вказівки на те в законі»), 
що також пов’язано із забороною застосовуван-
ня кримінального закону за аналогією. Отже, 
за межами кримінальної протиправності не-
має ані злочину, ані покарання (ч. 4 ст. 3 КК 
України). Тому статті Особливої частини КК 
України сукупно з базовими положеннями 
статей Загальної частини КК України визна-
чають, які діяння людей є злочинними, і вста-
новлюють за них відповідне покарання. 

Специфіка злочинів проти порядку прохо-
дження військової служби полягає насамперед 
у спеціальній, назвемо її воєнно-кримінальною, 
протиправності. Сутність воєнно-кримінальної 
протиправності означає те, що діяння порушує 
не лише кримінально-правові приписи (забо-
рони), утворюючи зміст кримінально-право-
вої норми, – воно одночасно визнається про-
типравним і нормами інших галузей права, 
передусім військового та адміністративного, 
чиї норми регулюють функціонування Во-
єнної організації держави і порядок проход-
ження військової служби у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях, 
створених згідно із законом. Інакше кажучи, 
у разі спеціальної протиправності норма, яка 
порушує ться, міститься не лише в криміналь-
ному законі, а й в інших (некримінальних) 
законах чи підзаконних нормативно-правових 
актах. І ці нормативно-правові акти регулю-
ють певні аспекти (сторони) військової служ-
би. Військовослужбовець, вчиняючи злочин, 
порушує щонайменше дві заборони: одну, що 
міститься у відповідній статті розділу ХІХ КК 
України, другу – або загальновійськову, за-
кріплену у військових статутах чи відповідних 
законах, що мають загальний характер (зако-
ни України «Про військовий обов’язок та вій-
ськову службу», «Про Службу безпеки Украї-
ни» тощо), або спеціальну, яка передбачена в 
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підзаконних актах (Положення про повітряні 
перевезення авіацією Збройних Сил Украї-
ни), та регулює окремі, спеціальні відносини 
військової служби (наприклад, порядок прове-
дення польотів та правил експлуатації літаль-
них апаратів). Специфіка військової служби 
як виду державної служби особливого харак-
теру поряд з іншим виражається в тому, що 
всі її компоненти мають чітку правову регла-
ментацію в спеціальних нормативно-правових 
актах. Кримінально-правова норма-заборона 
військових злочинів є системою, що включає 
в себе як власні кримінально-правові припи-
си, так і нормативні приписи інших галузей 
права. 

Таку протиправність у науці кримінально-
го права поділяють на «пряму» та «змішану» 
[9, с. 115–125]: у разі «прямої протиправності» 
кримінально-правова норма міститься безпо-
середньо в кримінальному законі, утворюючи 
його зміст, а в разі «змішаної протиправності» – 
як у кримінальному законі, так і в інших (не-
кримінальних) законах чи підзаконних норма-
тивних актах. Цей підхід з деякими уточнен-
нями підтримали багато науковців. Зокрема, 
М.І. Панов вважає, що протиправність слід 
поділяти не на «пряму» та «змішану», а на 
«загальну» та «спеціальну» [10, с. 62–76]. «За- 
гальна», або «пряма протиправність», наяв-
на в тих випадках, коли суспільно небезпеч-
не діяння порушує лише заборону (припис) 
кримінально-правової норми, але порушень 
норм інших галузей права немає або вони несут-
тєві. За «спеціальної протиправності», навпаки, 
порушення норм інших галузей права, в нашо-
му випадку військового та адміністративного, 
є необхідною умовою кримінальної відпові-
дальності. Тому специфіка протиправності 
військових злочинів виявляється саме в спе-
ціальній протиправності: лише порушення 
відповідних правил поведінки у військовому 
середовищі, які закріплені в законах та під-
законних актах і регулюють окремі сфери 
військової діяльності, поряд з обов’язковими 
ознаками складу військового злочину, може 
бути підставою для притягнення до кримі-
нальної відповідальності за злочини проти по-
рядку проходження військової служби.

Внаслідок того, що всі військові злочини 
мають спеціальну протиправність та посяга-

ють на різноманітні аспекти (сторони) порядку 
військової служби, які закріплені в спеціаль-
ному законодавстві, диспозиції кримінально-
правових норм, встановлених у розділі ХІХ 
КК України, мають бланкетний характер. 
Особливістю бланкетних норм є те, що зміст 
та обсяг цих складів злочинів визначається як 
кримінально-правовою нормою, так і норма-
ми чи елементами норм інших галузей права. 
Причому останні не розширюють і не збільшу-
ють обсяг, зміст і межі складу злочину – вони 
лише уточнюють та конкретизують відповідні 
ознаки складу злочину, які викладені в зако-
ні, як правило, загальним чином.

Норми військових злочинів насправді не 
встановлюють повного змісту кримінально-
правової заборони (диспозиція не окреслює 
ознаки складу злочину або окреслює не всі 
його ознаки), її зміст визначається не лише 
законом про кримінальну відповідальність, 
а й нормами воєнного та адміністративного 
законодавства. Тобто зміст бланкетних ознак 
конкретного військового злочину залежить 
від іншої, у більшості випадків від підзакон-
ної норми, що належить до іншої галузі права. 
Сама назва розділу ХІХ «Злочини проти вста-
новленого порядку несення військової служби» 
дає можливість стверджувати, що всі норми, 
закріплені в цьому розділі, мають бланкетний 
характер. 

Порядок – це правила, згідно з якими здійс-
нюється що-небудь, існуючий устрій, режим. 
Специфічні прийоми нормотворчої техніки, 
яку використовував законодавець, формулюю-
чи в законі про кримінальну відповідальність 
норми, що стосуються військових злочинів, дає 
можливість виділити два види бланкетних 
диспозицій – пряму (явну) та непряму (неяв-
ну) [11, с. 49]. 

Прямою бланкетною диспозицією є диспо-
зиція, в якій безпосередньо міститься вказівка 
на порушення відповідного порядку прохо-
дження (несення) військової служби. Статті 
з такою диспозицією становлять більшість у 
розділі ХІХ КК України: порушення правил 
поводження зі зброєю, а також з речовина-
ми і предметами, що становлять підвищену 
небезпеку для оточення; порушення правил 
польотів або підготовки до них; порушення 
правил несення прикордонної служби; не-
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дбале ставлення до військової служби тощо. 
У статтях кримінального закону з непрямою 
бланкетною диспозицією немає прямої вка-
зівки на порушення певних правових норм, 
закріплених у нормативно-правових актах тієї 
чи іншої галузі права або законодавстві, але 
в них вказуються такі ознаки складу злочину, 
які визначаються не тільки в диспозиції кри-
мінального закону, а й відповідно до інших 
нормативно-правових актів. Цими ознаками є: 
начальник; військова частина; місце служби; 
зброя; бойові припаси; вибухові або інші бойо-
ві речовини; засоби пересування; військова та 
спеціальна техніка; військове майно; предме-
ти, що становлять підвищену небезпеку для 
оточення; радіоактивні матеріали; відомості 
військового характеру, що становлять дер-
жавну таємницю; документи чи предмети, які 
містять відомості військового характеру, що 
становлять державну таємницю; засоби веден-
ня війни; військовий корабель; військовополо-
нений; особливий період; воєнний стан; бойова 
обстановка.

На наш погляд, бланкетність як ознаку дис-
позицій військових злочинів слід розглядати у 
двох площинах: в широкому розумінні – тобто 
всі військові злочини порушують відповідні 
правила (порядок) проходження військової 
служби, а отже, будь-яка норма, що передбаче-
на в розділі ХІХ КК України, повинна розгля-
датись під кутом порушення приписів, на яких 
ґрунтується військова служба, та у вузькому 
розумінні, коли для правильної кваліфікації 
військового злочину необхідно чітко встано-
вити, який саме «пункт» відповідних правил 
(спеціальних приписів) порушив військово-
службовець, що, в свою чергу, є константою в 
побудові об’єктивної сторони складу військо-
вого злочину. Саме бланкетність диспозицій 
військових злочинів у вузькому розумінні 
означає наявність нормативних актів інших 
галузей права, приписи яких беруть участь у 
формулюванні змісту кримінально-правової 
заборони. 

Аналіз заборон, передбачених у розділі ХІХ 
Особливої частини КК України, дає можли-
вість стверджувати, що передусім бланкет-
ність диспозицій військових злочинів прояв-
ляється як при встановленні ознак об’єктивної 
сторони цих злочинів – предмета, місця, часу, 

обстановки, знарядь, засобів, способу вчинен-
ня злочинного діяння та його наслідків, так 
і при встановленні спеціального суб’єкта вій-
ськових злочинів.

Діяльність Воєнної організації України 
чітко врегульована. Однак для кваліфікації 
злочину потрібен системний аналіз правил 
поведінки військовослужбовця, який пере-
буває поза межами правового регулювання 
кримінального закону, і це обумовлює певні 
труднощі. Тому при встановленні ознак скла-
ду злочину, передбаченого тією чи іншою 
статтею розділу ХІХ КК України, обов’язко-
вого застосування потребують також і від-
повідні норми інших нормативно-правових 
актів, які регулюють порядок несення або 
проходження військової служби та були по-
рушенні під час вчинення військового зло-
чину. Застосування кримінально-правових 
норм, закріплених у розділі ХІХ КК України, 
передбачає дотримання відповідних вимог, 
які істотно ускладнюють процеси кваліфіка-
ції військових злочинів. По-перше, необхід-
но визначитись, норми якого нормативно-
правового (некримінального) акта були пору-
шені військовослужбовцем при вчиненні вій-
ськового злочину. По-друге, переконатися, що 
цей нормативно-правовий акт був чинним під 
час вчинення суспільно-небезпечного діяння. 
По-третє, встановити зміст порушення відпо-
відних правил (порядку) проходження (несен-
ня) військової служби. Нарешті, по-четверте, 
встановити конкретну статтю, пункт чи іншу 
структурну одиницю нормативно-правового 
акта, що дає можливість ідентифікувати від-
повідне порушення. Недотримання такої по-
слідовності у кваліфікації військових злочи-
нів може призвести до порушення принципу 
законності відповідними правоохоронними 
органами.  

У наукових джерелах існує думка, що при 
застосуванні кримінально-правових норм з 
бланкетною диспозицією неминучі два етапи 
кваліфікації: проміжна оцінка на базі додат-
кових підстав та остаточна оцінка на базі юри-
дичної норми, яка передбачає юридичні на-
слідки та кладеться в основу рішення справи 
[12, с. 90–94].

З огляду на викладене можемо зробити 
такі висновки. По-перше, всі військові злочи-
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Сергій ХАРИТОНОВ

ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ОЗНАК ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 

Проаналізовано ключові ознаки військових злочинів – суспільну небезпечність та проти-
правність. Зроблено висновок, що військові злочини заподіюють шкоду нормальній діяльності 
Воєнної організації держави, впливаючи на її боєздатність, та воєнній безпеці України. Ствер-
джується, що всі норми військових злочинів мають бланкетний характер. Визначено специфі-
ку військової протиправності та компоненти боєздатності Воєнної організації держави.

Ключові слова: військовослужбовець; суспільна небезпечність; протиправність; боєздат-
ність; Воєнна організація держави.

ни характеризуються так званою спеціальною 
суспільною небезпечністю та спеціальною про-
типравністю. По-друге, специфіка суспільної 
небезпечності військових злочинів обумов-
лена шкодою, яку вона спричиняє нормаль-
ній діяльності Воєнної організації України, 
та опосередковано загрозою воєнній безпеці 

України через порушення правил проходжен-
ня (несення) військової служби. По-третє, про-
типравність військових злочинів має комплек-
сний характер, її зміст визначається не лише 
законом про кримінальну відповідальність, 
а й нормами військового та адміністративного 
законодавства.
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СЕРГІЙ ХАРИТОНОВ 

Сергей ХАРИТОНОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Проанализированы ключевые признаки воинских преступлений – общественная опасность 
и противоправность. Сделан вывод, что воинские преступления причиняют вред нормальной 
деятельности Военной организации государства, влияя на ее боеспособность, и военной безо-
пасности Украины. Утверждается, что все нормы воинских преступлений имеют бланкетный 
характер. Определены специфика воинской противоправности и компоненты боеспособности 
Военной организации государства.

Ключевые слова: военнослужащий; общественная опасность; противоправность; боеспо-
собность; Военная организация государства.

Serhii KHARYTONOV

DETERMINATION OF MILITARY CRIMES SEPARATE FEATURES

The article analyses key features of military crimes – social danger and illegality. The author 
makes a conclusion that military crimes do harm to the proper functioning of State’s military 
organization by infl uencing its fi ghting capability, and to the military security of Ukraine. 
The article states that all provisions prescribing military crimes are blanket rules. The author 
determines the features of military illegality and components of State’s military organization 
fi ghting capability.

Keywords: serviceman; social danger; illegality; fi ghting capability; State’s military organization.
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Процедура отримання показань обвинува-
ченого має певні особливості, що пояснюється 
як специфікою процесуального статусу цьо-
го учасника, так і законодавчими вимогами 
щодо організації та проведення його допиту 
у судовому провадженні. Переформатування 
кримінального процесу у напрямі безпосеред-
нього отримання судом показань фактично 
нівелювало можливість використання попе-
редніх показань обвинуваченого, наданих 
ним як підозрюваним, а відтак ускладнило 
процес підготовки до такого допиту та його 
проведення. Це призвело до  труднощів та 
помилок у правозастосуванні. Отож набула  
важливості потреба наукового дослідження 
особливостей допиту обвинуваченого, вияв-
лення проблем та надання рекомендацій 
щодо тактичних аспектів підготовки до тако-
го допиту і його проведення. 

Питанням організації та проведення до-
питу присвячені праці О.С. Александрова, 
В.П. Бахіна, В.О. Коновалової, Я.П. Зейка-
на, Н.М. Максимишин, В.В. Печерського, 
Н.І. Порубова, К.В. Проніна, У.А. Усманова, 
В.Ю. Шепітька та багатьох інших учених. 
Тактичні особливості допиту обвинувачено-
го (підозрюваного) та природу його показань 
вивчали, зокрема, А.І. Абасов, Н.І. Єфімова, 
В.І. Камінська, Л.Д. Кокорєв, Г.К. Курашві-
лі, Я.О. Мотовіловкер, Є.В. Повзик, О.Р. Ра-

тінов, Р.Д. Рахунов, М.А. Чельцов-Бебутов, 
М.Л. Якуб. Водночас в умовах постійних за-
конодавчих змін та за наявності низки прак-
тичних проб лем питання, пов’язані із допи-
том у суді обвинуваченого, є актуальними 
та нагальними для наукового опрацювання. 
Отже, метою цієї статті є дослідження проце-
суальних і тактичних аспектів допиту обви-
нуваченого під час судового провадження, 
розроблення рекомендацій щодо підготовки 
прокурора до його проведення.

Показання обвинуваченого розглядаються 
як усне повідомлення ним у суді свого став-
лення до викладених проти нього в обвину-
вальному акті фактів, а також пояснення ок-
ремих обставин, які він дає в ході його допиту 
сторонами кримінального провадження [1, 
с. 34]. Тож проведення допиту потребує ре-
тельної підготовки та заздалегідь розробле-
ного і продуманого плану, який може бути 
скороченим або розгорнутим, і визначення як 
предмета допиту, так і його меж. План допи-
ту обвинуваченого, за влучним твердженням 
В.О. Коновалової, будучи гнучкою рухомою 
програмою, забезпечує тактичні прийоми до-
питу [2, с. 51].

Тактика допиту обвинуваченого, а відтак 
і його планування, залежать від низки чин-
ників, а саме: ставлення обвинуваченого до 
пред’явленого йому обвинувачення; наявно-
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ОЛЕНА ЄНІ 

сті співучасників; категорії кримінального 
провадження; кількості інкримінованих епі-
зодів злочинної діяльності; вікових, профе-
сійних та психологічних характеристик обви-
нуваченого; складу суду (зокрема, розгляду 
судом присяжних); присутності під час допи-
ту потерпілого, наявності неприязних стосун-
ків між ним та обвинуваченим; резонансності 
провадження (наявності у залі представників 
ЗМІ) тощо.

При підготовці плану допиту передусім 
потрібно зважати на очікуваний вид ситуацій 
допиту, що у криміналістиці поділяються на 
безконфліктні (обвинувачений визнає вину 
та готовий надавати показання) та конфлік-
тні (заперечення вини, відмова надавати по-
казання або ж виклад власної версії події). 

Звичайно, найлегше спланувати та про-
вести допит обвинуваченого, який визнав 
вину й дає розгорнуті показання, виявляє 
довірливе ставлення до суду і налаштований 
на максимальну співпрацю з правоохоронни-
ми органами й судом. Дослідники зазнача-
ють про цікаву деталь проведення допиту у 
безконфліктних ситуаціях. Так, особливості 
планування допиту підсудного, який визнав 
вину, полягають у тому, щоб у плані перед-
бачити запитання, спрямовані на уточнення, 
доповнення, деталізацію окремих обставин, 
оскільки психологія особи, яка визнала про-
вину, така, що вона намагається пом’якши-
ти або обійти гострі моменти свого діяння 
[3, с. 63]. Безконфліктність ситуації не є га-
рантією повної об’єктивної правдивості обви-
нуваченого. Він може добросовісно помиля-
тися, неправильно розуміти сутність тих чи 
інших подій, врешті-решт, щиро визнаючи 
свою вину, може підсвідомо намагатися до її 
применшення. Таким чином, підготовка до 
допиту навіть у безконфліктній ситуації в де-
яких випадках повинна включати елементи 
заснованого на знанні психології обвинува-
ченого прогнозуванні помилок. Урахування 
таких особливостей особи обвинуваченого, як 
завищена самооцінка, некритичне ставлення 
до себе, недоброзичливе ставлення до оточую-
чих, дає змогу передбачити вільне або мимо-
вільне прагнення обвинуваченого до пом’як-
шення своєї вини [4, с. 37].

У конфліктних ситуаціях спланувати до-
пит складніше, особливо за умови озвучення 

у суді «нової» версії події. У такому разі проку-
рору рекомендується побудувати план допиту 
як на основі попередніх показань особи, так і 
з урахуванням можливої їх зміни. Детальне 
відпрацювання версій, які можуть з’явитися 
у сторони захисту під час судового розгляду, 
допоможе прокурору не розгубитися і поста-
вити запитання необхідного змісту та у пра-
вильній формі. Про ймовірність висунення 
«нових» версій події з боку обвинуваченого 
можуть свідчити такі фактори, як: неоднора-
зова зміна показань під час досудового роз-
слідування; наявність скарг на дії слідчого 
чи прокурора; численні необґрунтовані кло-
потання; зміна захисника тощо. Орієнтовну 
інформацію про версію сторони захисту мож-
на отримати, проаналізувавши подані скарги 
та клопотання, а також докази, надані сторо-
ною захисту в порядку ст. 290 КПК України 
(наприклад, щодо свідків сторони захисту чи 
документів, які планується використати).

