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АКтУАЛьНО

Право на приватність особи є важливим 
інститутом природного права та одним 
із найважливіших з-поміж інших прав у 
будь-якому демократичному суспільстві. 
Враховуючи те, що згідно зі ст. 3 Консти-
туції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в нашій державі найвищою 
соціальною цінністю, Україна, яка прагне 
стати частиною європейського співтовари-
ства, має створити такі законодавчі меха-
нізми реалізації прав людини, які були б 
підкріплені реальними гарантіями їхньої 
охорони. 

Адже права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст та спрямованість 
діяльності держави; держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність; утвер-
дження і забезпечення прав та свобод лю-
дини є головним обов’язком держави (ст. 3 
Основного Закону). 

Важливу складову такого механіз-
му становить кримінально-правова охо-
рона права на приватність. У чинному  
КК України наявна ціла низка норм, що пе-
редбачають відповідальність за порушення 
вказаного права.

У науковій літературі окресленій проблемі 
приділяли увагу такі вчені, як П.П. Андрушко, 
Н.Ю. Акініна, О.П. Горпинюк, Ю.А. Дунаєва, 
Б.М. Кадніков, Н.О. Карпуніна, І.Б. Король, 
С.Я. Лихова, П.М. Макеєва, В.О. Навроцький, 
І.О. Шевченко, М.І. Хавронюк, Х.А. Хазретович 
та інші. Ураховуючи науковий доробок цих 
науковців, спробуємо виявити особливості 

кримінально-правової охорони права на при-
ватність за КК України.

Відтак, мета статті полягає у виявленні 
особливостей кримінально-правової охо-
рони права на приватність за КК України 
та внесенні пропозицій щодо її авторського 
розуміння.

Загалом право на приватність будемо ви-
користовувати як скорочене найменування 
права на недоторканність приватного жит-
тя, яке неосяжне за обсягом. 

Зважаючи на це, запропонувати кіль-
кісний його вимір надзвичайно складно. 
Аби виявити соціальне призначення права 
на приватність, слід розуміти, що воно не є 
абсолютним. Адже людина живе в соціумі, 
а  отже, вона не може бути повністю вільною 
та ізольованою від суспільства. Тому й право 
на приватність завжди обмежене соціаль-
ним контролем. 

Однак держава для уникнення свавіл-
ля повинна закріплювати межі втручання 
в приватне життя на законодавчому рівні. 
Недаремно у рішенні Конституційного Суду 
України від 20 січня 2012 року роз’яснено, 
що «… інформацією про особисте та сімейне 
життя особи є 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-

АКтУАЛьНО

Іван ПРиСЯЖНЮК
ректор Національної академії прокуратури України,

кандидат юридичних наук
УДК 343.2  

ОСОБЛивОСтІ КРиМІНАЛьНО-ПРАвОвОї ОХОРОНи 
ПРАвА ОСОБи НА ПРивАтНІСть

© Присяжнюк І., 2016
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ІвАН ПРиСЯЖНЮК

жави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень. Така 
інформація про особу є конфіденційною» [1]. 
Таким чином, у цьому рішенні передбачено, 
що право на приватність особи обмежується 
лише особистою інформацією та не поширю-
ється на інформацію, що стосується здійс-
нення функцій службової особи.

Американські юристи називають право 
на приватність «прайвесі». Це слово фак-
тично вперше було вжито у США в 1890 році. 
Саме того часу опубліковано статтю амери-
канських юристів С. Уоррена и Л. Брэндайса 
«Право на прайвесі», яка українською мовою 
перекладається як «право бути залишеним 
у спокої» [2]. 

Відомий американський юрист Елан Ве-
стін у своїй науковій праці «Приватність та 
свобода» виокремив чотири види прайвесі: 

1) personal autonomy – стан, коли людина 
залишається наодинці зі своїми думками 
та звільнена від спостережень з боку інших 
осіб; 

2) emotional release – стан, за якого існує 
можливість зупинити комунікацію з інши-
ми особами;

3) self-evaluation – анонімність, стан, коли 
людина, яка перебуває у громадському міс-
ці, прагне залишитися невпізнаною;

4) limited and protected communication – стан, 
який передбачає добровільне підтримання 
зв’язків з визначеним колом осіб [3, с. 8]. 