Конфліктні ситуації під час допиту часто 
супроводжуються тим, що обвинувачений за-
являє про наявність у нього алібі. Тактика до-
питу в такому разі полягатиме у постановлен-
ні додаткових, уточнюючих, контролюючих 
запитань, з’ясуванні деталей повідомленої 
інформації. Так, у літературі зазначається, 
що брехня як комплекс тверджень, що стосу-
ються певних обставин, надзвичайно мінли-
ва. Тому будь-яке запитання, що виходить за 
межі висловлювання, деталізує його чи спря-
мовує на співставлення з іншими даними у 
справі, призводить до порушення продуманої 
схеми і, що найголовніше, не дає змоги в про-
цесі допиту швидко зорієнтуватися, змінити 
схему [2, с. 105]. Наприклад, якщо обвину-
вачений повідомляє про перебування у пев-
ному закладі – рекомендується запитати, що 
він замовляв того дня, за яким столиком си-
дів, який офіціант обслуговував, чи зберігся 
у нього чек замовлення, які особливості про-
ведення дозвілля були того дня (концертна 
програма, виступи, святкування весілля у 
сусідньому залі тощо), що надалі дасть змогу 
перевірити ці показання.

Практика засвідчує, що особа, яка має 
усталений намір давати неправдиві показан-
ня, обдумує, як це зробити, і складає план 
своїх подальших дій. Вона розуміє, що не-
правду може бути викрито. У зв’язку із цим її 
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емоції досягають кульмінаційної точки в мо-
мент, коли повідомлені нею показання поро-
джують сумніви у суб’єкта допиту і той виму-
шено застосовує тактичні прийоми впливу на 
допитуваного з метою одержання правдивих 
показань [5, с. 9; 6, с. 46].

При плануванні допиту необхідно вра-
ховувати перелік обставин, що підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні 
(предмет доказування), передбачений у ч. 1 
ст. 91 КПК України. Окрім того, слушно за-
значається: якщо обвинувачений не визнає 
свою вину, предметом допиту є обставини, що 
спростовують обвинувачення. До предмета 
допиту також належить з’ясування обставин, 
що сприяють перевірці отриманих показань 
у процесі допиту чи після його закінчення, 
а також перевірці інших доказів [2, с. 6].  

За наявності у провадженні кількох обви-
нувачених, у тому числі коли їх позиції щодо 
обвинувачення відрізняються, прокурору 
варто заздалегідь продумати послідовність 
допиту обвинувачених. У цьому випадку важ-
ливою є така рекомендація криміналістів: 
«не лише сформулювати запитання обвину-
ваченим, відповіді на які відобразили б ло-
гіку їхніх злочинних дій чи дезорганізували 
продуманий ними захист, а й спланувати час 
проведення допитів, їх доцільну черговість, 
яка надала б змогу використовувати резуль-
тати кожного попереднього допиту у кожному 
наступному» [2, с. 53]. Наприклад, Н.М. Мак-
симишин зазначає: першим у суді повинен 
виступати той, хто є носієм правдивої, на 
думку прокурора, інформації, для того, щоб 
одразу підтвердити обвинувачення і створити 
безконфліктну ситуацію судового розгляду, 
з іншого боку, визнане допитуваним обви-
нувачення повинно позитивно вплинути на 
спів учасників [6, с. 86–87].

Ретельно продумати плани допитів слід і 
тоді, коли участь у суді забезпечує група про-
курорів. У таких випадках допит усіх обвину-
вачених може проводити як один прокурор 
(а інший в цей час фіксуватиме відповіді й 
слідкуватиме, чи за усіма обставинами було 
проведено допит), так і декілька (за особами 
або епізодами). 

Правила допиту обвинуваченого регла-
ментовано в ст. 351 КПК України, водно-
час положення цієї норми слід розглядати у 

системному взаємозв’язку з іншими суміжни-
ми нормами Кодексу. Процесуальні особли-
вості допиту обвинуваченого визначаються 
таким:

1) допиту обвинуваченого передує низка 
процесуальних дій: оголошення обвинува-
чення; встановлення особи обвинуваченого; 
роз’яснення суті обвинувачення і з’ясування, 
чи воно зрозуміле, чи визнає обвинувачений 
себе винним і чи бажає давати показання 
(ст. 348 КПК України); визначення обсягу 
доказів, що підлягають дослідженню, та по-
рядку їх дослідження (ст. 349 КПК України).

Важливим для обрання правильної так-
тики допиту є визначений судом порядок 
дослідження доказів. Загальним вважається 
порядок, коли першим допитується обвину-
вачений, а далі – досліджуються інші дока-
зи (здійснюється допит потерпілого, свідків, 
вивчення речових доказів тощо). Водночас 
у законі відсутнє зобов’язання досліджувати 
докази лише у такий спосіб. Тож пропозиція 
сторін щодо обсягу та порядку досліджен-
ня доказів може бути й іншою – наприклад, 
здійснити допит обвинуваченого лише після 
допиту потерпілого, що може бути пов’язано 
із доцільністю спочатку почути свідчення по-
терпілого про обставини події, а лише потім 
вислухати версію обвинуваченого. При цьому 
може виникнути ситуація, коли сторони про-
понують різний порядок дослідження дока-
зів, тож у даному випадку вирішення цього 
питання залишається за судом;

2) допит обвинуваченого здійснюється 
обов’язково (за певними винятками). На ви-
могу обов’язковості допиту обвинуваченого не 
впливають: факт невизнання, часткового чи 
повного визнання ним вини; думка потерпі-
лого чи інших учасників з цього приводу, по-
передня поведінка особи тощо. Винятками з 
правила обов’язковості є такі умови:

– якщо обвинувачений скористався правом 
відмовитися від давання показань. Слушно 
зазначено, що така відмова, як мотивована, 
так і немотивована, не може бути підставою 
для видалення його із зали судового засідан-
ня чи позбавлення або обмеження можливо-
сті в реалізації інших процесуальних прав, 
а також для притягнення до відповідальності 
[7, с. 552]. Жодною мірою вона не свідчить про 
неповагу до суду, про намагання затягнути 
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судове провадження чи незаконно вплинути 
на учасників розгляду. 

Водночас, відмовляючись від надання по-
казань, особа повинна розуміти, що таким 
чином вона сама позбавляє себе можливості 
озвучити власну версію подій, звужує обсяги 
як власного захисту, так і судового процесу;

–  у спрощеному провадженні щодо кримі-
нальних проступків (ст. 381 КПК України); 

– під час спеціального судового розгляду 
(ч. 3 ст. 323 КПК України);

3) якщо допит обвинуваченого починається 
з пропозиції головуючого надати показання 
щодо кримінального провадження. Фактично 
йдеться про вільний виклад показань щодо 
обставин кримінального провадження. При 
цьому законом не визначені його часові межі, 
тож ці показання можуть бути викладені як 
звужено, так і більш розширено (наприклад, 
із поясненням причин, які стали поштовхом 
до вчинення правопорушення);  

4) після вільного викладу показань зако-
ном передбачена черговість допиту обвину-
ваченого сторонами: першим його допитує 
прокурор, а потім захисник. Разом із тим у 
КПК України не передбачено проведення 
перехресного допиту обвинуваченого. Після 
цього обвинуваченому можуть бути постав-
лені запитання потерпілим, іншими обвину-
ваченими, цивільним позивачем, цивільним 
відповідачем, представником юридичної осо-
би, щодо якої здійснюється провадження, а 
також головуючим і суддями. Крім того, го-
ловуючий має право протягом усього допиту 
обвинуваченого ставити йому запитання для 
уточнення і доповнення його відповідей; 

5) коли здійснюється судовий розгляд сто-
совно кількох обвинувачених, якщо цього ви-
магають інтереси кримінального проваджен-
ня або безпека обвинуваченого, допит одного 
з обвинувачених може здійснюватися з вико-
ристанням відеоконференції при трансляції з 
іншого приміщення в порядку, передбачено-
му ст. 336 цього Кодексу. Така потреба може 
виникнути, зокрема, у кримінальних про-
вадженнях про злочини, вчинені організова-
ними злочинними групами чи злочинними 
організаціями; у кримінальному проваджен-
ні щодо неповнолітніх тощо; 

6) допит обвинуваченого, за результата-
ми якого вбачається, що він повністю визнає 

свою винуватість, не оспорює обвинувачен-
ня, надав детальні показання, може стати 
підставою для диференціації кримінальної 
процесуальної форми, зокрема – застосуван-
ня спрощеного порядку кримінального про-
вадження (ч. 3 ст. 349 КПК України). Проте, 
якщо під час допиту у прокурора виникли 
сумніви щодо деяких фактичних обставин 
справи, то він може клопотати про дослі-
дження окремих доказів, що стосуються цих 
обставин. Якщо неможливо усунути сумніви, 
клопотати про повний порядок дослідження 
доказів, в іншому випадку – обмежитись до-
слідженими доказами [8, с. 217];

7) певну специфіку має допит неповноліт-
нього обвинуваченого:

– законом передбачений його розшире-
ний суб’єктний склад. Так, згідно з вимогами 
ст. 490 КПК України допит неповнолітнього 
обвинуваченого здійснюється у присутності 
захисника. Згідно з ч. 1 ст. 488 КПК Украї-
ни у кримінальному провадженні щодо не-
повнолітнього обвинуваченого беруть участь 
батьки або інші законні представники не-
повнолітнього. Відповідно до ст. 491 КПК 
України, якщо неповнолітній не досяг шіст-
надцятирічного віку або якщо неповнолітньо-
го визнано розумово відсталим, під час його 
допиту за рішенням суду або за клопотанням 
захисника забезпечується участь законного 
представника, педагога чи психолога, а за не-
обхідності – лікаря. До початку допиту закон-
ному представнику, педагогу, психологу або 
лікарю роз’яснюється їхнє право ставити за-
питання неповнолітньому обвинуваченому.

Крім того, про час і місце судового розгля-
ду за участю неповнолітнього обвинуваченого 
суд повідомляє відповідну службу у справах 
дітей та уповноважений підрозділ органів 
Національної поліції. Суд має право також 
викликати в судове засідання представників 
цих установ. Представники служби у справах 
дітей та уповноваженого підрозділу органів 
Національної поліції мають право ставити 
запитання неповнолітньому обвинуваченому 
(ст. 496 КПК України).

Слід зауважити, що згідно з вимогами 
ч. 10 ст. 31 КПК України кримінальне про-
вадження щодо розгляду обвинувального 
акта стосовно неповнолітньої особи здійс-
нюється суддею, уповноваженим відповідно 
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до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» на здійснення кримінального про-
вадження стосовно неповнолітніх. Згідно з 
керівними наказами Генерального проку-
рора, у зазначених категоріях криміналь-
них проваджень процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням та підтриман-
ня публічного обвинувачення в суді дору-
чається прокурорам, на яких покладено 
обов’язок захисту прав і свобод дітей. Таким 
чином, можна констатувати, що основні 
суб’єкти проведення допиту неповнолітньо-
го обвинуваченого в суді мають відповідну 
 спеціалізацію;

– розширений предмет доказування 
(ст. 485 КПК України), що може обумовлю-
вати постановку більшої кількості запитань 
обвинуваченому;

– на відміну від стадії досудового розслі-
дування, на якій передбачені часові рамки 
допиту неповнолітньої особи, для стадії судо-
вого розгляду такі обмеження не встановле-
ні. Водночас суддям рекомендується у судо-
вому провадженні застосовувати положення 
ст. 226 КПК України щодо тривалості допиту 
неповнолітнього, а саме – що допит не може 
продовжуватися без перерви понад одну го-
дину, а загалом – тривати понад дві години 
на день [9, с. 38].

Висвітливши процесуальні аспекти допиту 
обвинуваченого, перейдемо до наступного, не 
менш важливого питання, пов’язаного із на-
лагодженням психологічного контакту з допи-
туваним. Саме його наявність або відсутність 
може полегшити або, відповідно, ускладнити 
допит. Як зазначається, інформація, що її на-
дає допитуваний, динамічна. Вона змінюєть-
ся, доповнюється, відкидається залежно від 
різних моментів, пов’язаних із встановлен-
ням психологічного  контакту [2, с. 7]. 

Під психологічним контактом розуміється 
динамічний, ситуаційно зумовлений двосто-
ронній процес впливу на допитуваного, спря-
мований на досягнення взаєморозуміння 
шляхом створення найбільш сприятливої 
психологічної атмосфери спілкування, в ре-
зультаті чого у співрозмовника змінюється 
негативний емоційний стан, психологічне 
ставлення й соціальна позиція в напрямі 
узгодженості й позитивних взаємин при про-
веденні слідчих і судових дій [10, с. 259].

У криміналістиці та судовій психології де-
тально розроблено прийоми налагодження 
психологічного контакту слідчого з підозрю-
ваним під час досудового розслідування, але 
не всі вони можуть бути застосовані у судо-
вому розгляді. Враховуючи складність про-
ведення допитів у суді (фіксування процесу 
допиту засобами звукозапису, присутність 
суддів та інших осіб, складність рефлексивно-
го управління допитуваними, унікальність та 
неповторність цієї процесуальної дії), проку-
рору рекомендується поспілкуватися з особою 
ще до направлення обвинувального акта до 
суду. Якщо під час досудового розслідування 
такий психологічний контакт прокурору вда-
лося налагодити, важливо забезпечити, щоб 
саме він, а не інший прокурор з групи про-
курорів узяв участь у допиті обвинуваченого. 
Поява нового представника сторони обвину-
вачення може призвести до зміни позиції об-
винуваченого чи відмови у наданні показань. 

В окремих ситуаціях тактично правильно 
спланувати допит певної категорії обвинува-
чених конкретними прокурорами (наприк-
лад, за наявності в обвинуваченого військо-
вого звання чи класного чину, за умови його 
зверхнього ставлення до осіб, що мають мен-
ше звання або чин, важливо забезпечити 
участь прокурора з рівнозначним чи вищим 
військовим званням або класним чином; те 
ж саме може стосуватися й вікових чи націо-
нальних характеристик). 

Налагодженню психологічного контак-
ту сприяє виявлення особою, яка допитує, 
поваги до прав людини, демонстрація нею 
неупередженості, дотримання вимог проце-
суального закону та етики поведінки. Важли-
вим є й оволодіння прокурором спеціальною 
термінологією, що допоможе уникнути інфор-
маційного бар’єра під час допиту. Це вимагає 
попереднього опрацювання відповідної літе-
ратури та нормативно-правових актів.

Страх, недовіра, уявлення про те, що до-
питуваного обманюють, миттєво створює 
емоційний бар’єр, зруйнувати який надалі 
дуже складно. Тому при встановленні пси-
хологічного контакту потрібно знати про 
його нестійкість, варіативність, ситуаційну 
обумовленість та вибірковий вплив на осіб із 
різним темпераментом і характером [2, с. 68]. 
Усі ці фактори слід обов’язково враховува-
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ти та намагатися їх уникнути чи принаймні 
 мінімізувати.

Як зазначається, вже сам факт перебуван-
ня на лаві обвинувачених впливає на різку 
зміну соціального статусу особи, на значне 
звуження соціально-рольових функцій, зав-
дає певних потрясінь у психіці. Допитува-
ному невідомо, яке остаточне рішення буде 
прийнято судом, і це призводить до сильних 
психічних переживань, тривоги, відчуття 
страху. Особливий стан суму, образи, гніву 
й обурення відчуває людина, яку не завжди 
справедливо та обґрунтовано обвинувачують 
у вчиненні злочину. Вона може відчувати 
безпорадність, розгубленість, острах щодо 
можливості спростувати висунуті проти неї 
обвинувачення [6, с. 41].

Допомогти досягнути психологічного кон-
такту можуть запитання нейтрального харак-
теру, з яких інколи доцільно починати допит. 
Наприклад, після вільного викладу показань 
про бійку, яка закінчилася нанесенням тілес-
них ушкоджень, можливо на початку поста-
вити запитання про самопочуття особи перед 
бійкою та після неї, про її настрій та емоції, 
що надасть змогу обвинуваченому «бути по-
чутим емоційно», після чого запитувати вже 
власне про саму подію. 

У ситуації, коли обвинувачений має певні 
заслуги, позитивні якості й не налаштований 
вкрай негативно, його допит можна розпоча-
ти з відповідних запитань (наприклад: «Ви 
маєте статус учасника антитерористичної 
операції?», «За що Ви отримали державну 
нагороду?», «Скільки років трудового стажу 
Ви маєте?», «Ви виховуєте малолітніх дітей 
один?» тощо).

Завжди, проводячи допит, потрібно це ро-
бити не формально, а виявляти справжній 
інтерес до показань особи, навіть тих, що не 
влаштовують того, хто допитує. Водночас про-
курору, налагоджуючи психологічний кон-
такт, слід все ж таки витримати необхідний 
баланс у спілкуванні і не перебирати на себе 
роль захисника.

Запитання, які ставляться при допиті, 
повинні відповідати вимогам логічності, зро-
зумілості, чіткості. Неприпустимо в одному 
запитанні поєднувати одразу декілька, тому 
що зазвичай відповідь лунає лише на перше 
або останнє запитання. У разі використання 

складної для розуміння термінології може 
виникнути необхідність  перед запитанням 
роз’яснити термін, відтак у таких випадках 
саме запитання буде складатися з двох ча-
стин – пояснення обвинуваченому та власне 
запитання. Наприклад, складним для фор-
мулювання відповіді є запитання: «Який був 
механізм нанесення тілесних ушкоджень?», 
у такому разі краще запитати спочатку про 
перший удар – хто його наніс, спрямованість 
удару та наслідки, і далі запитувати про по-
дальші удари (за можливості, покроково).

Особливо ретельно слід формулювати за-
питання в провадженнях, де зачіпається осо-
биста честь і гідність, у провадженнях про 
злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи, про діяння неповно-
літніх тощо.  Варто заздалегідь  продумати, 
проти яких запитань сторона захисту може 
заявити протест, і намагатися їх уникати.

Часто виникають ситуації, коли допитувач 
починає ставити нове запитання, не вислу-
хавши відповідь на попереднє, або негативно 
коментує отриману відповідь. Звичайно, як з 
метою налагодження контакту, так і з погля-
ду процесуальних правил допиту така реак-
ція допитувача є неприпустимою та етично 
невиправданою. Всі свої міркування щодо 
отриманих показань, думки щодо їх аналізу 
та співставлення з іншими доказами сторона 
зможе висловити у судових дебатах, а не під 
час допиту.

Також допитувач може почути у відповідь 
іронічні фрази чи коментарі обвинуваченого 
або ж хизування чи відверте хамство. Най-
краще у такій ситуації, по-перше, стримати 
себе і не відповісти таким же чином, а якщо 
така поведінка обвинуваченого продовжува-
тиметься, – звернутися до суду із проханням 
зробити зауваження обвинуваченому або 
вжити інші заходи процесуального впливу. 

Ефективне проведення судового допиту 
обвинуваченого передбачає не лише отри-
мання усних показань, а й спостереження 
за невербальними діями особи та її емо-
ційними проявами. Крім того, у випадку 
зміни обвинуваченим показань прокурору 
слід обов’язково з’ясувати причини цього. 
Як вказує О.Р. Ратінов, через наближення 
загрози покарання, зміну життєвих умов 
та процесуальної обстановки, накопичення 
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викривальних доказів, посилення чи посла-
блення емоційних переживань, придбання 
знань та досвіду, якими людина раніше 
не володіла, зростання сторонніх впливів 
безперервно переосмислюються аргумен-
ти за та проти обраної позиції, змінюється 
також думка про те, які показання для неї 
кращі [11, с. 22].

У будь-якому разі в умовах змагальності 
сторін кримінального провадження прокурор 
повинен проводити допит обвинуваченого 
наполегливо, активно, цілеспрямовано. Об-
винувачений – це не випадковий учасник су-
дового провадження, навпаки – це особа, яка 
мала змогу детально продумати власну пози-
цію та підготуватися до судового допиту, від-
так ефективно та повно провести його допит у 
багатьох випадках видається складніше, ніж 
допитати інших учасників. 

При завершенні допиту обвинуваченого як 
один із вдалих прийомів можна використати 
повторне постановлення запитання, в якому 

відображено основну чи важливу тезу (на-
приклад «То все ж таки, що стало основним 
мотивом таких Ваших дій?» або «Уточніть іще 
раз, чому ж Ви не припинили Ваші дії, коли 
потерпілий впав на землю?»). Це, як прави-
ло, справляє сильне враження на учасників 
судового провадження, а також дає змогу на-
голосити на важливості цієї тези і закріпити 
її у свідомості суду та інших учасників. Не ре-
комендується завершувати допит незначним, 
другорядним запитанням. 

Підсумовуючи викладене, варто наголо-
сити, що така процесуальна дія, як допит 
обвинуваченого, потребує ретельної підго-
товки та правильної організації проведен-
ня. Її результати є важливим фактором, 
який у багатьох випадках визначає подаль-
ший рух кримінального провадження, не-
обхідність інших процесуальних дій у суді, 
обсяг доказової бази, а також може вплива-
ти на обсяг обвинувачення та призначене 
покарання. 
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Олена ЄНІ

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО

 
Визначено процесуальні аспекти допиту обвинуваченого під час судового розгляду кримі-

нального провадження. Запропоновано рекомендації щодо підготовки до такого допиту. На-
ведено поради щодо застосування прокурором тактичних прийомів допиту обвинуваченого у 
різних ситуаціях. 

Ключові слова: судовий допит; обвинувачений; прокурор; підготовка до допиту;  показання.

Елена ЕНИ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО

 Определены процессуальные аспекты допроса обвиняемого во время судебного рассмот-
рения уголовного производства. Предложены рекомендации по подготовке к такому допросу. 
Приведены советы по применению прокурором тактических приемов допроса обвиняемого в 
различных ситуациях.

Ключевые слова: судебный допрос; обвиняемый; прокурор; подготовка к допросу; 
 показания.

Olena YENI

PROCEDURAL AND TACTICAL FEATURES 
OF INTERROGATION OF ACCUSED

The procedural aspects of the interrogation of the accused during the trial of the criminal 
proceedings are determined. Recommendations for preparation for such interrogation are suggested. 
Advice on the use by the prosecutor of tactical methods of interrogation of the accused in different 
situations are given.

Keywords: interrogation; accused; public prosecutor; preparation for interrogation; testimony.
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Новели кримінального, кримінально- 
виконавчого та кримінально-процесуаль-
ного законодавства потребують певного 
часу для їх практичного впровадження та 
набуття досвіду щодо застосування. Після 
цього з’являється можливість формувати 
висновки про їх ефективність і необхідність 
удосконалення. Такою новелою, яка вже 
отримала первинне поширення в практич-
ній юридичній діяльності, є кримінальна 
відповідальність за умисне невиконання 
угоди про примирення або про визнан-
ня винуватості (ст. 389-1 Кримінального 
кодексу України). Вказана норма покли-
кана забезпечити неухильне виконання 

кримінально- процесуальних угод, однак її 
впровадження спричинило розбалансуван-
ня усталеної практики застосування норм, 
якими встановлюється кримінальна відпо-
відальність за ухилення від покарання або 
порушення режиму його відбування.

На доктринальному рівні окремі питан-
ня провадження на підставі угод про при-
мирення або про визнання винуватості 
досліджували такі науковці, як В.Д. Бер-
наз, Є.О. Бунін, Г.П. Власова, М.В. Єме-
льянов,  Г.З. Злобін, В.М. Кудрявцев, 
О.О. Леляк, В.В. Навроцький, О.Г. Наджа-
фов, Р.В. Новак, П.В. Пушкар, Г.П. Середа, 
Т.Г. Хатеневич. Безпосередньо обставини 
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кримінальної відповідальності за умисне 
невиконання кримінально-процесуальних 
угод висвітлювались у роботах М.І. Витязя 
та С.О. Ященко. Проте неоднорідність судо-
вої практики при кваліфікації ухилення 
від відбування узгодженого в угоді пока-
рання, а також відсутність конкретних нау-
ково обґрунтованих рекомендацій свідчать 
про необхідність здійснення подальших на-
укових пошуків у окресленому напрямі. 

Метою цієї публікації є формування єдино-
го науково-практичного підходу до кваліфі-
кації дій засудженого, які проявились в ухи-
ленні від покарання, узгодженого в угоді про 
примирення або про визнання винуватості, 
або порушенні режиму його відбування.

Як вбачається з постанов суду, сьогод-
ні не сформовано одностайної позиції щодо 
юридичної оцінки дій особи, спрямованих 
на ухилення від покарання, призначеного 
за угодою про примирення або про визнання 
винуватості. В Єдиному державному реєстрі 
судових рішень (ЄДРСР) можна знайти різні 
варіанти кваліфікації таких дій. Здебільшого 
це застосування норми, закріпленої у ст. 389 
«Ухилення від покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі» або у ст. 389-1 «Умисне 
невиконання угоди про примирення або про 
визнання винуватості» Кримінального кодек-
су України (КК України).

Так, наприклад, вироком Глобинського 
районного суду Полтавської області від 13 ве-
ресня 2016 року було затверджено угоду про 
примирення від 25 серпня 2016 року, укладе-
ну між підозрюваним та потерпілим. Підоз-
рюваного визнано винним у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого в 
ч. 1 ст. 185 КК України, та призначено йому 
узгоджене сторонами покарання у виді 80 (ві-
сімдесяти) годин громадських робіт [1]. Пере-
буваючи на обліку Глобинського районного 
відділу з питань пробації, засуджений озна-
йомився з порядком та умовами відбування 
покарання у виді громадських робіт, про що 
свідчить його підписка, та був направлений 
на Комбінат комунальних підприємств (ККП) 
м. Глобиного для відбування покарання у 
виді громадських робіт. Із переліком об’єктів 
та видами робіт, графіком виходу на відпра-
цювання громадських робіт засуджений озна-
йомився та підписався. Разом із тим, знаючи 

про умови та порядок відбування покарання, 
будучи попередженим про кримінальну від-
повідальність за ухилення від відбування 
покарання, він відбув покарання у розмірі 
20 годин, а потім, маючи умисел на ухилен-
ня від відбування покарання, не з’явився за 
місцем проведення громадських робіт у ККП 
м. Глобиного Полтавської області, в зв’язку з 
чим не відбув без поважних причин покаран-
ня у розмірі 60 годин. 

Органами досудового розслідування такі 
дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 389 КК 
України. Навіть більше, з такою кваліфіка-
цією погодилась і сторона захисту, оскільки 
одночасно з обвинувальним актом прокуро-
ром направлено до суду угоду про визнання 
винуватості, укладену 28 лютого 2017 року 
під час досудового розслідування між проку-
рором і підозрюваним у присутності захис-
ника. Глобинський районний суд Полтав-
ської області своїм вироком від 15 березня 
2017 року затвердив указану угоду, чим по-
годився з юридичною оцінкою вчиненого, та 
визнав підозрюваного винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 389 КК України, та призначив 
узгоджене покарання у виді арешту строком 
на один місяць [2].

У своєму вироку суд не вказав та не надав 
оцінку тому факту, що покарання, від якого 
ухилявся засуджений, було призначено на 
підставі угоди про примирення. Такого роду 
судові рішення, коли особа засуджується за 
ухилення від відбування покарання, але 
при цьому не враховується та не оцінюється 
той факт, що це покарання є змістом проце-
суальної угоди, доволі поширені у судовій 
 практиці.

Водночас наявні й протилежні судові рі-
шення. Зокрема, Дзержинський районний 
суд м. Харкова у своєму вироку від 25 жовт-
ня 2017 року [3] виправдав обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК України, 
з урахуванням таких обставин. У лютому 
2014 року обвинуваченому під особистий під-
пис було видано направлення на відбуван-
ня покарання у вигляді громадських робіт 
строком 150 годин. Замість того, щоб почати 
виконувати зобов’язання із відбування пока-
рання у вигляді громадських робіт, він, маю-
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чи намір невиконання вироку суду, з метою 
ухилення від відбування покарання у вигля-
ді громадських робіт, без поважної причини 
до роботи не став та про причини неявки не 
повідомляв, у зв’язку з чим обвинуваченому 
було винесено застереження у вигляді пись-
мового попередження, з яким він ознайомив-
ся 25 квітня 2014 року, скріпивши це особис-
тим підписом у приміщенні Дзержинського 
районного підрозділу Київського МРВ КВІ 
УДПтСУ в Харківській області. Обвинува-
чений пояснив, що не розпочав відбувати 
покарання з огляду на графік роботи його, 
як водія на Зміївській ТЕС. Тому того само-
го дня обвинуваченому під особистий підпис 
було видано направлення на відбування по-
карання у вигляді громадських робіт строком 
150 годин в Олексіївську виправну колонію 
№ 25 УДПтС України в Харківській області, 
де він 26 квітня 2014 року повинен був роз-
почати відбування покарання у вигляді гро-
мадських робіт, виконуючи їх у вільний від 
роботи час, а саме: у суботу та неділю. Однак 
обвинувачений умисно, маючи намір неви-
конання вироку суду, з метою ухилення від 
відбуття покарання у вигляді громадських 
робіт, без поважної причини до роботи не став 
та про причини не повідомив. У період з лю-
того 2014 року до моменту постановлення ви-
року обвинувачений покарання, призначене 
Дзержинським районним судом м. Харкова 
у вигляді громадських робіт строком 150 го-
дин, не відбував. Дії обвинуваченого орга-
ном досудового розслідування кваліфіковані 
за ч. 2 ст. 389 КК України як ухилення від 
відбування покарання у вигляді громадських 
робіт. Однак суд не погодився з такою юри-
дичною оцінкою дій обвинуваченого, оскіль-
ки встановив, що покарання, від якого ухи-
лявся обвинувачений, призначено вироком 
Дзержинського районного суду м. Харкова 
від 11 листопада 2013 року, яким затвердже-
на угода про примирення між потерпілим та 
обвинуваченим. При цьому суд зазначив, що 
умисне невиконання угоди про примирення 
або про визнання винуватості тягне за собою 
кримінальну відповідальність, передбачену 
ст. 389-1 КК України.

Як свідчить наведений приклад, підста-
вою для відмови суду від притягнення особи 
до кримінальної відповідальності за ухилен-

ня від відбування покарання стало встанов-
лення факту узгодження цього покарання 
процесуальною угодою. При цьому суд не 
обмежився тільки відмовою в засудженні осо-
би за ст. 389 КК України, а ще й додатково 
висловив власну позицію стосовно належної 
кваліфікації дій обвинуваченого та вказав, 
що дії, пов’язані з ухиленням від відбування 
покарання, затвердженого угодою про при-
мирення або про визнання винуватості, ма-
ють розцінюватись як умисне невиконання 
такої угоди та кваліфікуватись за ст. 389-1 
КК України.

Звернення до судових рішень апеляцій-
ної інстанції дає підстави стверджувати, 
що на цьому етапі здійснення правосуд-
дя превалює остання правова позиція. Це 
підтверджується ухвалами апеляційних 
судів Вінницької, Луганської, Сумської та 
Хмельницької областей [4; 5; 6; 7]. Зокре-
ма, ухвалою Апеляційного суду Луганської 
області залишено без задоволення апеля-
ційну скаргу заступника прокурора Луган-
ської області на вирок Міловського район-
ного суду Луганської області від 3 грудня 
2013 року. Як зазначено в ухвалі, тверджен-
ня прокурора про те, що дії обвинуваченого, 
пов’язані з ухиленням від відбування по-
карання, узгодженого угодою про визнан-
ня винуватості, начебто були неправильно 
кваліфіковані судом за ст. 389-1 КК Украї-
ни, оскільки обвинувачений ухилявся від 
відбування покарання у вигляді громад-
ських робіт як особа, яка була засуджена до 
цього покарання, є безпідставними. Диспо-
зиція ст. 389-1 КК України, на думку суду, 
передбачає кримінальну відповідальність 
осіб, які були засуджені вироком, згідно з 
яким йому призначено покарання у вигля-
ді громадських робіт на підставі угоди. Суд 
дійшов висновку, що обвинувачений не ви-
конав умови, передбачені в ст. 6 цієї угоди, 
і тому суд правильно вказує на те, що таким 
чином засуджений зрозумів, що буде при-
тягнутий до кримінальної відповідальності 
за ст. 389-1 КК України [5].

Обидві наведені правові позиції судової 
практики не є безспірними та потребують на-
лежного наукового обґрунтування або спро-
стування. У такому разі основними питання-
ми, що потребують з’ясування, є наступні. 
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По-перше, чи є ухилення від відбування 
покарання невиконанням угоди про прими-
рення або про визнання винуватості? Лише у 
разі позитивної відповіді можливим і доціль-
ним стає розгляд наступного питання. Інак-
ше необхідно єдиною правильною визнавати 
ту правову позицію, згідно з якою ухилення 
від відбування покарання, навіть затвер-
дженого угодою, не може кваліфікуватись за 
ст. 389-1 КК України.

По-друге, яким є співвідношення норми, 
закріпленої у ст. 389-1 КК України, з нор-
мами інших статей розділу XVIII Особливої 
частини Кримінального кодексу України, що 
передбачають відповідальність за невико-
нання судового рішення, ухилення від пока-
рання або порушення режиму його відбуван-
ня? Якщо буде встановлено її спеціалізацію 
стосовно інших норм, тоді можна керуватися 
правилом конкуренції загальної та спеціаль-
ної норм, відповідно до якого застосуванню 
підлягає спеціальна норма. В такому разі 
позиції тих судів, які в окреслених випадках 
застосовують ст. 389-1 КК України, можна ви-
знати обґрунтованими. Якщо навпаки, спеці-
альними виявляться інші норми, то застосу-
ванню підлягатимуть саме вони.

Розмірковуючи над першим питанням, 
варто навести доволі обґрунтовану точку 
зору М.І. Витязя про те, що у ст. 472 Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-
ни (КПК України) міститься вичерпний 
перелік обов’язків, які можуть поклада-
тись на підозрюваного чи обвинуваченого 
при укладенні угоди про визнання вину-
ватості: 1) беззастережне визнання своєї 
винуватості у вчиненні кримінального 
правопорушення; 2) згода на призначення 
покарання; 3) згода підозрюваного або об-
винуваченого на звільнення від відбування 
покарання з випробуванням; 4) обов’язки 
щодо співпраці у викритті кримінального 
правопорушення, вчиненого іншою особою 
(якщо відповідні домовленості мали місце). 
Тобто поведінка особи, яка порушує угоду 
про визнання винуватості, має полягати 
виключно у невиконанні одного чи кількох 
зазначених обов’язків [8, с. 37–38]. Зміст 
цієї тези у частині покарання можна по-
ширити й на угоду про примирення, адже 
законодавчі формулювання щодо нього, які 

закріплені у ст.ст. 471 та 472 КПК України, 
є  ідентичними.

Слід звернути увагу на той факт, що відпо-
відно до закону вимагається згода підозрюва-
ного чи обвинуваченого саме на призначення 
покарання, а не на його виконання чи відбу-
вання. Це начебто дає підстави стверджува-
ти, що застосування покарання не входить 
до змісту процесуальних угод, а отже, відпо-
відно, ухилення від покарання не утворює 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ст. 389-1 КК України. 

Співвідношення понять призначення та 
застосування покарання досліджувалось на 
науковому рівні. Незважаючи на відсутність 
бурхливої наукової дискусії з цього приводу, 
єдність думок щодо співвідношення вказаних 
понять відсутня. Так, Є.Ю. Полянський  в ав-
торефераті дисертації вказує, що різні автори 
вбачають відмінності між поняттями призна-
чення покарання, його визначенням, а також 
застосуванням, проте ці поняття загалом є си-
нонімами [9, с. 7]. При цьому, надаючи визна-
чення поняттю призначення покарання, нау-
ковець орієнтує на те, що це діяльність лише 
суду, і не згадує суб’єктів виконання та відбу-
вання покарання. Зокрема, він зазначає, що 
під призначенням покарання розуміється ви-
значення судом особі, винній у скоєнні злочи-
ну, виду та розміру покарання відповідно до 
вимог кримінального законодавства [9, с. 7]. 
Проте у самому дисертаційному досліджен-
ні вчений заперечує тотожність цих понять, 
посилаючись на праці Т.В. Непомнящої, яка 
вважає, що призначення покарання є лише 
першим етапом його застосування [10, с. 17]. 
Іманентно наступним етапом є його виконан-
ня (відбування).

Ми поділяємо останню точку зору, однак 
попри семантичну відмінність понять при-
значення покарання та його застосування 
немає підстав стверджувати, що виконання 
чи відбування узгодженого в угоді покарання 
перебуває поза її змістом. Законодавчі дже-
рела дають можливість дійти висновку, що 
призначення покарання та наступні етапи 
його застосування є нерозривно пов’язаними, 
що цілком усвідомлюється підозрюваним чи 
обвинуваченим при укладанні угоди про при-
мирення чи про визнання винуватості. Зокре-
ма, у ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу 
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України вказано, що Кримінально- виконавче 
законодавство, виконання і відбування пока-
рань ґрунтуються на принципах невідворот-
ності виконання і відбування покарань. До 
того ж процесуальне законодавство, яким 
регламентується порядок укладення проце-
суальних угод у кримінальному проваджен-
ні, зобов’язує суд перед ухваленням рішення 
про затвердження угоди переконатися, що об-
винувачений цілком розуміє вид покарання, 
а також інші заходи, які будуть саме застосо-
вані до нього у разі затвердження угоди су-
дом (п. 4 ч. 4 та п. 4 ч. 5 ст. 474 КПК України), 
а не лише призначені. Завдяки системному 
тлумаченню вказаних норм поряд з нормами, 
закріпленими у ст.ст. 471 та 472 КПК Укра-
їни, доходимо висновку, що при укладенні 
процесуальної угоди на обвинуваченого по-
кладається не тільки обов’язок дати згоду на 
призначення зазначеного в угоді покарання, 
а й обов’язок його відбути (виконати при при-
значенні штрафу). Водночас зауважимо, що 
з метою уникнення необхідності тлумачення 
закону доцільно було б замінити в ст.ст. 471 
та 472 КПК України поняття «призначен-
ня покарання» на родове – «застосування 
 покарання».

На підставі викладеного можемо пози-
тивно відповісти на перше поставлене нами 
запитання та обґрунтовано вважати, що ухи-
лення від покарання є однією з форм об’єктив-
ної сторони умисного невиконання угоди про 
примирення чи про визнання  винуватості.