Таким чином, як стверджує цей дослід-
ник, у соціумі неможливо заборонити іншим 
особам стежити за людиною. Саме у такий 
спосіб відбувається соціальний контроль 
над правом на приватність, про який ішлося 
вище.

Уперше основні компоненти права на при-
ватне життя було закріплено у ст. 12 Загаль-
ної декларації прав людини Генеральної 
асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. 

У ній передбачено: «… ніхто не може за-
знавати безпідставного втручання у його 
особисте і сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність його жит-
ла, тайну його кореспонденції або на його 
честь і репутацію. Кожна людина має пра-
во на захист закону від такого втручання 
або таких посягань [4]. Фактично таке ж 
положення було відтворене в інших між-
народних документах: Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права 
(ст. 17) [5]; Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (ст. 8) [6].

Таким чином, відповідно до вказаних 
міжнародних документів можна виокреми-
ти складові права на приватність: особисте 
(приватне) життя; сімейне життя; недотор-
канність житла; недоторканність особистої 
кореспонденції; честь і репутація.

У Конституції України право на при-
ватність закріплене в декількох статтях. 
Так, у ст. 30 Основного Закону передбачено 
гарантію недоторканності житла; у ст. 31 –  
таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції; у ст. 32 
передбачається, що ніхто не може зазнава-
ти втручання в його особисте і сімейне жит-
тя, крім випадків, передбачених Конститу-
цією України [7]. Отже, в Основному Законі 
України виокремлено ті самі компоненти 
права на приватність, що й у міжнародних 
документах, за винятком честі та репутації 
особи.

Здебільшого право на приватність є 
предметом досліджень вчених-конститу-
ціоналістів. При цьому окремі з них вклю-
чають у зміст цього права компоненти, пе-
редбачені у міжнародних документах, які 
аналізувалися вище, а також вказують на 
додаткові. На думку О.Н. Котієвої, право на 
приватність охоплює:

1) недоторканність житла;
2) фізичну, а також психічну (моральну) 

недоторканність;
3) недоторканність комунікацій;
4) інформаційну недоторканність; 
5) анонімність й усамітнення;
6) недоторканність сімейного життя [8, с. 18]. 
Е.О. Цадикова пропонує розглядати пра-

во на недоторканність приватного життя 
на двох рівнях: як самостійне суб’єктивне 
право та як комплекс його змістовних ком-
понентів, до яких цей науковець відносить 
право на недоторканність особистої таємни-
ці, право на недоторканність сімейної таєм-
ниці, право на таємницю листування, те-
лефонних та інших переговорів, поштових, 
телеграфних й інших повідомлень особи-
стого характеру, право на недоторканність 
житла, право на таємницю інформації про 
приватне життя особи [9, с. 10]. 
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Інші вчені пропонують звужене коло 
компонентів, які охоплюються правом на 
приватність. 

На думку С.Н. Мамедова, воно включає 
недоторканність приватного життя, яка 
охоплює недоторканність всього того, що 
стосується окремого індивіда, а також не-
доторканність сімейного життя, яка сто-
сується сім’ї як соціального інституту [10,   
с. 13–14]. 

І.Л. Петрухін зводить право на особисте 
життя до сукупності гарантованих таєм-
ниць [11, с. 14]. 

В.О. Серьогін вважає, що «… ототожнен-
ня права на недоторканність приватного 
життя з набором інших конституційних 
прав людини, якими є право на таємницю 
житла, комунікацій, недостатньо коректне. 
Адже недарма в конституціях та міжнарод-
но-правових актах ці права закріплені в 
різних статтях: вони є суміжними з правом 
недоторканності приватного життя, але ви-
ходять далеко за межі останнього. … Пра-
во на недоторканність приватного життя і 
право на недоторканність житла та право 
на таємницю комунікацій слід розглядати 
як суміжні права, які значною мірою пере-
тинаються за змістом, але не поглинаються 
одне одним» [12, с. 93]. 