Розглядаючи друге запитання – щодо спів-
відношення норми, закріпленої у ст. 389-1 КК 
України, з нормами, в яких передбачено від-
повідальність за ухилення від покарання чи 
порушення режиму його відбування, – звер-
німось до наукових надбань. Так, М.І. Ви-
тязь зазначає, що ухилення від відбування 
узгодженого в угоді покарання в першу чер-
гу має розглядатись як інший злочин проти 
правосуддя, пов’язаний з ухиленням від від-
бування відповідного покарання (ст.ст. 389 
та 390 КК України). На його думку, такі дії 
не мають кваліфікуватися за ст. 389-1 КК 
Украї ни, оскільки в ній міститься загальна 
стосовно перелічених норма [11, с. 150]. Автор 
фактично визнає норми-заборони ухилення 
від покарання спеціальними стосовно норми, 
закріпленої у ст. 389-1 КК України. Однак 

відсутність переконливих аргументів змушує 
піддати сумніву цю точку зору та звернути-
сь до думки інших науковців. С.О. Ященко 
зазначила, що з позиції принципу системно- 
правової несуперечливості криміналізації 
умисного невиконання угоди про примирен-
ня або про визнання винуватості ст. 389-1 
КК України повністю відповідає вимогам 
цього принципу. Дослідниця зазначає, що ця 
кримінально- правова норма є спеціальною 
нормою, поряд із ст.ст. 389, 391, 392, 393 КК 
України, щодо ст. 382 КК України [12, с. 124]. 
Тобто, визначивши загальну норму, закріпле-
ну у ст. 382 КК України, С.О. Ященко ставить 
в один рівень інші норми, співвідношення 
між якими якраз нас і цікавить. Однак у разі 
розміщення їх на одному рівні неможливим 
стає визначення спеціальної норми з-поміж 
них, що змушує розглядати можливості іншо-
го співвідношення між ними, а не як загаль-
ної та спеціальної норм.

У науковій літературі наголошується на 
тому, що співвідношення загальної та спе-
ціальної норм може мати місце лише в тому 
випадку, коли тільки в одній із них є ознаки, 
які відсутні в іншій [13, с. 135]. Загальновідо-
мо, що зв’язок між загальним та спеціальним 
характеризується оберненим співвідношен-
ням змісту та форми: чим детальніше опису-
ється явище або подія (збільшення форми), 
тим більше звужується його зміст, і навпаки, 
чим менше індивідуальних ознак вказується 
при описі (зменшення форми), тим ширшим 
за змістом стає описуване явище. Тобто спеці-
альна норма порівняно із загальною повинна 
містити одну або декілька додаткових ознак 
складу злочину, які в загальному складі не 
вказуються, оскільки спеціальне генетично 
більш вузьке за змістом аніж загальне. Таким 
чином, для того, щоб стверджувати, що дослі-
джувані нами норми КК України співвідно-
сяться як спеціальна та загальна, необхідно 
встановити, що одна з них містить додаткові 
ознаки складу злочину, які відсутні в іншій. 
Однак навіть при поверхневому порівнянні 
складів злочинів, закріплених у ст. 389-1 та 
ст.ст. 389, 390–395 Кодексу, очевидним стає, 
що кожна з них має власну сферу дії, які 
збігаються лише в певній частині. Жодна з 
норм, передбачених цими статтями, не є за-
гальною стосовно інших, оскільки охоплює 
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коло діянь, які не передбачені іншими нор-
мами. Їх сфера регулювання збігається лише 
у тому випадку, коли покарання, від якого 
ухиляється засуджений або порушує режим 
його відбування, було призначено на підставі 
процесуальної угоди. З огляду на таке спів-
відношення між указаними нормами можемо 
констатувати їх відмінність та неможливість 
вирішення питання щодо їх застосування 
за правилами конкуренції загальної та спе-
ціальної норм. Водночас не можна спросто-
вувати їх певну спорідненість. А.Н. Трайнін 
указує, що близькі за змістом та юридичними 
ознаками злочини визнаються суміжними, 
та наголошує на певних труднощах їх роз-
межування, що провокує появу судових поми-
лок [14, с. 260]. 

Переконані, що в наведених на початку 
статті випадках одночасно відбулися й ухи-
лення від відбування покарання, й неви-
конання угоди про примирення або про ви-
знання винуватості – саме цей факт і вносить 
непорозуміння у діяльність правозастосовців. 
Наявність ознак декількох складів злочинів у 
єдиному діянні особи в теорії кримінального 
права називається ідеальною сукупністю та 
кваліфікується за правилами ст. 33 КК Укра-
їни, тобто кожен з цих злочинів підлягає ква-
ліфікації за відповідною статтею або части-
ною статті Особливої частини Кримінального 
кодексу України. На підтвердження необхід-
ності оцінки описаних ситуацій саме з позиції 
сукупності злочинів варто додати, що жодна 
із ст.ст. 389–395 КК України не відповідає 
ступеню суспільної небезпечності вчинено-
го діяння при самостійному застосуванні. 
Очевидно, що суспільна небезпечність не-
виконання процесуальної угоди у будь-який 
спосіб, окрім ухилення від покарання, знач-
но нижча, ніж її невиконання саме таким 
чином. Разом із тим ухилення від покарання, 
на вид та розмір якого вплинули медіаційні 
процеси та яке призначене з урахуванням ін-
тересів засудженого, за погодженням з ним, 
є більш суспільно небезпечним діянням, ніж 
ухилення від покарання, імперативно ви-

значеного судом. Тому вчинене має оціню-
ватись як сукупність умисного невиконання 
процесуальної угоди та одного із злочинів, 
передбачених ст.ст. 389, 390–395 КК Украї-
ни. При цьому для уникнення неоднакового 
застосування кримінального законодавства 
доцільним у такому разі є формування перед-
баченої законодавцем сукупності зазначених 
злочинів і закріплення її як кваліфікованих 
складів злочинів у ст. 389-1 КК України.

Проведене дослідження дає підстави 
сформулювати висновки правозастосовного 
та правотворчого спрямування. В праксеоло-
гічній частині сформовані рекомендації для 
органів досудового розслідування та судів 
щодо належної юридичної оцінки ухилення 
від покарання, узгодженого у процесуальних 
угодах. Зокрема, обґрунтовано, що такі дії є 
однією із форм об’єктивної сторони складу 
злочину, закріпленого у ст. 389-1 КК Украї-
ни. Доведено, що такі дії містять й ознаки ін-
ших злочинів проти правосуддя, пов’язаних 
з ухиленням від покарання або порушенням 
порядку його відбування, відповідальність 
за які передбачена у ст.ст. 389, 390–395 КК 
України, а тому мають розцінюватись як іде-
альна сукупність одного із цих злочинів та 
невиконання угоди про примирення або ви-
знання винуватості.

У правотворчій частині обґрунтовано до-
цільність внесення змін до Кримінального 
процесуального та Кримінального кодексів 
України. Так, доречною є заміна в ст.ст. 471 
та 472 КПК України поняття «призначення 
покарання» на родове поняття – «застосуван-
ня покарання». Крім того, сприятиме однако-
вому застосуванню кримінального законодав-
ства включення до ст. 389-1 другої та третьої 
частин, у яких має бути передбачена відпо-
відальність за невиконання процесуальних 
угод шляхом ухилення від покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, та шляхом 
ухилення від покарання, пов’язаного з обме-
женням чи позбавленням волі, або шляхом 
порушення режиму відбування цих видів 
 покарання.
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Валентин НЕДІЛЬКО,
Микола АРМАНОВ

ЮРИДИЧНА ОЦІНКА НЕВИКОНАННЯ ЗАСУДЖЕНИМ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ УГОД ШЛЯХОМ УХИЛЕННЯ 

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Сформовано та аргументовано науково-практичний підхід до кваліфікації дій засудженого, 
які полягають в ухиленні від покарання, узгодженого в угоді про примирення або про визнан-
ня винуватості, або порушенні режиму відбування такого покарання. Досліджено та висвітле-
но усталену судову практику кваліфікації таких дій, звернено увагу на недоліки поширених 
у практичній діяльності правових позицій. Наголошено на тому, що ухилення від покарання, 
призначеного на підставі процесуальної угоди, утворює ідеальну сукупність злочинів та має, 
відповідно, відображатись у формулі кваліфікації.
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Ключові слова: угода про визнання винуватості; угода про примирення; невиконання про-
цесуальних угод; кримінальна відповідальність за невиконання угоди; зміст угоди про прими-
рення та про визнання винуватості.

Валентин НЕДИЛЬКО,
Николай АРМАНОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
ПУТЕМ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Сформирован и аргументирован научно-практический подход к квалификации действий 
осужденного, которые состоят в уклонении от наказания, согласованного в соглашении о при-
мирении либо о признании виновности, или нарушении режима отбывания такого наказания. 
Исследована и освещена устоявшаяся судебная практика квалификации таких действий, об-
ращено внимание на недостатки распространенных в практической деятельности правовых 
позиций. Отмечается, что уклонение от наказания, назначенного на основании процессуаль-
ного соглашения, образует идеальную совокупность преступлений и должно, соответственно, 
отображаться в формуле квалификации

Ключевые слова: соглашение о признании виновности; соглашение о примирении; не-
выполнение процессуальных соглашений; уголовная ответственность за невыполнение согла-
шения; содержание соглашения о примирении и о признании виновности.

Valentyn NEDILKO,
Mykola ARMANOV

LEGAL ASSESSMENT OF NON-FULFILMENT 
OF PROCEDURAL AGREEMENTS THROUGH AVOIDING 

EXECUTION OF PUNISHMENT BY A CONVICT

The article states and gives grounds for the scientifi c and practical approach to classifying 
the acts of a convict that manifest in avoiding execution of punishment set forth in a reconciliation 
agreement or in a plea agreement, or in violation of the regime of execution of that punishment. 
Moreover, the article covers the existent court practice of classifying those acts, the attention 
is paid to shortcomings of common legal positions. Avoiding execution of punishment prescribed 
in procedural agreement composes the ideal range of offences and has to be displayed in the formula 
of classifi cation.

Keywords: plea agreement; reconciliation agreement; avoiding execution of procedural 
agreements; criminal liability for avoiding execution of agreements; content of reconciliation 
agreement and of plea agreement.
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«Високі Договірні Сторони гарантують 
кожному, хто перебуває під їхньою юрисдик-
цією, права і свободи, визначені в розділі 1 
цієї Конвенції», такий зміст має ст. 1 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних 
свобод (Конвенція), яка покладає зобов’язан-
ня на державу поважати права людини.

У преамбулі Конвенції зазначено, що ме-
тою Ради Європи є досягнення тіснішого єд-
нання між її членами та що один із засобів 
досягнення цієї мети полягає в забезпеченні 
й розвитку прав людини та основоположних 
свобод. 

Відповідно до ст. 32 Конвенції питання 
її тлумачення і застосування належить до 
юрисдикції Європейського суду з прав люди-
ни (ЄСПЛ). 

Наразі на розгляді Суду знаходить-
ся 56 250 заяв, серед яких проти України 
7100 [1]. Основний масив заяв до ЄСПЛ сто-
сується порушення ст. 6 «Право на справед-
ливий суд» Конвенції, а саме невиконання 
рішень національних судів. Однак не менш 
актуальними є порушення ст. 8 «Право на по-
вагу до приватного та сімейного життя» Кон-
венції, оскільки обмеження цих прав здебіль-
шого відбувається в рамках кримінального 
провадження.

Метою статті є аналіз сфери застосування 
ст. 8 Конвенції та правомірності втручання 
в права особи за цією статтею відповідно до 
практики ЄСПЛ.

Дослідженню окресленої тематики при-
свячено роботи Н. Ахтирської, В. Філатова, 
Т. Фулей, Х. Хембаха, О. Яновської, О. Толоч-
ка та інших учених.

У статті 8 «Право на повагу до приватного 
та сімейного життя» Конвенції проголошено, 
що кожен має право на повагу до свого при-
ватного і сімейного життя, до свого житла і 
кореспонденції.

На сьогодні ЄСПЛ не дає чіткого визна-
чення терміна «приватне життя», адже це 
поняття є досить широким та охоплює безліч 
аспектів життєдіяльності людини, перелік 
яких не є вичерпним. Як зазначає ЄСПЛ, 
це обумовлено тим, що: «Конвенція є живим 
інструментом, який повинен тлумачитися 
„з огляду на умови сьогодення”» [2]. 

У справі «Прітті проти Сполученого Ко-
ролівства» ЄСПЛ вказано, що поняття 
приватного життя є широким і не підлягає 
вичерпному визначенню. Воно охоплює фі-
зичну та психічну цілісність людини. Іноді 
воно може містити певні елементи її фізич-
ної та соціальної індивідуальності. Такі 
аспекти життя людини, як, наприклад, 
гендерна ідентифікація, ім’я та сексуальна 
орієнтація, статеве життя, є складовими її 
особистого життя, право на яке гарантуєть-
ся у ст. 8 Конвенції. 

У статті 8 також гарантовано право на осо-
бистий розвиток і право людини налагоджу-
вати й розвивати стосунки з іншими людьми 
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та зовнішнім світом. Хоча в жодній попе-
редній справі не встановлено, що якщо таке 
право на самовизначення міститься у ст. 8 
Конвенції, Суд вважає, що поняття особистої 
самостійності є важливим принципом, на під-
ставі якого тлумачаться її гарантії [3].

Розглядаючи термін «приватне життя» у 
контексті практики ЄСПЛ, не виникає сумні-
ву в багатогранності цього права. В резуль-
таті узагальнення всіх його аспектів можна 
виділити основні складові, які зараховують 
до «приватного життя», а саме:

– право на доступ до інформації про особу [4];
– право особи на безпечне довкілля [5];
– конфіденційність медичних даних особи, 

історій хвороб, оприлюднення таких даних [6];
– медичне втручання [7];
– право на власне ім’я та його зміну [8; 9; 10];
– право на паспорт або інший документ, 

що ідентифікує особу [11]; 
– соціальні стосунки, соціальна актив-

ність [12];
– висвітлення свого життя іншим осо-

бам [13]; 
– збирання та зберігання інформації сто-

совно приватного життя особи, а також її по-
ширення [14];

– cексуальне життя та орієнтація [15]. 
Безперечно, сфера застосування понят-

тя «приватне життя» набагато ширша, ніж 
вказаний перелік, і не виникає сумнівну, 
що з розвитком суспільних відносин будуть 
з’являтись нові форми приватного життя, 
які підлягатимуть захисту відповідно до ст. 8 
 Конвенції.

Наступним поняттям, яке необхідно роз-
крити в межах дослідження, є  «сімейне 
 життя».

ЄСПЛ визначає, що поняття сім’ї не об-
межується шлюбними зв’язками і може охоп-
лювати інші de facto сімейні зв’язки, коли 
сторони проживають разом поза шлюбом. Ди-
тина, народжена у таких зв’язках, є ipso jure 
членом цієї сім’ї з моменту свого народження 
і за самим фактом свого народження [16].

Критерії визначення того, чи підпа-
дають ті чи інші стосунки під поняття 
 «сімейне життя», встановлені у рішен-
ні «Кроон та інші проти Нідерландів». 
У цьому рішенні зазначено:  «... у статті 8 
поняття „сімейне життя” означає не лише 
відносини, засновані завдяки шлюбу, а й 
може означати інші „сімейні зв’язки”, які 

існують де-факто і характеризуються до-
статньою сталістю» [17].

Тому можна виділити такі вимоги, необ-
хідні для визнання стосунків між особами 
сімейним життям: спільне проживання, ста-
лість стосунків, а також наявність спільних 
дітей, хоча остання не є обов’язковою.

До того ж у рішеннях зазначається, що сі-
мейне життя згідно зі змістом ст. 8 Конвенції 
охоплює зв’язки між найближчими родичами, 
наприклад, між дідами й онуками, оскільки 
вони можуть відігравати значну роль в таких 
відносинах. На думку Комісії, співжиття, од-
нак, не є необхідною умовою для підтримання 
сімейних зв’язків, які повинні знаходитися в 
межах  поняття сімейного життя. Співжиття є 
фактором з-поміж багатьох інших, хоча часто 
й важливим, який має бути взятий до уваги 
під час розгляду питання про існування сі-
мейних зв’язків  [18].

Загалом відповідно до практики ЄСПЛ 
гарантії, визначені в ст. 8 Конвенції, поши-
рюються на різні відносини, що виникають в 
рамках сімейного життя.

Наступним потрібно розглянути питання 
щодо визначення поняття «житло» з огляду 
на практику ЄСПЛ. 

Цей термін найбільш повно розкривається 
в рішеннях ЄСПЛ. Наприклад, Суд зазначає, 
що «житло» є самостійним поняттям, яке не 
залежить від класифікації за національним 
законодавством. Питання про те, чи є кон-
кретне приміщення «житлом», яке захища-
ється згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції, залежатиме 
від фактичних обставин, а саме – існування 
достатнього і тривалого зв’язку з певним 
 місцем [19].

У справі «Морено Гомез проти Іспанії» 
ЄСПЛ зазначає, що житло – це місце, фізич-
но визначена територія, на якій відбувається 
приватне і сімейне життя людини [20].

Вітчизняні науковці, які досліджували це 
питання, сформували перелік об’єктів, що 
охоплюються поняттям «житло», а саме:

– місце, облаштоване особою як дім, навіть 
якщо його заснування не відповідає чинному 
законодавству (рішення «Баклі проти Сполу-
ченого Королівства»);

– місце, куди особа має намір повернутись, 
чи де було її постійне помешкання (рішення 
«Гіллоу проти Сполученого Королівства»);

– житло, яке має статус службового (рішен-
ня «Новоселецький проти України);
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– власність, яку особа займає певний про-
міжок часу;

– приміщення, пов’язані з професійною 
діяльністю (офіси) адвоката чи нотаріуса (рі-
шення «Німітц проти Німеччини», «Смірнов 
проти Росії», «Пантелеєнко проти України»);

– офісні приміщення (рішення «Бук проти 
Німеччини»);

– складські приміщення (рішення «Товари-
ство „Colas Est” та інші проти Франції») [21].

Досить цікаву позицію наведено в рі-
шенні «Німітц проти Німеччини» [12, с. 67]. 
ЄСПЛ вказує: що стосується значення слова 
«житло» («home» в англійському тексті), Суд 
зазначає, що в деяких державах-учасницях, 
а саме в Німеччині, воно поширюється на 
службові приміщення. Більше того, це тлу-
мачення повністю співзвучне з французьким 
варіантом тексту, тому що слово «domicile» 
має навіть ширше значення, ніж «home», 
і може поширюватися на діловий офіс типу 
 адвокатського.

Як бачимо, відповідно до практики ЄСПЛ 
під поняття «житло» підпадає значна кіль-
кість об’єктів, втручання в які може станови-
ти порушення Конвенції.

Наступним пунктом, який необхідно роз-
глянути, є поняття «кореспонденція». 

У рішенні у справі «Мішу проти Фран-
ції» [22] ЄСПЛ зазначив, що, надаючи 
«кожній особі» право на повагу до її «корес-
понденції», у ст. 8 Конвенції захищається 
конфіденційність приватного спілкування, 
хоч яким би був зміст такої кореспонденції і в 
якій формі вона виступала б. 

Отже, в ст. 8 Конвенції гарантується кон-
фіденційність будь-якого обміну інформа-
цією, до якого особи можуть вдаватись з ме-
тою спілкування.

На сьогодні до кореспонденції можна від-
нести: повідомлення у вигляді листа [23]; те-
лефонні розмови [24]; лічильник тривалості 
телефонних розмов з іншими абонентами [25]; 
листування електронною поштою [26] тощо.

Положеннями Конвенції на державу по-
кладено позитивне зобов’язання утриматись 
від втручання у гарантовані права, а також 
створити умови для їх ефективної реалізації. 
Це підтверджується рішеннями у справах 
«Різ проти Сполученого Королівства» [27] та 
«X. та Y. проти Нідерландів» [28].

Варто зазначити, що права, визначе-
ні у ст. 8 Конвенції, не є абсолютними, 

а тому в деяких випадках можуть бути 
 обмеженими.

Так, у ч. 2 ст. 8 Конвенції встановлено, що 
органи державної влади не можуть втруча-
тись у здійснення цього права, за винятком 
випадків, коли втручання здійснюється згід-
но із законом і є необхідним у демократич-
ному суспільстві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного добро-
буту країни, для запобігання заворушенням 
чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі 
або для захисту прав і свобод інших осіб.

Для визначення, чи було втручання пра-
вомірним, ЄСПЛ проводить так званий тест, 
відповідно до якого він доходить висновку, 
чи було порушено права, гарантовані у ст. 8 
Конвенції, чи ні. Складовими цього тесту є 
визначення того, чи здійснювалося втручан-
ня згідно із законом, чи слугувало воно легі-
тимній меті та чи таке втручання необхідне у 
демократичному суспільстві.

У рішенні «Круслен проти Франції» ЄСПЛ 
надає тлумачення конструкції «згідно із зако-
ном», зазначаючи: «Словосполучення „згідно 
із законом” у контексті пункту 2 статті 8 ви-
магає насамперед, щоб захід, який розгля-
дається, мав певні підстави в національному 
праві; воно також передбачає певну якість 
такого закону, вимагаючи, щоб він був до-
ступний для даної особи, і вона також могла 
передбачити наслідки його застосування до 
неї, та щоб закон не суперечив принципу вер-
ховенства права» [29].

Легітимна мета як наступний критерій 
тесту визначена у ч. 2 ст. 8 Конвенції. До неї 
належать дії, що здійснюються в інтересах: 
національної та громадської безпеки, еконо-
мічного добробуту країни, запобігання заво-
рушенням чи злочинам, захисту здоров’я чи 
моралі, захисту прав і свобод інших осіб.

У справі «Кемпбел проти Сполученого 
Королівства» Суд нагадує, що поняття необ-
хідності означає, що втручання відповідає 
нагальній соціальній потребі і, зокрема, що 
воно пропорційне законній меті. При визна-
ченні того, чи є втручання необхідним у демо-
кратичному суспільстві, можуть враховувати-
ся межі розсуду держави [30].

Резюмуючи викладене, варто зазначити, 
що ст. 8 Конвенції здобула широке застосу-
вання, адже вона захищає чотири важливі 
сфери життя, без яких неможливе нормаль-
не існування особи в суспільстві. До цих 
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сфер належать приватне життя, сімейне 
життя, житло та кореспонденція. На держа-
ву покладено позитивне зобов’язання утри-
матись від втручання у гарантовані права, 
а також створити умови для їх ефективної 
реалізації. 

Однак вказані права не є абсолютними, 
і тому в певних випадках їх може бути обмеже-
но з урахуванням визначення того, чи відбува-
лося втручання згідно із законом, чи слугува-
ло воно легітимній меті та чи таке втручання 
необхідне у демократичному суспільстві.
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Досліджено сферу застосування Європейським судом з прав людини статті 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Висвітлено позитивні зобов’язання держави та 
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Исследована сфера применения Европейским судом по правам человека статьи 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод. Освещены позитивные обязательства государ-
ства и определены условия правомерности ограничения прав личности согласно этой статье.
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ЄВГЕНІЯ ЛУК’ЯНЧЕНКО, ВАЛЕРІЙ ДЯЧЕНКО 

В умовах збройного конфлікту трапляють-
ся випадки застосування емблеми Червоного 
Хреста всупереч нормам міжнародного гу-
манітарного права. Оскільки відповідно до 
Правил щодо використання емблеми Черво-
ного Хреста і Червоного Півмісяця (1965 р.) 
націо нальним товариствам надається право 
використовувати емблему як у мирний, так і 
воєнний час, будь-яке зловживання у цьому 
може послабити їх захисну функцію та суттє-
во знизити ефективність діяльності з надан-
ня гуманітарної допомоги.

У юридичній науці проблеми імплемента-
ції міжнародного гуманітарного права в на-
ціональне законодавство держав, включаючи 
Україну, досліджено недостатньо. Певні його 
аспекти розглядалися, зокрема, у працях 
В.Н. Денисова, А.І. Дмитрієва, В.І. Євінтова, 
Л.Г. Заблоцької, С.В. Ісаковича, О.О. Мереж-
ка, Л.Д. Тимченка, В.В. Фуркала, Є.М. Ци-

буленка, І.М. Арцибасова, І.П. Бліщенка, 
І.І. Лукашука, Р. Бакстера, Я. Броунлі, 
Ф. Буньйона, Х.-П. Гассера, Ф. Кальсховена, 
Ф. де Мулінена, С. Нахліка, Л. Оппенгей-
ма, Ж. Пікте, В. Сломансона, Л. Фуллера, 
Ч. Хайда, Ф. Хайєка, Д. Харші, Р. Хігінса, 
А. Шлезінгера.

Мета цієї статті полягає у розкритті визна-
чення щодо неправомірного використання 
емблеми Червоного Хреста під час збройного 
конфлікту для захисту осіб, які беруть участь 
у воєнних діях, або військового обладнання 
при проведенні військових  операцій.

Для України питання дотримання міжна-
родного гуманітарного права є актуальним з 
огляду на події, що відбуваються на сході дер-
жави. Тому важливим вбачається поширення 
знань з цієї теми насамперед серед осіб, які 
мають розуміти та застосовувати міжнарод-
не гуманітарне право з метою забезпечення 
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власної безпеки та захисту в умовах зброй-
ного конфлікту, правильного використання 
емблем Червоного Хреста і Червоного Півмі-
сяця для надання порятунку і захисту.

Міжнародним рухом Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця (Рух), окремими час-
тинами цього Руху, зокрема Міжнародним 
комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), Това-
риством Червоного Хреста України, чітко 
визначено порядок використання зазначе-
ної символіки з метою дотримання Женев-
ських конвенцій про захист жертв війни 
та Додаткових протоколів до них. Ембле-
ми червоних Хреста, Півмісяця та Криста-
ла виконують розпізнавальну та захисну 
функції при позначенні медичного персо-
налу, цивільних медичних формувань, са-
нітарно-транспортних засобів, іноземних 
медичних формувань та міжнародних ор-
ганізацій, а також нейтральних медичних 
територій і зон. 

У 1859 році швейцарський бізнесмен Анрі 
Дюнан, подорожуючи Італією, став свідком 
жахливих наслідків битви при Сольферіно. 
Після повернення до Женеви він описав вра-
ження від побаченого в «Спогадах про Соль-
феріно». У цьому творі закладено дві пропо-
зиції, спрямовані на вдосконалення допомоги 
людям, які постраждали від війни: 

– створити в мирний час у кожній країні 
групи добровольців, готових надавати допо-
могу постраждалим під час війни; 

– закликати країни до домовленості про 
захист медичних працівників і поранених на 
полі бою [1]. 

Перша пропозиція призвела до створення 
національних товариств Червоного Хреста 
і Червоного Півмісяця. Зараз їх налічується 
190, і всі вони входять до складу Міжнародно-
го руху Червоного Хреста і Червоного Півмі-
сяця [2]. Друга стала основою для розробки 
Женевських конвенцій про захист жертв вій-
ни, до яких сьогодні приєдналися всі держави 
світу [3]. 

Ухвалення єдиного розпізнавального 
знака, який указував би на правовий за-
хист медичних служб збройних сил, добро-
вольців, які надають допомогу пораненим, 
і жертв збройних конфліктів, було одним 
із головних завдань, які поставив перед со-
бою комітет у складі п’яти членів. 17  лютого 

1863 року комітет провів засідання, щоб 
розглянути пропозиції, висунуті Дюнаном. 
Пізніше цей комітет перетворився на Між-
народний комітет Червоного Хреста [2]. Цей 
знак, або емблема, як його зрештою стали 
називати, мав бути простим, добре поміт-
ним на відстані, відомим усім та однаковим 
для друга і для ворога.

Дипломатична конференція, що про-
ходила в Женеві в серпні 1864 року, прий-
няла за таку емблему червоний хрест на 
білому тлі – обернене зображення кольорів 
швейцарського прапора [4]. Однак під час 
російсько-турецької війни 1876–1878 років 
Османська імперія заявила про свій намір 
використовувати як захисну емблему Чер-
воний Півмісяць замість Червоного Хре-
ста, повідомивши при цьому, що з повагою 
ставитиметься до Червоного Хреста, який 
використовується супротивником. Персія 
також вирішила відмовитися від Червоно-
го Хреста й обрала для себе емблему Чер-
воного Лева і Сонця. Ці нові емблеми були 
визнані на дипломатичній конференції, що 
проходила 1929 року. У 1980 році Ісламська 
республіка Іран ухвалила рішення відмо-
витися від емблеми Червоного Лева і Сон-
ця та використовувати замість неї емблему 
Червоного Півмісяця [4].

У цілому емблеми Червоного Хреста і Чер-
воного Півмісяця шановані тією мірою, якою 
міжнародне право пропонує до них ставити-
ся. Однак закладений у символіці культур-
ний, релігійний або політичний зміст при-
зводить до послаблення їх захисної функції. 
Донедавна національні товариства, які не 
хочуть використовувати емблему Червоного 
Хреста або Червоного Півмісяця, не визна-
валися повноправними членами Руху. Це не 
давало можливості Руху реалізувати один зі 
своїх основоположних принципів – принцип 
універсальності – та створювало загрозу ви-
никнення різних додаткових емблем [5].

Для вирішення цих проблем було запропо-
новано розробити третю емблему, яка стала 
би прийнятною для всіх національних това-
риств. Ця ідея, активно підтримана Рухом, 
утілилася в життя в грудні 2005 року, коли 
дипломатична конференція визнала Черво-
ний Кристал поряд із Червоним Хрестом і 
Червоним Півмісяцем [6].
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8 грудня 2005 року держави – учасниці 
Женевських конвенцій прийняли Третій до-
датковий протокол, яким встановлено додат-
кову емблему – Червоний Кристал. Згідно 
із цим міжнародним документом зазначена 
емблема: 

– позбавлена будь-якого релігійного, куль-
турного або політичного значення; 

– володіє таким самим правовим статусом, 
як і Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, 
і може бути використана на тих самих умовах;

– може тимчасово використовуватися на-
ціональними товариствами та медичними 
службами збройних сил замість їх звичайної 
емблеми з метою посилення захисту; 

– може бути використана у виняткових ви-
падках МКЧХ, Міжнародною федерацією то-
вариств Червоного Хреста і Червоного Півмі-
сяця та національними товариствами.

Третій додатковий протокол до Жене-
вських конвенцій надає змогу державам і 
національним товариствам проявляти біль-
шу гнучкість у використанні емблем і мож-
ливість національним товариствам, які не ба-
жають використовувати хрест або півмісяць, 
стати повноправними членами Руху.

В указаному документі визначено, що Чер-
воний Кристал: 

– не замінює Червоний Хрест і Червоний 
Півмісяць; 

– робить більш широким вибір емблем; 
– сприяє дотриманню принципу універ-

сальності Руху; 
– підсилює захисне значення емблем; 
– дає можливість більш гнучко використо-

вувати емблеми; 
– запобігає виникненню нових емблем.
У міжнародній практиці та відповідно до 

основних нормативних міжнародно-правових 
актів застосуванням емблеми переслідується 
дві мети – захисна та розпізнавальна.

Захисна функція полягає в тому, що в пе-
ріод збройного конфлікту емблеми виконують 
роль відомого знака захисту, що надається 
Женевськими конвенціями та Додатковими 
протоколами до них співробітникам гумані-
тарних організацій і медичному персоналу, 
медичним формуванням, а також транспорт-
ним засобам. У такому разі емблеми повинні 
бути якомога більшого розміру та не містити 
жодної додаткової інформації.

Розпізнавальна функція зводиться до 
того, що за допомогою емблем позначають-
ся особи або об’єкти, пов’язані з Рухом. Такі 
 емблеми мають містити додаткову інформа-
цію (наприк лад, назву національного товари-
ства). Вони не розміщуються на нарукавних 
пов’язках і дахах будівель для того, щоб їх не 
сплутали з емблемами, використовуваними 
із захисною метою.

Згідно із Законом України від 8 липня 
1999 року «Про символіку Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця і Червоного Кристала 
в Україні» (Закон) порядок та умови вико-
ристання й захисту емблеми Червоного Хре-
ста на території України встановлюються 
відповідно до вимог Женевських конвенцій 
1949 року, учасником яких є Україна.

У статті 1 Закону подано таке визначення 
терміна: «Символіка Червоного Хреста, Чер-
воного Півмісяця, Червоного Кристала (у тому 
числі Міжнародного руху Червоного Хреста 
та Червоного Півмісяця) – це емблеми Черво-
ного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного 
Кристала (зображення відповідно червоного 
хреста на білому тлі; червоного півмісяця на 
білому тлі; червоної рамки у формі квадрата 
на білому тлі, що стоїть на одній із своїх вер-
шин), назви (слова «Червоний Хрест», «Чер-
воний Півмісяць», «Червоний Кристал») і роз-
пізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно 
визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, 
електронні), що використовуються як захисні 
та розпізнавальні знаки для позначення осіб, 
рухомого та нерухомого майна відповідно до 
Женевських конвенцій про захист жертв вій-
ни від 12 серпня 1949 року, Додаткових про-
токолів до них та вищезгаданого Закону» [7]. 

Згідно зі ст. 15 Закону «забороняється ви-
користання емблем Червоного Хреста, Чер-
воного Півмісяця, Червоного Кристала, ком-
бінацій цих емблем; слів «Червоний Хрест», 
«Червоний Півмісяць», «Червоний Кристал», 
комбінацій цих слів; розпізнавального знака 
чи будь-якого іншого знака, найменування 
або сигналу, які являють собою імітацію (ви-
користання подібних кольорів або зображень) 
або можуть призвести до змішування, неза-
лежно від мети такого використання» [7].

Саме тому Товариство Червоного Хре-
ста України та інші національні товариства 
Міжнародного руху Червоного Хреста та 
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 Червоного Півмісяця дотримуються практи-
ки захисту емблеми, яку можна здалеку та 
за стресової ситуації прийняти за позначення 
національного товариства Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця [8]. 

Для поглибленого розуміння позиції Між-
народного руху Червоного Хреста та Червоно-
го Півмісяця у цьому питанні наведемо при  -
к лад судової практики. 

12 травня 2010 року Верховний суд Норве-
гії (Суд) підтримав сторону Товариства Чер-
воного Хреста Норвегії у спорі щодо імітації 
емблеми Червоного Хреста іншим суб’єктом. 

Довгий час приватна стоматологічна клі-
ніка Toyen Tannlegevakt використовувала у 
своєму логотипі емблему Червоного Хреста. 
Відповідно до розділу 2 ст. 328 Цивільного 
кримінального кодексу Норвегії накладаєть-
ся покарання у вигляді штрафу чи тюремного 
ув’язнення строком до 3 місяців на будь-яку 
особу, яка без офіційних повноважень чи з 
корисливих мотивів використовує будь-який 
знак або позначення, які за міжнародними 
договорами, учасниками яких є Норвегія, 
були визначені такими, що використовують-
ся з метою допомоги пораненим і хворим або 
для захисту культурних цінностей під час 
війни, і будь-яке позначення, помітку, печать 
чи знак, які з легкістю можна сприйняти за 
знаки. Емблема Червоного Хреста захищена 
відповідно до пп. «b» цитованої статті згідно з 
Женевською конвенцією 1949 року. 

Для правильного тлумачення положення 
про емблему Червоного Хреста Суд звернувся 
до історії створення захисних емблем, зокрема 
емблеми Червоного Хреста. Женевську кон-
венцію 1864 року прийнято з метою захисту 
хворих і поранених під час війни та заборони 
військових дій проти лікарень і медичного 
персоналу. Червоний Хрест на білому тлі ви-
користовувався для позначення того і тих, хто 
підлягає захисту. Жодних вимог до внутріш-
нього законодавства договірних сторін Кон-
венцією не передбачалося. Проте у Цивільно-
му кримінальному кодексі Норвегії 1902 року 
було встановлено покарання для осіб, які, не 
маючи повноважень, носили прапор чи нару-
кавну нашивку, запроваджену Женевською 
конвенцією 22 серпня 1864 року (розділ 2 
ст. 328 цього Кодексу). Женевська конвенція 
1906 року містить вимогу, що сторони дого-

вору своїм законодавством мають застерегти 
неправомірне використання емблеми Черво-
ного Хреста. У Норвегії це зробили 1909 року, 
коли у ст. 328 Цивільного кримінального 
кодексу було внесено зміни навіть більші, 
ніж передбачалося Конвенцією, – про забо-
рону використання знаків, які можна легко 
сплутати з емблемою. Женевська конвенція 
1929 року поставила вимогу перед сторонами 
договору заборонити законом не тільки не-
правомірне «використання емблеми Червоно-
го Хреста, а і використання будь-якого знака 
чи позначення, яке містить його імітацію для 
комерційних чи інших цілей». У зв’язку з під-
писанням останнього міжнародного договору 
в Норвегії розглядалося питання про необ-
хідність внесення поправок до закону, однак 
Міністерством юстиції та поліції у пропозиції 
Парламенту № 47 1931 року на Женевську 
конвенцію від 27 липня 1929 року (стор. 4, 5) 
зазначено, що «приєднання Норвегії до Кон-
венції не потребує ніякого внесення поправок 
до чинного законодавства Норвегії».

Перша з чотирьох чинних Женевських 
конвенцій 1949 року про поліпшення долі 
поранених і хворих у регулярних арміях 
містить, як і Конвенція 1929 року, заборону 
на імітацію символу. Згідно зі ст. 53 зазна-
ченої Конвенції «приватним особам, товари-
ствам, фірмам або компаніям, як державним, 
так і приватним, крім тих, які на це мають 
право відповідно до цієї Конвенції, завжди 
заборонено використовувати емблему або 
назву «Червоний хрест» і «Женевський хрест» 
чи будь-який знак або найменування, які їх 
імітують, незалежно від мети використання 
та дати їхнього прийняття».

З приєднанням Норвегії до цієї Конвен-
ції знову постало питання стосовно внесення 
змін у законодавство. На сторінці 17 пропо-
зиції до Парламенту Міністерством юстиції 
та поліції акцентовано «особливу увагу до 
питання щодо зміни чинного кримінального 
законодавства згідно із зобов’язаннями Нор-
вегії за цим та деякими іншими міжнародни-
ми договорами». 