Водночас цей науковець у змісті права на 
недоторканність приватного життя виокрем-
лює такі компоненти (правомочності): 
«І. За аспектами приватного життя: право 
на фізичну (тілесну) приватність, право на 
фонетичну (звукову) приватність, право на 
візуальну (зорову) приватність, право на 
одорологічну (запахову) приватність, пра-
во на географічну (дислокаційну) приват-
ність, право на інформаційну приватність 
(у т.ч. на таємницю особистого і сімейного 
життя). ІІ. За станами приватності: право 
на усамітнення (особисту автономію, пра-
во на інтимність (обмежене й захищене 
спілкування), право на автономність (бути 
невпізнаним), право на нестриманість (емо-
ційне вивільнення), право на автономність 
(регулятивно-польову автономію), право на 
утаємниченість (таємниці приватного жит-
тя). ІІІ. За вимірами: право на просторову 
приватність (власний фізичний простір), 
право на часову приватність (час для при-
ватного життя)» [12, с. 95–96]. 

Таким чином, на сьогодні не вдалося ви-
робити єдиного підходу щодо розуміння по-
няття права на приватність. 

На нашу думку, право на приватність 
варто розглядати як антипод публічності.  
В українській мові слова «публічність» і 
«приватність» – антоніми. 

На погляд Г.Б. Романовського, приватне 
життя як категорія – це вододіл між публіч-
ним та приватним [13, с. 80]. 

Як слушно вказує І.Б. Король, приватне 
життя, на відміну від громадського (пу-
блічного), характеризується індивідуальні-
стю, тобто приватне життя – це та «… сфера 
життєдіяльності людини, яка пов’язана з 
реалізацією останньою власних життєвих 
потреб та інтересів і нерозривно пов’язана з 
індивідом» [14, с. 26]. Саме вказана ознака є 
основною та характеризує право на приват-
ність загалом. 

При цьому таким правом, як було роз’ясне-
но у рішенні Конституційного Суду України 
від 20 січня 2012 року, особа, уповноважена 
на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, не може скористатися 
у повному обсязі. Адже інформація про неї 
відповідного змісту підлягає розголошенню 
та розповсюдженню (зокрема, це стосується 
фінансового контролю відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції» [15]). 

Погодимося з точкою зору І.Б. Король, на 
думку якої право на приватність повинно 
мати законний характер. Вчена пише, що 
категорія приватності поширюється лише на 
«… поведінку особи, що здійснюється у спо-
сіб, не заборонений законом. Тобто реаліза-
ція власних правомочностей у сфері приват-
ності не може порушувати права та законні 
інтереси інших осіб чи становити загрозу 
для суспільства і держави» [14, с. 26].

Право на приватність не повинно контро-
люватися з боку держави. Однак у випад-
ках, визначених законодавством України, 
можуть визначатися межі втручання у при-
ватне життя особи. Очевидно, вони мають 
збігатися з межами, закріпленими у міжна-
родних документах. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 8 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних 
свобод органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, виня-

АКтУАЛьНО
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ток становлять випадки, коли втручання 
здійснюється згідно із законом і є необхід-
ним у демократичному суспільстві в інтер-
есах національної та громадської безпеки 
чи економічного добробуту країни, для за-
побігання заворушенням або злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб [6]. 

У кримінальному процесуальному зако-
нодавстві України передбачено, зокрема, 
певні гарантії дотримання права приват-
ності у кримінальних провадженнях. Так, 
відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України од-
нією із загальних засад кримінального про-
вадження є невтручання у приватне життя, 
зміст якої розкрито у ст. 15 вказаного Кодек-
су. Згідно з положеннями цієї статті під час 
кримінального провадження кожному га-
рантується невтручання у приватне (особи-
сте і сімейне) життя. Ніхто не може збирати, 
зберігати, використовувати та поширювати 
інформацію про приватне життя особи без 
її згоди, крім випадків, передбачених цим 
Кодексом. 

Інформація про приватне життя особи, 
отримана в порядку, передбаченому КПК 
України, не може бути використана інакше 
як для виконання завдань кримінального 
провадження. Кожен, кому наданий доступ 
до інформації про приватне життя, зобов’я-
заний запобігати розголошенню такої ін-
формації. 

Окрім того, у КПК України закріплено 
гарантії дотримання права на приватність: 
попередження захисників, а також інших 
осіб, які мають право на ознайомлення з 
протоколами про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, інформацію 
щодо приватного (особистого чи сімейного) 
життя інших осіб, про кримінальну від-
повідальність за розголошення отриманої 
інформації щодо інших осіб (ч. 2 ст. 254   
КПК України); регламентація меж втручан-
ня у приватне спілкування під час прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій  
(ст.ст. 258–266 КПК України).

Без сумніву, право на приватність ха-
рактеризується такою ознакою, як конфі-
денційність. Таким чином, вказане право 
охоплює ті сфери життєдіяльності людини, 
які є невіддільними від її носія та які особа 
бажає зберігати у таємниці, не хоче їх роз-
голошувати. 

Це стосується й недоторканності житла, 
оскільки у ньому, власне, й протікає при-
ватне життя особи. У житлі можуть місти-
тися ті речі, предмети, дані, які є носіями 
інформації про приватність. А отже, недо-
торканність житла варто визнавати компо-
нентом права на приватність. 

У випадках виникнення суперечностей 
між інтересами індивіда та суспільства 
щодо певного компонента приватного жит-
тя окреслена проблема має вирішуватися 
винятково у межах правового поля держа-
ви, у якій виник такий конфлікт.

Як уже зазначалося, в державі має 
бути створено належний механізм охоро-
ни права на приватність, зокрема й кримі-
нально-правовими засобами. Визначимо 
ті статті Особливої частини КК України,  
в яких передбачається відповідальність за 
порушення права на приватність. Досить 
слушною є точка зору Г.Г. Горшенкова, який 
вважав, що кримінальні загрози цьому праву 
залежно від мети можуть бути таких видів:

1) спричинення шкоди як самоціль (на-
приклад, незаконне поширення відомостей 
про приватне життя, тобто певний намір 
спричинити певній особі будь-яку шкоду); 

2) пригнічення особи як первинна або 
проміжна мета на шляху до кінцевого ба-
жаного результату, яка досягається шляхом 
поширення відомостей про приватне життя 
особи чи під загрозою поширення таких ві-
домостей);

3) уведення в оману особи як первинна 
або проміжна мета на шляху до бажаного 
кінцевого результату, яка досягається об-
манним шляхом;

4) втягнення в антигромадську діяль-
ність (у цьому випадку погроза спричинен-
ня шкоди може мати як прихований, так і 
відкритий характер) [16, с. 167–169]. 

Таким чином, право на приватність 
особи може бути порушене «класичними» 
злочинами. До них належать: розголошен-
ня відомостей про проведення медичного 
огляду на виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої неви-
ліковної інфекційної хвороби (ст. 132 КК 
України), незаконне розголошення лікар-
ської таємниці (ст. 145 КК України), пору-
шення недоторканності житла (ст. 162 КК 

ІвАН ПРиСЯЖНЮК
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України), порушення таємниці листуван-
ня, телефонних розмов, телеграфної чи 
іншої кореспонденції, що передаються за-
собами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 
КК України), розголошення таємниці уси-
новлення (удочеріння) (ст. 168 КК Украї-
ни). Кожен із них порушує певний компо-
нент права на приватність: приватність 
приватного життя, приватність сімейного 
життя, приватність житла або іншого во-
лодіння особи, приватність приватної ко-
респонденції.

Попри те, право на приватність може 
порушуватися і вчиненням тих злочинів, 
які полягають у впливі на потерпілого 
шляхом шантажу або розголошення відо-
мостей, які він або його близькі родичі ба-
жають зберегти у таємниці (або які їх (його)  
ганьблять). Адже у такому разі винуватий 
намагається досягнути того, щоб потерпі-
лий або вчинив злочин, або виконав те, що 
від нього вимагають, порушуючи при цьому 
право на приватність.

Відтак, до злочинів, що належать до 
цієї групи, слід віднести торгівлю людь-
ми або іншу незаконну угоду щодо люди-
ни, вчинену з використанням шантажу 
(ст. 149 КК України), примушування до 
вступу в статевий зв’язок, поєднане з по-
грозою розголошення відомостей, що гань-
блять її (його) чи близьких родичів (ч. 2 
ст. 154 КК України), вимагання з погрозою 
розголошення відомостей, які потерпілий 
чи його близькі родичі бажають зберегти 
в таємниці (ст. 189 КК України), втягнення 
особи у вчинення терористичного акту або 
примушування до вчинення терористично-

го акту з використанням шантажу (ст. 258-1 
КК України), втягнення особи в заняття про-
ституцією або примушування її до зайнят-
тя проституцією з використанням шантажу 
(ст. 303 КК України), примушування свід-
ка, потерпілого, експерта до відмови від 
давання показань чи висновку, а також до 
давання завідомо неправдивих показань 
чи висновку шляхом погрози розголошен-
ня відомостей, що їх ганьблять (ст. 386  
КК України).