Із викладеного вбачається, що, на думку 
законодавчого органу, зобов’язання захисту 
емблеми Червоного Хреста відповідно до Же-
невських конвенцій гарантувалися кримі-
нальним правом. Розділ 2 ст. 328 Цивільного 



110

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ЄВГЕНІЯ ЛУК’ЯНЧЕНКО, ВАЛЕРІЙ ДЯЧЕНКО 

кримінального кодексу Норвегії орієнтова-
ний на виконання зобов’язання щодо чинної 
Женевської конвенції. Верховний Суд, даючи 
тлумачення цим зобов’язанням, зазначив, 
що вихідною точкою має бути спрямування 
Конвенції на захист хворих і поранених під 
час війни. Це пояснює важливість емблеми 
Червоного Хреста під час воєнних конфліктів 
і є визначальним у тлумаченні виразу «мож-
на легко сплутати». Отже, емблема повинна 
бути упізнавана, щоб на неї зважали під час 
збройних конфліктів. Також слід ураховува-
ти, що на сприйняття логотипа впливають 
відстань і стресова ситуація. 

Даючи оцінку використанню приват-
ною стоматологічною клінікою Toyen 
Tannlegevakt у своєму логотипі емблеми 
Червоного Хреста, Суд установив: «У заяві 
логотип зображено у вигляді червоного хре-
ста, який складається із рівних за довжи-
ною ліній. Чотири літери «А» розміщені на 
кожній лінії хреста, а посередині розташо-
ваний зуб в оточенні двох кілець, з малень-
кою зіркою, щоб позначити його здоровим. 
Букви та зуб білі й становлять дві п’ятих 
поверхні хреста. Хрест міститься на зелено-
му тлі та має тінь … Не обговорюється, що 
Toyen Tannlegevark використовував логотип 
у інших значеннях. Логотип – лише хрест 
із буквами та зубом серед інших знаків, 
що розміщені над вхідними дверима при-
міщень, є підсвіченим знаком на цегляній 
стіні. Поруч з логотипом – білі підсвічені лі-
тери «TANNLEGEVAKTEN» (термінова сто-
матологічна допомога). Хрест також вико-
ристовується в різних формах – у рекламі, 
на постерах, в Інтернеті, та на білому тлі».

В аспекті наведеного суддя зазначив, що 
логотип, оскільки він розміщений над вхід-
ними дверима, можна легко переплутати з 
емблемою Червоного Хреста. Ймовірно, що 
деякі елементи логотипа при відносно близь-
кому розгляданні додають логотипу відмін-
них рис: чотири літери «А» та зуб посередині 
на світло-зеленому тлі. Проте на значній від-
стані й особливо в нічний час, коли світлова 
ілюмінація вимикається, ці ознаки втрача-
ють однозначну інформативність. Основний 
знак – червоний хрест – сприймається як ви-
значальний. Також Суд додав, що цей випа-
док не є винятковим. 

Зрештою Суд зазначив, що зв’язок між 
національними зобов’язаннями згідно з між-
народним правом та пунктом «с» розділу 2 
ст. 328 є природнім [9].

Для України наведений судовий преце-
дент є чудовим прикладом захисту емблеми 
Червоного Хреста від неправомірного вико-
ристання. Останнім часом Товариство Черво-
ного Хреста України спостерігає порушення 
Закону України «Про символіку Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного 
Кристала в Україні» волонтерськими фор-
муваннями, які проводять свою діяльність в 
зоні антитерористичної операції. Йдеться про 
використання емблеми Червоного Хреста на 
транспортних засобах цих формувань, їхні-
ми волонтерами у військовій уніформі, часто 
озброєними, які не належать до Товариства 
Червоного Хреста України чи медичної служ-
би Збройних Сил України. Поряд із цими 
випадками спостерігається зловживання 
використанням емблеми Червоного Хреста 
приватними закладами охорони здоров’я та 
аптеками, в комерційних цілях. 

У чинній редакції Кримінального ко-
дексу України (КК України) передбачена 
відповідальність за порушення Закону 
України «Про символіку Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця та Червоного Криста-
ла в Україні». Зокрема, відповідно до ст. 435 
КК України встановлено покарання у виді 
позбавлення волі на строк до двох років за 
носіння в районі воєнних дій символіки 
Червоного Хреста або Червоного Півмісяця 
особами, які не мають на те права, а та-
кож зловживання в умовах воєнного стану 
прапорами чи знаками Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця і Червоного Кристала 
або пофарбуванням, присвоєним санітарно- 
транспортним засобам. Згідно з нормами 
Женевського права сторонам, що воюють, 
приписано утримуватися від нападу на 
санітарні формування, транспорт та їх осо-
бовий склад, які мають відповідні відмітні 
знаки для їх кращого розпізнавання та за-
хисту. Якщо ж такі знаки будуть використо-
вуватися сторонами, що воюють, як воєнна 
хитрість, це може інспірувати напади на за-
значені формування, транспорт, їх особовий 
склад, хворих і поранених тощо та потягти 
тяжкі наслідки [10]. 
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Відповідно до ст. 445 КК України неза-
конне використання символіки Червоного 
Хреста, Червоного Півмісяця і Червоно-
го Кристала, крім випадків, передбачених 
Кримінальним кодексом України, карається 
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців.

Від злочину, передбаченого ст. 435 КК 
України, вказане правопорушення відрізня-
ється за ознаками місця (у ст. 445 незаконне 
носіння відповідної символіки стосується не 
лише району воєнних дій), часу (за ст. 435 ка-
рається лише таке зловживання відповідни-
ми прапорами, знаками та пофарбуванням, 
яке здійснюється в умовах воєнного стану) та 
суб’єкта (у ст. 445 ним є не військовослужбо-
вець, а інша осудна особа, що досягла 16-річ-
ного віку).

Незаконне використання символіки Чер-
воного Хреста, Червоного Півмісяця і Чер-
воного Кристала, вчинене в умовах воєнного 
стану чи під час збройного конфлікту не вій-
ськовослужбовцем, кваліфікується за ст. 438 
як порушення законів та звичаїв війни. Та-
ким чином, слова «крім випадків, передба-
чених цим Кодексом», означають, що діяння 

може бути кваліфіковане за ст. 445 лише у 
разі, якщо воно вчинене цивільною особою не 
в умовах воєнного стану та не під час збройно-
го конфлікту [10].

У підсумку слід зазначити, що, незважа-
ючи на труднощі, працівники МКЧХ завжди 
самовіддано приходять туди, де люди чека-
ють на допомогу. Але допомога постражда-
лим – не єдина мета цього Руху. Надаючи 
потрібну гуманітарну підтримку, він виконує 
не менш важливе завдання – відстояти ідею 
солідарності людей і повагу людської гідно-
сті, коли за умов війни реальні або уявні її 
потреби відсувають моральні цінності на дру-
гий план. 

Використання під час збройного конфлік-
ту емблеми Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця та Червоного Кристала є симво-
лом захисту, що надається Женевськими 
конвенціями і Додатковими протоколами до 
них співробітникам гуманітарних організа-
цій і медичному персоналу, медичним фор-
муванням, а також транспортним засобам. 
А тому будь-яке зло вживання у використанні 
 емблем може послабити їх захисну функцію 
та суттєво знизити рівень ефективності у на-
данні гуманітарної допомоги.
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Євгенія ЛУК’ЯНЧЕНКО,
Валерій ДЯЧЕНКО

ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА НОРВЕГІЇ

Досліджено порядок застосування емблеми Червоного Хреста із розпізнавальною або за-
хисною метою, тобто для ідентифікації людей та об’єктів, долучених до порятунку поранених і 
хворих. Проаналізовано діяльність національних товариств, які використовують емблему Чер-
воного Хреста і керуються основними принципами МКЧХ. Зроблено висновок про заборону 
неправомірного використання емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного 
Кристала, яка є символом захисту медичного персоналу та медичних установ.

Ключові слова: війна; право збройних конфліктів; міжнародне гуманітарне право; пра-
во війни; міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів; емблема; Червоний Хрест; 
Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; медичний персонал.

Евгения ЛУКЬЯНЧЕНКО,
Валерий ДЯЧЕНКО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБЛЕМЫ КРАСНОГО КРЕСТА 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И НОРВЕГИИ

Исследован порядок применения эмблемы Красного Креста с отличительной или защитной 
целью, то есть для идентификации людей и объектов, задействованных при спасении раненых 
и больных. Проанализирована деятельность национальных обществ, которые используют 
эмблему Красного Креста и руководствуются основными принципами МККХ. Сделан вывод 
о запрете неправомерного использования эмблемы Красного Креста, Красного Полумесяца и 
Красного Кристалла, являющейся символом защиты медицинского персонала и медицинских 
учреждений.

Ключевые слова: война; право вооруженных конфликтов; международное гуманитарное 
право; право войны; международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов; эмбле-
ма; Красный Крест; Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца; ме-
дицинский персонал.
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Yevheniia LUKIANCHENKO, 
Valerii DІACHENKO 

USE OF THE RED CROSS LABEL ACCORDING 
TO THE LEGISLATION OF UKRAINE AND NORWAY

The order of the use of the emblem of the Red Cross with a recognizable or protective purpose 
is investigated, namely: those or other objects having such an emblem carry out the humanitarian 
function of saving the wounded and sick. The activity of national societies is analyzed, which is 
connected with the use of the emblem and should correspond to the basic principles of the Red 
Cross. It is concluded that the Emblem of the Red Cross, the Red Crescent and the Red Crystal is 
a symbol of the protection of medical personnel and medical institutions, that is, it is prohibits the 
illegal use of the emblem.

Keywords: war; the right to armed confl ict; international humanitarian law; the right to war; 
international legal regulation of armed confl icts; emblem; Red Cross; International Movement of 
the Red Cross and Red Crescent; medical staff.
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Воля та волевиявлення особи є предметом 
дослідження не лише філософії чи психоло-
гії. Представники юридичних наук також 
мають інтерес до вивчення відповідних кате-
горій, оскільки воля та волевиявлення особи 
є важливими складовими її правомірної чи, 
навпаки, протиправної поведінки. Не стано-
вить винятку і кримінальне право України. 
Вчені-криміналісти вже багато років вивча-
ють питання про те, як згода особи на спри-
чинення їй суспільно небезпечних наслідків 
впливає на протиправність її дій, а отже, на 
кримінальну відповідальність особи. 

У законодавчих конструкціях статей Особ-
ливої частини Кримінального кодексу Укра-
їни (КК України) згода особи може бути по-
зитивною чи негативною властивістю ознак 
складів злочинів. У статті 134 цього Кодексу 
передбачено відповідальність за незаконне 
проведення аборту, яким визнається прове-
дення аборту особою, що не має спеціальної 
медичної освіти (ч. 1), та незаконне проведен-
ня аборту, якщо воно спричинило тривалий 
розлад здоров’я, безплідність або смерть по-
терпілої (ч. 2).

Проблемі згоди потерпілого у криміналь-
ному праві приділяли увагу такі науковці, як 
Ю.В. Баулін, В.А. Блінніков, О.К. Газдано-
ва, М.В. Зенова, П.С. Дагель, О.М.М.  Ісмаїл, 
О.О. Кваша, О.М. Красіков, А.А. Піонтков-
ський, С.В. Познишев, Т.І. Присяжнюк, 

Н.Н. Розин, М.В.  Сенаторов, О.Б. Сибаль, 
І.І. Слуцький, О.В. Сумачов, М.С. Таганцев, 
М.Д. Шаргородський та інші. А вивченню 
підстав кримінальної відповідальності за 
незаконне проведення аборту – зокрема, 
Р.Л. Ахметшин, В.О. Глушков, О.О. Дудоров, 
М.І. Загородніков, І.В. Павленко, Т.Ю. Та-
расевич, Г.В. Чеботарьова, К.О. Черевенко, 
Н.М. Ярмиш. Проте досі залишається диску-
сійним питання, яке значення має згода осо-
би у складі злочину, передбаченого в ст. 134 
КК України.

Метою статті є дослідження наявності зго-
ди особи як конститутивної властивості су-
спільно небезпечного діяння у складі неза-
конного проведення аборту. 

Науковці, характеризуючи суспільно не-
безпечне діяння у складі злочину, перед-
баченого в ст. 134 КК України – незаконне 
проведення аборту, пропонують здебільшого 
однакове його тлумачення та вказують, що 
для кваліфікації за цією статтею слід уста-
новлювати згоду потерпілої на проведення 
операції штучного переривання вагітності. 
Так, на думку К.О. Черевенка, незаконне 
проведення аборту це «штучне переривання 
вагітності за проханням та згодою потерпілої 
всупереч необхідним умовам для проведення 
штучного переривання вагітності, тобто поза 
акредитованих закладів охорони здоров’я 
або поза строки, у які можлива ця операція 
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(12 тижнів), або у разі відсутності підстав, 
за наявності яких можливий аборт (медич-
ні та соціальні показання), або всупереч 
нормативно- правовим актам Міністерства 
охорони здоров’я України (МОЗ України), або 
особою, яка не є лікарем-спеціалістом акуше-
ром-гінекологом» [1, с. 5]. О.О. Дудоров вва-
жає, що незаконне проведення аборту – це 
«протиправне штучне переривання вагітно-
сті будь-якої тривалості за наявності згоди 
жінки на проведення операції» [2, с. 319]. 
І.В. Павленко наголошує, що «згода потерпі-
лої на проведення переривання вагітності є 
невід’ємною ознакою аборту» [3, с. 6]. На на-
явність згоди потерпілого при встановленні 
об’єктивної сторони незаконного проведен-
ня аборту вказують й інші вчені, зокрема 
Р.Л. Ахметшин, В.О. Глушков, М.І. Загород-
ніков, Г.В. Чеботарьова [4, с. 35; 5, с. 112; 6, 
с. 122; 7, с. 76; 8, с. 329]. Водночас Н.М. Яр-
миш слушно зазначає, що «жінка, яка влас-
норуч зробила собі аборт, не підлягає за це 
кримінальній відповідальності» [8, с. 329]. 
Адже у такому випадку це буде оцінювати-
ся як самокалічення. Однак кримінальна 
відповідальність у такому випадку настава-
тиме лише у разі спричинення переривання 
вагітності іншою особою. Це обов’язкова умо-
ва кримінальної відповідальності згідно зі 
ст. 121 КК України.

Проаналізувавши вказані підходи, заува-
жимо про наявність певних неузгодженостей 
у поглядах науковців, які стосуються згоди 
потерпілої. Зокрема, більшість учених пише 
власне про згоду жінки, тоді як В.О. Глушков 
наголошує, що незаконне проведення абор-
ту – це штучне переривання вагітності, вчине-
не на прохання та за згодою жінки [5, с. 112]. 
Загалом вважаємо такий підхід аргументова-
ним, однак він ще потребує коригування. На 
нашу думку, в доктринальній дефініції «не-
законне проведення аборту» доцільно вказу-
вати на те, що для кваліфікації за ст. 134 КК 
Украї ни слід встановлювати таку властивість 
су спільно небезпечного діяння, як наявність 
згоди або прохання потерпілої, які виступа-
ють альтернативними властивостями діяння, 
а не обов’язковими, як вказує В.О. Глушков. 
Проте далі буде підтримана точка зору про 
необхідність вказівки у диспозиції ч. 1 ст. 134 
КК України на наявність згоди жінки на про-

ведення операції штучного переривання ва-
гітності. Визнаємо, що у диспозиції ч. 1 цієї 
статті доцільно вказати лише на наявність 
згоди жінки, оскільки слова «згода» та «про-
хання» хоча й відрізняються за значенням, 
але кримінально-правові наслідки обох ви-
дів волевиявлення особи є однаковими. Крім 
того, операція штучного переривання вагіт-
ності може відбуватися як за згодою, так і на 
прохання жінки.

На відміну від зазначених науковців 
В.І. Касинюк тлумачить незаконне проведен-
ня аборту без вказівки на те, що такий злочин 
вчиняється за згодою жінки [9, с. 85–86]. Хоча 
надалі з інтерпретації автора можна дійти 
висновку, що він все-таки вважає згоду по-
терпілої обов’язковою властивістю суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого у ст. 134 
КК України.

Дехто з науковців стверджує, що незакон-
не проведення аборту повинно кваліфікува-
тися за ст. 134 КК України й у випадку, коли 
жінка погоджується на проведення операції 
штучного переривання вагітності під впли-
вом погроз з боку інших осіб [4, с. 35; 2, с. 319]. 
Таке тлумачення заслуговує на увагу, хоча 
лише з уточненням, що відповідальність за 
ст. 134 КК України може наставати у випад-
ку спонукання чи примушування жінки до 
проведення операції штучного переривання 
вагітності.

У теорії кримінального права усталеним 
є підхід, відповідно до якого наявність або 
відсутність згоди потерпілої особи є розме-
жувальною ознакою між складами злочинів, 
передбачених у ст. 134 КК України та ст. 121 
«Умисне тяжке тілесне ушкодження» КК 
України. Зокрема, на думку Л.П. Брич, «во-
льове ставлення потерпілої до вчинюваного 
щодо неї діяння є єдиною розмежувальною 
ознакою між такими суміжними складами 
злочинів, як незаконне проведення аборту 
(ст. 134 КК України) і умисне тяжке тілесне 
ушкодження, у такому його прояві, як пере-
ривання вагітності (ч. 1 ст. 121 КК України). 
Незаконне проведення аборту вчиняється за 
згодою жінки, переривання вагітності про-
ти волі жінки оцінюється як тяжке тілесне 
 ушкодження» [10, с. 397]. На таку саму роз-
межувальну ознаку вказують й інші дослід-
ники [8, с. 329; 11, с. 82–83]. І.В. Павленко 
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вважає, що «в разі відсутності такої згоди 
вчинене слід кваліфікувати за ст. 121 КК 
України або розглядати як стан крайньої не-
обхідності» [3, с. 7]. К.О. Черевко надає інший 
перелік злочинів, з якими незаконне прове-
дення аборту є суміжним складом злочину. 
На думку цього науковця, «переривання ва-
гітності без згоди потерпілої внаслідок засто-
сування до неї фізичного насильства залежно 
від форми вини та інших обставин справи 
може бути кваліфіковане за ст.ст. 121, 128 або 
140 КК України» [1, с. 10]. 