Зважаючи на викладене, доходимо на-
ведених нижче висновків, які можуть бути 
використані в подальших наукових дослі-
дженнях кримінально-правової охорони 
права особи на приватність.

Право на приватність має характери-
зуватися такими основними ознаками, як 
індивідуальність (тобто стосується кон-
кретної людини, сфери її життєдіяльнос-
ті); законний характер; конфіденційність; 
втручання у реалізацію цього право може 
мати місце лише з підстав, визначених 
міжнародними документами та законодав-
ством України.

Кримінальна відповідальність відпо-
відно до КК України настає у разі пору-
шення таких компонентів права на при-
ватність: порушення недоторканності 
приватного життя (ст.ст. 132, 145, 149, ч. 2 
ст. 154, 189, 258-1, 303, 386 КК України); по-
рушення недоторканності сімейного жит-
тя (ст. 168 КК України); порушення недо-
торканності житла або іншого володіння 
особи (ст. 162 КК України); порушення не-
доторканності приватної кореспонденції 
(ст. 163 КК України).
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ІвАН ПРиСЯЖНЮК

Іван ПРиСЯЖНЮК

ОСОБЛивОСтІ КРиМІНАЛьНО-ПРАвОвОї ОХОРОНи
ПРАвА ОСОБи НА ПРивАтНІСть

Розглядаються особливості кримінально-правової охорони права особи на приватність. 
Виокремлено його основні ознаки. Зроблено висновок, що кримінально-правова охорона 
права на приватність стосується охорони недоторканності приватного життя, сімейного 
життя, житла або іншого володіння особи, приватної кореспонденції.

Ключові слова: право на приватність; недоторканність; приватне життя; сімейне жит-
тя; житло або інше володіння особи; приватна кореспонденція; кримінально-правова охо-
рона.
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иван ПРиСЯЖНЮК

ОСОБЕННОСти УГОЛОвНО-ПРАвОвОЙ ОХРАНЫ
ПРАвА ЛиЦА НА ПРивАтНОСть

Рассматриваются особенности уголовно-правовой охраны права человека на приват-
ность. Выделены его основные признаки. Сделан вывод, что уголовно-правовая охрана 
права на приватность касается охраны неприкосновенности частной жизни, семейной жиз-
ни, жилища или иного владения лица, частной корреспонденции.

Ключевые слова: право на приватность; неприкосновенность; частная жизнь; семей-
ная жизнь; жилье или иное владение лица; частная корреспонденция; уголовно-правовая 
охрана.

Ivan PRYSIAZHNIUK

PECULARITIES OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION 
OF THE INDIVIDUAL’S RIGHT TO PRIVACY

The features of the criminal-legal protection of individual rights to privacy. Thesis there is 
determined its main features. It is concluded that the criminal-legal protection of privacy concerning 
the protection of privacy and family life, home or other property, private correspondence.

Keywords: privacy; integrity; privacy; family; home or other property; private correspondence; 
criminal protection.
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Згідно зі ст. 16 Закону України «Про 
прокуратуру» однією із гарантій неза-
лежності прокурора є функціонування 
органів прокурорського самоврядуван-
ня, яке здійснюється через всеукраїнську 
конференцію працівників прокуратури 
та Раду прокурорів України. Для україн-
ської системи прокуратури законодавчо 
передбачене створення та функціонуван-
ня «власних» органів самоврядування є 
новим явищем. Наразі необхідність запро-
вадження та діяльність вказаних органів 
існує винятково на теоретичному рівні та 
потребує наукового дослідження. Якщо 
порівняти з іншими видами юридичної 
діяльності, зокрема, з судовою, адвокат-
ською, нотаріальною, то відповідними 
титульними законами («Про судоустрій 
і статус суддів», «Про адвокатуру і адво-
катську діяльність», «Про нотаріат») вже 
давно визнане право осіб, які займаються 
певною професійною діяльністю, на само-
врядування для самостійного вирішення 
питань їх внутрішньої організації. І лише 
прокурори упродовж всього часу існуван-
ня системи прокуратури як самостійної ін-
ституції незалежної України залишались 
осторонь процесів становлення професій-
ного самоврядування, оскільки не мали 
законодавчого їх підґрунтя.