Не погоджуємося із останнім з наведених 
підходів, ураховуючи наступне. У випадку, 
коли має місце незаконне проведення аборту, 
особі може бути спричинено з необережності 
тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК Укра-
їни). Однак у такому разі  йтиметься не про 
суміжні склади злочинів, а про злочини, один 
з яких є причиною настання відповідних су-
спільно небезпечних наслідків. Ураховуючи 
те, що у ст. 134 КК України відсутня вказівка 
на тяжкі наслідки, дії особи, яка незаконно 
провела аборт, повинні кваліфікуватися за 
сукупністю ст.ст. 134 та 128 КК України. Що 
стосується встановлення співвідношення між 
незаконним проведенням аборту та нена-
лежним виконанням професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівни-
ком (ст. 140 КК України), то зауважимо, що 
ці склади злочинів не є суміжними, оскільки 
жодна спільна ознака у них не передбачена. 
Вони різні як за об’єктивними, так і за суб’єк-
тивними ознаками. Наприклад, у Петриків-
ському районному суді Дніпропетровської 
області розглядалася справа стосовно Осо-
би-1, лікаря акушера-гінеколога Петриків-
ської  амбулаторії. За обвинувальним актом 
Особа-1 провела штучний аборт Особі-2, під 
час якого, на етапі вишкрібання порожнини 
матки, використовуючи кюретку, спричини-
ла Особі-2 пошкодження у виді перфорації 
матки, яке супроводжувалось пошкоджен-
ням правого судинного пучка з формуванням 
гематоми, пошкодженням сечового міхура 
та кишечника, що призвело до необхідності 
оперативного втручання, а саме – видалення 
органу (матки) у Особи-1, в результаті чого 
остання втратила здатність до дітонарод-
ження. Проте у цій справі був постановлений 
виправдувальний вирок через відсутність до-

статніх доказів того, що мало місце недбале 
ставлення  Особи-1 до виконання професій-
них обов’язків, а також наявності причинного 
зв’язку між вчиненим діянням та спричине-
ними наслідками [12]. Але, як вбачається з 
аналізу фактичних обставин справи, опера-
ція штучного переривання вагітності відбу-
валася з урахуванням усіх вимог, установле-
них законодавством України, щодо порядку 
проведення операції (процедури) штучного 
переривання небажаної вагітності. У той час 
як для кваліфікації за ст. 134 КК України 
слід встановити, що така операція була про-
ведена з порушенням відповідного порядку. 
Таким чином, зробимо висновок, що склад 
злочину, передбачений у ст. 134 КК України, 
може визнаватися суміжним лише зі складом 
злочину, передбаченим у ст. 121 КК України.

Питання щодо впливу наявності згоди 
потерпілої на штучне переривання вагітно-
сті найбільш повно дослідив К.О. Черевко. 
На думку цього науковця, «згода потерпілої 
особи на проведення штучного переривання 
вагітності іншою особою не може розгляда-
тися як обставина, що виключає злочинність 
діяння, а повинна впливати на вирішення 
питання щодо притягнення винного до кри-
мінальної відповідальності; кримінальна від-
повідальність осіб, які незаконно проводять 
аборт, у разі згоди на це потерпілої не може 
виключатися. … До основних умов незакон-
ного переривання вагітності за згодою потер-
пілої необхідно віднести: а) дійсність згоди, 
тобто згоду повинна надавати дієздатна лю-
дина; б) згода повинна бути усвідомленою та 
вольовою; в) згода повинна бути добровіль-
ною» [1, с. 10–11]. 

Загалом можемо погодитися з висловле-
ними аргументами, однак з уточненнями. 
По-перше, згоду на проведення операції 
штучного переривання небажаної вагітності 
може надавати як жінка, так і інші особи, які 
мають право на це відповідно до законодав-
ства України. Згідно з п. 1.8 Порядку надан-
ня комплексної медичної допомоги вагітній 
жінці під час небажаної вагітності (Порядок) 
проведення операції (процедури) штучного 
переривання небажаної вагітності у вагіт-
ної жінки віком до 14 років або у недієздат-
ної особи здійснюється за заявою її законних 
представників [13]. При цьому саме така осо-
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ба надає інформовану добровільну згоду на 
проведення зазначеної операції (процедури). 
Отже, ще одна умова згоди потерпілої особи 
у складі злочину, передбаченого у ст. 134 КК 
України, –  наявність адресанта згоди на про-
ведення операції (процедури) штучного пере-
ривання небажаної вагітності, яким є як ва-
гітна жінка, так і інші особи, які мають право 
на це відповідно до законодавства України 
(законні представники вагітної жінки віком 
до 14 років або недієздатної особи). По-друге, 
важливою умовою згоди у ст. 134 КК України 
є час її надання. На нашу думку, вона повин-
на бути висловлена до початку проведення 
операції (процедури) штучного переривання 
небажаної вагітності. Наявність саме такого 
волевиявлення є умовою дійсності згоди по-
терпілої особи та свідчить про те, що має міс-
це склад злочину, передбаченого у ст. 134 КК 
України. По-третє, враховуючи те, що згідно 
з регулятивним законодавством України (Ін-
формована добровільна згода вагітної жінки 
на проведення операції (процедури) штучно-
го переривання небажаної вагітності за фор-
мою, затвердженою наказом МОЗ України 
від 24 травня 2013 року № 423 [14]) згода осо-
би на проведення такої операції (процедури) 
має бути лише письмовою, вважаємо, що цю 
умову слід виокремити і для згоди потерпі-
лої особи у складі злочину, передбаченого у 
ст 134 КК України. Відтак при доктриналь-
ному тлумаченні суспільно небезпечного ді-
яння, передбаченого у ст. 134 КК України, 
слід наголосити, що незаконне проведення 
операції (процедури) штучного переривання 
небажаної вагітності має місце за наявності 
інформованої добровільної згоди вагітної 
жінки або її законних представників у випад-
ках, передбачених законодавством України.

Як було зазначено, наявність згоди жін-
ки на проведення операції штучного пере-
ривання вагітності є латентною ознакою 
складу злочину, передбаченого у ст. 134 КК 
України. Вона вбачається з регулятивного 
законодавства у сфері проведення операцій 
штучного переривання вагітності в Україні. 
Так, у ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу Украї-
ни (ЦК України) передбачено, що штучне пе-
реривання вагітності, якщо вона не переви-
щує дванадцяти тижнів, може здійснюватися 
за бажанням жінки [15]. Згідно з ч. 1 ст. 50 

 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я (Основи) операція штучного пере-
ривання вагітності (аборт) може бути прове-
дена за бажанням жінки у закладах охорони 
здоров’я у разі вагітності строком не більше 
12 тижнів [16]. У пункті 2.3 Порядку йдеться 
про те, що операція (процедура) штучного пе-
реривання небажаної вагітності здійснюєть-
ся після обов’язкового підписання вагітною 
жінкою інформованої добровільної згоди на 
проведення операції (процедури) штучного 
переривання небажаної вагітності за фор-
мою, затвердженою наказом МОЗ України 
від 24 травня 2013 року № 423 [13].

З метою належного встановлення цієї 
розмежувальної ознаки під час кваліфікації 
дехто з науковців пропонує зробити її на-
явною та передбачити у диспозиції ч. 1 цієї 
статті. Так, на думку Т.Ю. Тарасевич, з ура-
хуванням, зокрема, зарубіжного досвіду, 
у цій диспозиції доцільно вказати про згоду 
вагітної жінки на проведення операції штуч-
ного переривання вагітності [11, с. 89–90]. 
І.В. Павленко стверджує: «… зважаючи на те, 
що аборт не охоплює переривання вагітності 
терміном понад 22 тижні, рівень суспільної 
небезпечності якої значно вищий, ніж у разі 
аборту, пропонується внести зміни до ст. 134 
КК України: замінити термін „аборт” на юри-
дичну конструкцію „переривання вагітності 
за згодою потерпілої”» [3, с. 8, 18]. Проте не 
всі науковці підтримують цей підхід. Так, 
на думку О. Дудорова та В. Балабко, «потре-
би у такому уточненні в КК немає, оскільки 
наявність згоди вагітної жінки на проведен-
ня аборту і так очевидна; вона однозначно 
випливає, зокрема, із законодавчого визна-
чення аборту, закріпленого у ст. 50 Основ. За 
відсутності вказаної згоди незаконне перери-
вання вагітності утворюватиме склад іншого 
злочину проти здоров’я особи – умисного тяж-
кого тілесного ушкодження (ст. 121 КК Укра-
їни). З аналізу вітчизняної юридичної літе-
ратури, а також матеріалів правозастосовної 
практики також не вбачається, що питання 
про розмежування вказаних складів злочи-
нів потребує спеціального законодавчого ви-
рішення» [17, с. 27]. Погодитися з цією точкою 
зору не вбачається за можливе. Адже з метою 
забезпечення законності та правильності 
кваліфікації, зворотним боком чи структур-
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ним елементом якої є розмежування складів 
злочинів [10, с. 52–53; 18, с. 126; 19, с. 478], 
доцільно, щоб розмежувальні ознаки складу 
злочину наводилися у диспозиції статті Особ-
ливої частини КК України, яка передбачає 
суміжний склад злочину. 

У своїй дисертації Т.Ю. Тарасевич на-
водить такий приклад з судової практики. 
Акимівський районний суд Запорізької об-
ласті кваліфікував дії Особи-1 як замах на 
незаконне проведення аборту. За обстави-
нами справи вона силою привела потерпілу, 
Особу-2, яка була вагітною від її чоловіка, на 
квартиру до своєї матері, почала бити її в об-
личчя, з’ясовувати, хто батько її дитини. По-
тім Особа-1 відпустила Особу-2. Наступного 
дня вона запросила потерпілу до себе додому 
мирно поговорити. У себе на квартирі Осо-
ба-1, погрожуючи побиттям, силоміць вклала 
Особу-2 в ліжко і з метою переривання вагіт-
ності ввела їй ін’єкцію дестрофана. Однак пе-
реривання вагітності не відбулося [11, с. 91]. 

Як вбачається, у цьому випадку має місце 
не замах на вчинення злочину, передбачено-
го у ст. 134 КК України, а закінчений замах 
на умисне тяжке тілесне ушкодження за оз-
накою переривання вагітності (ч. 2 ст. 15, ч. 1 
ст. 121 КК України), оскільки відповідні діян-
ня були вчинені із застосуванням насильства 
до потерпілої особи. Таким чином, фактично 
суд проігнорував ту обставину, що протиправ-
ні діяння було вчинено без згоди потерпілої, 
всупереч її волі. 

Відтак, на нашу думку, у диспозиції ч. 1 
ст. 134 КК України слід вказати, що відпо-
відні дії мають бути вчинені за згодою жінки. 
Водночас заслуговує на підтримку пропози-
ція науковців, які визнають, що у КК Укра-
їни слід відмовитися від терміна «аборт». Зо-
крема, І.В. Павленко пропонує замінити його 
на «переривання вагітності» [3, с. 18]. З точки 
зору Т.Ю. Тарасевич, суспільно небезпечне 
діяння у ч. 1 ст. 134 КК України слід описати 
так: «операція штучного переривання вагіт-
ності (аборт)» [11, с. 92].

Вважаємо, що під час удосконалення за-
конодавчої конструкції складу злочину, пе-
редбаченого у ст. 134 КК України, важливо 
послуговуватися термінологією регулятивно-
го законодавства в окресленій сфері. Адже 
відповідна кримінально-правова норма охо-

роняє цю спеціальну сферу суспільних від-
носин. А тому спеціальна термінологія й по-
винна використовуватися у диспозиції ч. 1 
ст. 134 КК України. В Україні діє ЦК Украї-
ни (ст. 281) [15], Основи (ст. 50) [16], Порядок 
[13], постанова Кабінету Міністрів України 
«Про реалізацію статті 281 ЦК України» від 
15 лютого 2006 року № 144 [20]. Так, у ч. 6 
ст. 281 ЦК України використовується словос-
получення «штучне переривання вагітності». 
Таке саме поняття вживається і в постанові 
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 
2016 року. У ст. 50 Основ ідеться про опера-
цію штучного переривання вагітності (аборт).

Натомість у Порядку, який було прийнято 
найпізніше, вживається дещо інша терміно-
логія. Так, у ньому використовується слово-
сполучення «операція (процедура) штучного 
переривання небажаної вагітності». На нашу 
думку, саме термінологію останнього норма-
тивного акта слід використати у диспозиції 
ч. 1 ст. 134 КК України та передбачити у ній 
відповідальність за незаконне проведення 
операції (процедури) штучного переривання 
небажаної вагітності за згодою вагітної жін-
ки. Водночас для стислого викладу наймену-
вання цього злочину пропонуємо залишити 
таку назву ст. 134 КК України – «Незаконне 
проведення аборту».

Таким чином, згода потерпілої особи на 
проведення операції (процедури) штучного 
переривання небажаної вагітності впливає 
на вирішення питання щодо притягнення 
винуватого до кримінальної відповідально-
сті. Основними умовами згоди потерпілої 
особи як властивості суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого у ст. 134 КК України, 
є такі: а) адресантом згоди на проведення 
операції (процедури) штучного переривання 
небажаної вагітності може бути як вагітна 
жінка, так і інші особи, які мають право на 
це відповідно до законодавства України (за-
конні представники вагітної жінки віком до 
14 років або недієздатної особи); б) дійсність 
згоди; в) усвідомленість згоди та її вольовий 
характер; г) добровільність згоди; ґ) момент 
вираження згоди – до початку проведення 
операції (процедури) штучного перериван-
ня небажаної вагітності; д) форма згоди – 
письмова. Відтак під час доктринального 
тлумачення суспільно небезпечного діяння, 
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передбаченого у ст. 134 КК України, слід на-
голосити, що незаконне проведення операції 
(процедури) штучного переривання небажа-
ної вагітності має місце за наявності інформо-
ваної добровільної згоди вагітної жінки або її 
законних представників у випадках, передба-
чених законодавством України.

Запропоновано такі шляхи вдосконален-
ня диспозиції ст. 134 КК України. По- перше, 
вбачається за доцільне приведення у відпо-
відність термінології цієї статті з терміноло-
гією регулятивного законодавства у відпо-
відній сфері, у зв’язку з чим пропонується 
передбачити у ч. 1 ст. 134 цього Кодексу 
відповідальність за незаконне проведення 

операції (процедури) штучного переривання 
небажаної вагітності. По-друге, важливим є 
переведення латентної властивості діяння, 
закріпленого у ст. 134 КК України, у наявну, 
вказавши у диспозиції ч. 1 цієї статті, що ді-
яння вчиняється за згодою потерпілої  особи.

Наукові висновки, отримані під час дослі-
дження, можуть бути використані для подаль-
шого вивчення проблеми згоди потерпілого 
у кримінальному праві України, її значення 
у законодавчих конструкціях складів злочи-
нів у статтях Особливої частини КК України, 
а також підстав кримінальної відповідально-
сті за незаконне проведення аборту (ст. 134 КК 
України) та інших суміжних складів злочинів.
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Наталія МИХАЛЬЧЕНКО

«ЗГОДА ОСОБИ» У ЗАКОНОДАВЧІЙ КОНСТРУКЦІЇ 
СТАТТІ 134 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Досліджено проблему згоди особи у законодавчій конструкції  щодо незаконного проведен-
ня аборту. Виявлено та охарактеризовано умови згоди жінки або її законного представника на 
проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності. Запропоновано 
шляхи вдосконалення диспозиції ст. 134 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: згода особи; незаконне проведення аборту; операція (процедура) штучного 
переривання вагітності; кримінальна відповідальність; добровільність; інформованість. 

Наталия МИХАЛЬЧЕНКО

«СОГЛАСИЕ ЛИЦА» В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
СТАТЬИ 134 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Исследована проблема согласия лица в законодательной конструкции незаконного прове-
дения аборта. Выявлены и охарактеризованы условия согласия женщины или ее законного 
представителя на проведение операции (процедуры) искусственного прерывания нежелатель-
ной беременности. Предложены пути совершенствования диспозиции ст. 134 Уголовного ко-
декса Украины.

Ключевые слова: согласие лица; незаконное проведение аборта; операция (процедура) ис-
кусственного прерывания беременности; уголовная ответственность; добровольность; инфор-
мированность.
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Nataliia MYKHALCHENKO

«CONSENT OF THE PERSON» IN THE LEGISLATIVE CONSTRUCTION 
OF ARTICLE 134 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The problem of the consent of the person in the legal construct of illegal abortion is investigated. 
Conditions of consent of a woman or her legal representative for conducting an operation (procedure) 
for the artifi cial interruption of unwanted pregnancy were identifi ed and characterized. The ways of 
improving the disposition of Article 134 of the Criminal Code of Ukraine are proposed.

Keywords: consent of the person; illegal abortion; operation (procedure) of artifi cial abortion; 
criminal liability; voluntary; informing.
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Сьогодення зумовлює потребу особли-
вої уваги до протидії корупції в Україні. 
Зазначене пояснюється тим, що попри си-
стематичні заходи щодо запобігання цьому 
негативному явищу кількість корупційних 
злочинів не тільки не зменшується, а на-
віть, навпаки, збільшується. Особливо це 
стосується корупційних проявів, визначен-
ня яких раніше не було у вітчизняному за-
конодавстві – вони принесені міжнародною 
антикорупційною практикою. Зокрема, до 
таких форм корупції належить підкуп осо-
би, яка надає публічні послуги.

Аналіз цієї норми, закріпленої у ст. 368-4 
Кримінального кодексу України (КК Украї-
ни), дав можливість зробити висновок, 
що вона об’єднує у собі кримінальну від-
повідальність як «активного» корупціонера, 
тобто особи, яка пропонує, обіцяє або надає 
неправомірну вигоду особі, яка здійснює про-
фесійну діяльність, пов’язану з наданням 
публічних послуг (ч.ч. 1, 2), так і «пасивно-
го» корупціонера – особи, яка приймає про-
позицію, обіцянку неправомірної вигоди або 
одержує її (ч.ч. 3, 4). Тобто ця норма містить 
два хоч і взаємопов’язані, проте самостійні 
склади злочинів. У зв’язку з цим у межах 
цього дослідження будуть аналізуватись 
лише форми діяння, які вчиняються «актив-
ним» корупціонером та утворюють об’єктив-
ну сторону складу підкупу особи, яка надає 
публічні послуги, оскільки під підкупом ми 

розуміємо лише дії з пропозиції, обіцянки 
або надання неправомірної вигоди.

Питання об’єктивної сторони злочину, 
зокрема діяння як її обов’язкової ознаки, до-
сліджували такі науковці, як М.І. Бажанов, 
П.С. Берзін, В.М. Кудрявцев, А.Н. Трай-
нін, П.Л. Фріс та інші. Діяння як ознака 
об’єктивної сторони корупційних злочинів 
розглядалось у працях О.Ф. Бантишева, 
В.М. Киричка, В.І. Осадчого, Я.В. Ризак, 
В.В. Рубцова, А.В. Савченка. Однак нау-
кові дискусії з цієї тематики точаться й до 
сьогодні, що свідчить про невирішеність її 
окремих питань.

Метою статті є з’ясування обґрунтова-
ності законодавчого закріплення окремих 
форм підкупу особи, яка надає публічні по-
слуги, та висвітлення з цього приводу своїх 
наукових позицій для їх подальшого обгово-
рення в науковому середовищі.

На підставі аналізу диспозиції ч. 1 
ст. 368-4 КК України можна зробити висно-
вок, що діяння «активного» корупціонера, 
які утворюють об’єктивну сторону складу 
підкупу особи, яка надає публічні послуги, 
мають такі чотири форми прояву: 

– пропозиція надати неправомірну вигоду; 
– обіцянка надати неправомірну вигоду; 
– надання неправомірної вигоди; 
– прохання надати неправомірну вигоду.
Варто зазначити, що перелічені дії є аль-

тернативними, тобто для того, щоб злочин 

Ольга ПЕРЕШИВКО
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вважався закінченим, особі достатньо вчи-
нити будь-яку із них.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 354 
КК України під пропозицією надати непра-
вомірну вигоду у ст.ст. 354, 368, 368-3–370 
слід розуміти висловлення працівнику під-
приємства, установи чи організації, особі, 
яка надає публічні послуги, або службовій 
особі наміру про надання неправомірної 
вигоди. При цьому спосіб здійснення та-
кої пропозиції на кваліфікацію злочину не 
впливає, оскільки не має жодного значен-
ня, як відбулося висловлення наміру: усно, 
письмово, за допомогою смислових жестів 
тощо.