Створення органів прокурорського само-
врядування обумовлює потребу вивчення 

їх ролі у забезпеченні незалежності проку-
рорів, оскільки саме цей інститут визна-
ється науковцями як винятково важливий 
для «зміцнення незалежності прокурорів, 
захисту від втручання в їх діяльність»  
[1, с. 13].

У вітчизняній науці питання незалеж-
ності прокурорів досліджували зокрема 
такі вчені, як: Ю. Грошевий, Л. Давиденко, 
В. Долежан, Ю. Дьомін, М. Косюта, О. Лит-
вак, В. Маляренко, І. Марочкін, М. Руден-
ко, Г. Середа, М. Якимчук. Прокурорське 
самоврядування було предметом наукових 
праць І. Козьякова, А. Мудрова, Н. Наулік, 
С. Подкопаєва, О. Проневича та інших. Од-
нак комплексного вивчення ролі органів 
прокурорського самоврядування як гарантії 
незалежності прокурора не здійснювалось.

Метою статті є дослідження ролі органів 
прокурорського самоврядування у забезпе-
ченні незалежності прокурора з огляду на 
їх завдання та повноваження, передбачені 
Законом України «Про прокуратуру» (За-
кон).

Для досягнення вказаної мети переду-
сім необхідно визначитись із такими по-
няттями, як «самоврядування», «професій-
не самоврядування», а також розглянути 
питання сутності та завдань прокурор-
ського самоврядування.

Так, на сьогодні поняття «самоврядуван-
ня» розуміють як тип соціального управ-

Ольга МАСЛОвА
заступник начальника управління нагляду
за додержанням законів у кримінальному провадженні 
та координації правоохоронної діяльності
прокуратури Дніпропетровської області,
старший радник юстиції
maslova@prk.dp.ua

УДК 343.163

ПРОКУРОРСьКЕ САМОвРЯДУвАННЯ ЯК ГАРАНтІЯ
НЕЗАЛЕЖНОСтІ ПРОКУРОРА

© Маслова О., 2016

ОЛьГА МАСЛОвА



13

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 3(45)’2016

ління, за якого суб’єкт і об’єкт управління 
збігаються, тобто люди самі управляють 
своїми справами, спільно приймають рі-
шення та діють з метою їх реалізації [2, 
с. 220]. При цьому самоврядування як одна 
із форм організації людського співіснуван-
ня ґрунтується на принципах свободи, рів-
ності та безпосередньої участі в управлінні 
[3, с. 413–414]. 

У вітчизняній юридичній практичній 
діяльності склалося стале розуміння ін-
ституту професійного самоврядування, 
яке включає систему свідомо-вольових кон-
кретних дій та операцій з охорони і захисту 
прав, свобод і законних інтересів особи, що 
здійснюються юристами на професійній 
основі у межах права і мають юридичні 
наслідки [4, с. 482]. Завдання професійно-
го самоврядування насамперед спрямову-
ються на: гарантування дотримання про-
фесійних прав; забезпечення належних 
умов професійної діяльності; захист про-
фесійних прав та інтересів; недопущення 
втручання у професійну діяльність; підви-
щення професійного рівня [5, с. 18].

В органах прокуратури функціонува-
ли і нині функціонують певні об’єднан-
ня, зокрема такі, як: професійні спілки 
прокуратур різних рівнів, прокурорські 
асоціації тощо. Але, як зазначають нау-
ковці, за своєю юридичною суттю органі-
зація професійного самоврядування хоча 
і є об’єднанням осіб, проте це не профспіл-
ка і не об’єднання (не асоціація) на зразок 
громадської організації, що характеризу-
ється добровільним вступом до її складу 
та добровільним виходом з неї [6]. Це по-
яснюється тим, що організації професій-
ного самоврядування делегуються владні 
повноваження з регулювання та контролю 
за діяльністю професійної громади, тому 
участь у ній не може бути добровільною: 
вона є обов’язковою, адже не повинно бути 
носіїв професії, які, з одного боку, були б 
позбавлені можливості брати участь в 
управлінні в професії, тоді як інші їхні 
колеги мають такий привілей, а з другого 
боку, залишалися б поза впливом зазначе-
ної організації і не підкорялися б її вимо-
гам, правилам, стандартам, посилаючись 
на відсутність членства в такій організа-
ції [6]. 