Без відповіді залишається запитання, 
коли пропозиція неправомірної вигоди 
особі, яка надає публічні послуги, утворює 
закінчений злочин: з моменту її доведен-
ня до особи, яка надає публічні послуги, 
чи лише після прийняття пропозиції не-
правомірної вигоди такою особою та пого-
дження на вчинення дій або бездіяльності 
з використанням наданих їй повноважень в 
інтересах того, хто пропонує неправомірну 
вигоду, або в інтересах третіх осіб?

Д.А. Третьяков, досліджуючи питання 
кримінальної відповідальності за пропози-
цію неправомірної вигоди службовій особі, 
зазначає, що злочин буде закінченим з мо-
менту доведення пропозиції неправомірної 
вигоди, яка характеризується проханням 
виконання чи невиконання в інтересах того, 
хто пропонує таку вигоду, або в інтересах 
третьої особи дії з використанням наданих 
службовій особі повноважень. Те, як служ-
бова особа відреагувала на таку пропозицію, 
на визнання аналізованого злочину закінче-
ним у цій частині не впливає [1, с. 85].

На нашу думку, позиція Д.А. Третьяко-
ва буде також справедливою і щодо підкупу 
особи, яка надає публічні послуги, оскільки 
вказаний злочин як і той, що передбачений 
ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі» КК 
України, є злочином з формальним скла-
дом. Для того, щоб вчинити закінчений 
злочин із формальним складом, достат-
ньо виконати будь-яке із альтернативно 
визначених суспільно небезпечних діянь, 
які міститься у диспозиції статті Особливої 
частини КК України. Факт погодження або 
відмови в отриманні неправомірної вигоди 

свідчить про наявність або відсутність скла-
ду злочину у діях особи, яка надає публічні 
послуги, а не особи, яка пропонує непра-
вомірну вигоду.

Однак аналіз застосування ч. 1 ст. 368-4 
КК України дав змогу зробити висновок, 
що питання про кваліфікацію пропози-
ції надання неправомірної вигоди особі, 
яка надає публічні послуги, як закінчено-
го злочину практики вирішують залежно 
від того, чи погодилась особа, яка надає 
публічні послуги, на прийняття такої про-
позиції і, відповідно, на вчинення дій або 
бездіяльності з використанням наданих 
їй повноважень в інтересах того, хто на-
дає неправомірну вигоду, або в інтересах 
третіх осіб. Підтвердженням цього є вирок 
Петриківського районного суду Дніпропе-
тровської області від 5 березня 2015 року, 
яким суд встановив, що 24 лютого 2015 року 
об 11.00 ОСОБА_2 звернулася до приват-
ного нотаріуса Петриківського районного 
нотаріального округу Дніпропетровської 
області ОСОБИ_3 з проханням допомогти 
їй у посвідченні та видачі довіреності на 
ім’я ОСОБИ_4 від імені ОСОБИ_5 на право 
розпоряджання квартирою без відома влас-
ника – ОСОБИ_5, заднім числом та без без-
посередньої участі останнього.

ОСОБА_2, діючи умисно, запропонува-
ла нотаріусу Петриківського районного но-
таріального округу Дніпропетровської об-
ласті ОСОБІ_3, що за надану послугу вона 
надасть йому грошову винагороду в сумі 
400 дол. США, що відповідно до встанов-
леного курсу НБУ від 24 лютого 2015 року 
становить 11316,49 гривень.

24 лютого 2015 року приблизно о 12:00 з 
метою реалізації свого злочинного умислу, 
спрямованого на підкуп особи, яка надає 
публічні послуги, ОСОБА_2, продовжуючи 
свої злочинні дії, під час чергової зустрічі з 
ОСОБОЮ_3 продовжила словесно переко-
нувати його у необхідності вчинення ним 
дій з використанням наданих повноважень 
в інтересах третіх осіб, які полягали в по-
свідченні та видачі нотаріусом довіреності 
на ім’я ОСОБИ_4 від імені ОСОБИ_5 на 
право розпоряджання квартирою без її без-
посередньої участі та заднім числом.

Після цього ОСОБА_2 намагалася пе-
редати грошові кошти ОСОБІ_3, однак 
свій злочинний умисел довести до кінця 
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не змогла з причин, що не залежали від її 
волі, оскільки була затримана працівника-
ми міліції під час передачі грошових коштів 
нотаріусу.

Дії ОСОБИ_2 Петриківський районний 
суд Дніпропетровської області кваліфіку-
вав як незакінчений замах на підкуп особи, 
яка надає публічні послуги, за ч. 3 ст. 15, 
ч. 1 ст. 368-4 КК України [2].

Відповідно до наведеного вироку при-
ватний нотаріус Петриківського районного 
нотаріального округу Дніпропетровської 
області ОСОБА_3 не погодився на прий-
няття пропозиції неправомірної вигоди від 
ОСОБА_2. А наступні дії, які становлять 
об’єктивну сторону підкупу особи, яка на-
дає публічні послуги, ОСОБА_2 дійсно не 
змогла вчинити через те, що була затрима-
на працівниками міліції під час передачі 
грошових коштів нотаріусу. Це, на думку 
суду, свідчить, що дії ОСОБИ_2 не утво-
рили закінчений злочин, передбачений 
ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги» КК України. Зазначене обумови-
ло кваліфікацію дій ОСОБА_2 як незакін-
чений замах на підкуп особи, яка надає 
публічні послуги.

На наш погляд, вказана кваліфікація 
дій ОСОБИ_2 є помилковою, оскільки під-
куп особи, яка надає публічні послуги, 
є злочином із формальним складом, а діян-
ня, передбачені у диспозиції ч. 1 ст. 368-4 КК 
України, – альтернативними. Отже, факт 
пропозиції неправомірної вигоди особі, яка 
надає публічні послуги, вже утворює закін-
чений злочин, тому наступні дії ОСОБИ_2 
не впливають на кваліфікацію вчиненого 
діяння, якщо не містять кваліфікуючих оз-
нак чи підстав звільнення від кримінальної 
відповідальності.

Другою формою діяння «активного» ко-
рупціонера, яке утворює об’єктивну сторону 
складу підкупу особи, яка надає публічні 
послуги, є обіцянка неправомірної вигоди, 
під якою відповідно до п. 3 примітки до 
ст. 354 КК України слід розуміти вислов-
лення працівнику підприємства, установи 
чи організації, особі, яка надає публічні 
послуги, або службовій особі наміру про на-
дання неправомірної вигоди з повідомлен-
ням про час, місце, спосіб надання непра-
вомірної вигоди. Обіцянка неправомірної 
вигоди є певним зобов’язанням, яке бере на 

себе особа, зацікавлена у результаті діяль-
ності особи, яка надає публічні послуги, з 
метою схилити останню до вчинення дій 
або бездіяльності з використанням наданих 
їй повноважень в інтересах того, хто обіцяє 
таку вигоду, або в інтересах третьої осо-
би. Спосіб обіцянки неправомірної вигоди 
може бути будь-яким (письмовим, усним, за 
допомогою жестів тощо) і на кваліфікацію 
вчиненого діяння не впливає.

Порівняння визначень понять «обіцян-
ка неправомірної вигоди» та «пропозиція 
неправомірної вигоди» дає змогу зробити 
висновок, що вони є дуже близькими за 
своїм змістом. Єдиною різницею між ними 
законодавець називає ступінь конкретиза-
ції наміру. На відміну від пропозиції непра-
вомірної вигоди обіцянка передбачає пові-
домлення особі, яка надає публічні послуги, 
конкретного часу, місця та способу надання 
неправомірної вигоди.

Поділяючи позицію законодавця, зазна-
чимо ще одну відмінну ознаку між «про-
позицією неправомірної вигоди» та «обі-
цянкою неправомірної вигоди». У разі 
пропозиції неправомірної вигоди ініціатива 
вчинити підкуп завжди виходить від особи, 
зацікавленої у результаті діяльності осіб, 
які надають публічні послуги. Натомість 
у випадку обіцянки неправомірної вигоди 
ініціатива може виходити як від особи, за-
цікавленої у результаті діяльності осіб, які 
надають публічні послуги, так і від особи, 
яка надає публічні послуги. 

На підтвердження цієї тези наведемо 
приклад. З метою придбання нежитлового 
приміщення ОСОБА_1 звернулась до оці-
нювача ОСОБИ_2 для проведення оцінки 
приміщення та підготовки висновку щодо 
його вартості. ОСОБА_2 повідомив, що 
для складання оцінки майна йому необ-
хідно оглянути приміщення та порахувати 
вартість робіт. Надалі після проведеного 
огляду приміщення ОСОБА_2 повідомив 
ОСОБІ_1 про можливість незаконного зани-
ження ним оціночної вартості нежитлового 
приміщення, роз’яснивши, що в резуль-
таті заниження ним вартості оцінки майна 
сторонами договору купівлі-продажу буде 
сплачуватись менший відсоток держав-
ного мита. Водночас ОСОБА_2 повідомив 
ОСОБІ_1, що незаконне заниження ним 
оцінки вартості приміщення, пришвидшен-
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ня видачі звіту про оцінку майна на вказа-
не приміщення, а також його виготовлення 
в найкоротший термін можливе за умови 
передачі йому неправомірної вигоди в сумі 
450 дол. США. ОСОБА_1 погодилась на 
пропозицію ОСОБИ_2 та пообіцяла пере-
дати йому неправомірну вигоду наступного 
дня в приміщенні його робочого кабінету.

Викладене, на нашу думку, є обґрунту-
ванням самостійного існування обіцянки 
неправомірної вигоди як форми діяння «ак-
тивного» корупціонера. Якщо дотримувати-
ся позиції законодавця та розуміти обіцян-
ку лише як більш конкретизовану форму 
пропозиції неправомірної вигоди, то за-
кріплення такого діяння у диспозиції ч. 1 
ст. 368-4 КК України було б недоцільним, 
адже вже за пропозицію неправомірної ви-
годи особі, яка надає публічні послуги, на-
стає кримінальна відповідальність.

Слід зазначити, що, як і у випадку про-
позиції неправомірної вигоди, при обіцянці 
неправомірної вигоди не має значення, чи 
прийняла таку обіцянку особа, яка здій-
снює професійну діяльність, пов’язану з 
наданням публічних послуг, та чи погоди-
лась вчинити певні дії або бездіяльність 
з використанням наданих їй повноважень 
в інтересах того, хто обіцяє таку вигоду, або 
в інтересах третьої особи. Злочин вважаєть-
ся закінченим з моменту висловлення особі, 
яка надає публічні послуги, наміру про на-
дання неправомірної вигоди та повідомлен-
ня про час, місце, спосіб надання непра-
вомірної вигоди.

Наступною дією «активного» корупціоне-
ра, яка утворює об’єктивну сторону складу 
підкупу особи, яка надає публічні послуги, 
є надання неправомірної вигоди. На відміну 
від інших дій, альтернативно перелічених у 
ч. 1 ст. 368-4 КК України, законодавець не 
закріпив легальної дефініції зазначеного 
поняття. Проте, враховуючи тлумачення 
поняття «надавати» у словниках українсь-
кої мови як «дати що-небудь в якійсь кіль-
кості або у кілька заходів» [3], надання не-
правомірної вигоди, на нашу думку, можна 
визначити як давання, передачу непра-
вомірної вигоди особі, яка надає публічні 
послуги, за вчинення дій або бездіяльності 
з використанням наданих їй повноважень в 
інтересах того, хто надає неправомірну ви-
году або в інтересах третіх осіб.

Як у випадку пропозиції і обіцянки не-
правомірної вигоди, спосіб надання непра-
вомірної вигоди може бути різним, зокрема: 
безпосереднє надання неправомірної ви-
годи, надання неправомірної вигоди через 
посередника, переказ грошових коштів на 
банківський рахунок, повідомлення про 
надані переваги чи пільги тощо. Тому, вра-
ховуючи все розмаїття способів надання 
неправомірної вигоди, у кримінально-пра-
вовій доктрині виділяють дві основні його 
форми: просту та завуальовану. Проста по-
лягає у безпосередньому наданні предмета 
неправомірної винагороди особі, яка надає 
публічні послуги. Завуальована – у тому, 
що факт одержання неправомірної вигоди 
маскується під зовні законну угоду і має 
вигляд цілком законної операції [4, с.  13]. 
Однак, оскільки диспозиція ч. 1 ст. 368-4 
КК України не містить прямої вказівки на 
певний спосіб надання неправомірної виго-
ди, зазначений поділ не має кримінально- 
правового значення та не впливає на 
кваліфікацію вчиненого діяння.

Аналіз практики застосування ч. 1 
ст. 368-4 КК України дав змогу зробити вис-
новок, що здебільшого надання неправомір-
ної вигоди здійснюється у декілька етапів, 
а саме передача частини неправомірної ви-
годи особі, яка надає публічні послуги, як 
завдатку та кінцевий розрахунок за фактом 
наданої «послуги». У зв’язку з цим постає не-
обхідність з’ясувати, коли у діях «активного» 
корупціонера з надання неправомірної виго-
ди буде наявний закінчений склад підкупу 
особи, яка надає публічні послуги: з момен-
ту надання першої частини неправомірної 
вигоди (завдатку) або лише після надання 
неправомірної вигоди у повному обсязі?

Вважаємо, що для відповіді на зазна-
чене запитання варто звернутися до п. 10 
постанови Пленуму Верховного Суду Украї-
ни від 26 жовтня 2002 року № 5 «Про судо-
ву практику у справах про хабарництво», 
в якому зазначено, що злочини, передба-
чені ст.ст. 368, 369 КК України, вважаються 
закінченими з моменту, коли службова осо-
ба прийняла хоча б частину хабара. Адапту-
ючи вказане положення до змін чинного 
кримінального законодавства, вважаємо за 
можливе зробити висновок, що дії винного 
щодо надання неправомірної вигоди можна 
кваліфікувати як закінчений злочин з мо-
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менту, коли особа, зацікавлена у результаті 
діяльності осіб, які надають публічні послу-
ги, або посередник передали хоча б частину 
неправомірної вигоди особі, яка надає пуб-
лічні послуги.

Останньою дією «активного» корупціоне-
ра, що утворює об’єктивну сторону складу 
підкупу особи, яка надає публічні послу-
ги, згідно з диспозицією ч. 1 ст. 368-4 КК 
України визнано прохання надати непра-
вомірну вигоду. Ця форма діяння у науко-
вих колах викликала найбільше критики, 
на наш погляд, цілком обґрунтованої. Кри-
тичні зауваження науковців пов’язані з по-
милковим розміщенням цього положення у 
статтях (частинах статей), які передбачають 
кримінальну відповідальність «активного» 
корупціонера. Так, Н.М. Ярмиш зазначає, 
що, безперечно, відповідно до задуму зако-
нодавця «прохання» притаманне виключно 
діям того суб’єкта, до якого звертаються з 
вирішенням певного питання. Тому сумнів-
ним є те, що в деяких складах корупційних 
злочинів «прохання» розміщене у тих части-
нах статей, за якими відповідає корупціонер 
«активний», тобто той, хто очікує певних дій 
на свою користь з боку особи, наділеної від-
повідними можливостями [5, с. 219–220]. 

Поділяючи цю думку, додатково хочемо 
зазначити таке. Дійсно, не всі статті КК 
України, які передбачають таку форму 
діяння, як прохання неправомірної вигоди, 
містять її у складі, яким встановлюється 
кримінальна відповідальність «активного» 
корупціонера. Зокрема, ст. 368 «Прийнят-
тя пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди службовою особою» КК 
України відносить прохання неправомірної 
вигоди до дій «пасивного» корупціонера.

«Прохання» у словниках української 
мови тлумачиться як «звертання до кого- 
небудь з метою домогтися чогось, спонукати 

кого-небудь зробити, виконати щось; прось-
ба» [3]. Прохання надати неправомірну 
вигоду, на нашу думку, можна визначити 
як звернення особи, яка надає публічні по-
слуги до особи, зацікавленої у результаті 
діяльності осіб, які надають публічні послу-
ги, з метою спонукати її до надання непра-
вомірної вигоди. 

Вбачається, що законодавець, справді, 
помилково відніс зазначене діяння до діянь 
«активного» корупціонера, які утворюють 
склад підкупу особи, яка надає публічні 
послуги. Таким чином, склалася абсурдна 
ситуація, коли особа, яка бажає підкупити 
особу, яка надає публічні послуги, звер-
тається до останньої з проханням надати їй 
неправомірну вигоду, а не навпаки. Тому 
з метою виправлення вказаного недоліку 
вважаємо за необхідне «прохання непра-
вомірної вигоди» виключити із кола діянь 
«активного» корупціонера, які утворюють 
об’єктивну сторону складу підкупу особи, 
яка надає публічні послуги, тобто з ч. 1 
ст. 368-4 КК України, та включити до пе-
реліку діянь «пасивного» корупціонера, за-
кріпивши у ч. 3 ст. 368-4 КК України.

Проведене дослідження дає підстави 
зробити висновок, що діяннями «активно-
го» корупціонера, які утворюють об’єктивну 
сторону складу підкупу особи, яка надає 
публічні послуги, є пропозиція надати не-
правомірну вигоду, обіцянка надати непра-
вомірну вигоду або надання неправомірної 
вигоди. Запропоноване автором визначен-
ня цих понять полегшує їх застосування 
на практиці, а тому має бути закріплене 
законодавчо. Діяння, яке полягає у прохан-
ні надати неправомірну вигоду, помилково 
віднесене до дій «активного» корупціонера, 
з огляду на що необхідним є його виключен-
ня з ч. 1 ст. 368-4 КК України та закріплен-
ня у ч. 3 ст. 368-4 КК України.
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Ольга ПЕРЕШИВКО

ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 
ПІДКУПУ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Досліджено діяння як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони підкупу особи, яка надає пуб-
лічні послуги. Обґрунтовується необхідність виключення із ч. 1 ст. 368-4 КК України діяння, 
яке полягає у проханні надати неправомірну вигоди, через помилкове його віднесення до дій 
«активного» корупціонера.

Ключові слова: пропозиція; обіцянка; надання; прохання; неправомірна вигода.

Ольга ПЕРЕШИВКО

ДЕЯНИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ПОДКУПА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ПУБЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

Исследовано деяние как обязательный признак объективной стороны подкупа лица, предо-
ставляющего публичные услуги. Обосновывается необходимость исключения из ч. 1 ст. 368-4 
УК Украины деяния, которое заключается в просьбе предоставить неправомерную выгоду, из-
за ошибочного его отнесения к действиям «активного» коррупционера.

Ключевые слова: предложение; обещание; предоставление; просьба; неправомерная выгода. 

Olha PERESHYVKO

ACTS AND INACTIONS AS SIGNS OF OBJECTIVE ASPECT OF GIVING 
BRIBE TO A PERSON WHO PROVIDES PUBLIC SERVICES 

The article analyzes the deed as a mandatory feature of the objective side of the  bribe of the 
person who provides public services. Substantiated the necessity of exclusion  from the Part 1 of 
Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine the deed which is in the request for unlawful benefi ts, 
due to the mistaken assignment to the actions of the «active» corruptor.

Keywords: offer; promise; submission; request; unlawful benefi ts.
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