Лише обов’язковість участі всіх проку-
рорів у професійному самоврядуванні, 
тобто визнання ними тих вимог, правил та 
стандартів, встановлення яких належить 
до компетенції органів прокурорського 
самоврядування, дасть можливість забез-
печити єдність системи прокуратури, яка 
передбачена ст. 121 Конституції України, 
ст. 2 Закону.

У ст. 65 Закону прокурорське самовря-
дування визначено як самостійне вирі-
шення прокурорами питань внутрішньої 
діяльності прокуратури з метою досягнен-
ня відповідних завдань, визначених цим 
законом [7]. Воно характеризується таки-
ми ознаками:

1) спрямованістю на вирішення питань 
внутрішньої діяльності прокуратури, 
тобто компетенція прокурорського само-
врядування не виходить за межі системи 
прокуратури і не поширюється на питан-
ня, пов’язані із реалізацією покладених на 
прокурорів функціональних повноважень;

2) самостійністю прокурорського само-
врядування, тобто питання, що належать 
до його компетенції, вирішуються проку-
рорами самостійно, на власний розсуд і у 
власних інтересах, рішення органів проку-
рорського самоврядування не потребують 
затвердження іншими органами і викону-
ються власними силами;

3) колективним характером, тобто відне-
сені до компетенції прокурорського само-
врядування питання вирішуються колегі-
ально, в інтересах не окремих прокурорів,  
а всього прокурорського корпусу та сис-
теми органів прокуратури України [8,  
с. 451–452]. 

Якщо погодитись з думкою М. Слюса-
ревського, що основною метою існування 
професійного самоврядування у будь-якій 
професії є прагнення бути консолідованим 
«голосом» усіх членів професії, другим 
законодавцем у питаннях регламентації 
професійної діяльності, лідером у питан-
нях урядування всередині свого «цеху»,  
а також найкращим і головним репрезен-
тантом професійної громади в країні та 
поза її межами [6], то стає зрозумілим, що 
в сучасних умовах реформування системи 
прокуратури прокурорське самоврядуван-
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ня (з огляду на його мету та завдання) має 
відігравати визначальну роль як у зовніш-
ніх відносинах прокуратури як державної 
інституції з іншими органами публічної 
влади для захисту від їх втручання у ді-
яльність з реалізації її конституційних 
функцій, так і у внутрішній діяльності для 
захисту прав та інтересів прокурорів.  

Досліджуючи питання щодо ролі орга-
нів прокурорського самоврядування як 
гарантії незалежності прокурорів, слід 
зважати на те, що натепер у юриспруденції 
сформувалася правова догма про виокрем-
лення інституційної незалежності про-
куратури та індивідуальної незалежності 
прокурора [1, с. 14]. Так, інституційна неза-
лежність прокуратури означає гарантова-
ну Конституцією України та законами про-
цесуальну правосуб’єктність прокуратури 
як інституту державної влади, її незалеж-
ність від інших органів публічної влади, 
а також закріплення обов’язку державних 
та інших органів поважати принцип не-
залежності прокуратури і дотримуватися 
зазначеного імперативу [1, с. 9]. Натомість 
індивідуальна незалежність прокурора, 
на думку О. Проневича, полягає у зако-
нодавчо закріпленому праві прокурора 
користуватися незалежністю під час вико-
нання службових обов’язків [1, с. 9]. Як за-
значає автор, вона забезпечується шляхом 
запровадження прозорої, недискримінаці-
йної  та демократичної процедури добору 
і призначення на посаду (незалежно від 
специфіки процедур добору і призначення 
на посаду, визначальними критеріями є 
наявність профільної вищої освіти, висо-
кий рівень професійної кваліфікації, дос-
від практичної діяльності, моральні якості 
кандидата), гарантованості перебування 
на посаді упродовж усієї каденції за умови 
сумлінного виконання службових обов’яз-
ків, гідного грошового та матеріального 
забезпечення, надання реальної можли-
вості кар’єрного зростання (шляхом запро-
вадження спеціальних кваліфікаційних 
іспитів  для кандидатів на заміщення ви-
щестоящих посад та справедливої системи  
об’єктивного оцінювання рівня теоретич-
ної і практичної підготовки кандидатів), 
особливої процедури притягнення проку-

рорів до дисциплінарної відповідально-
сті за порушення професійних правових і 
деонтологічних стандартів, забезпечення 
умов для постійного підвищення профе-
сійної кваліфікації тощо [1, с. 9].

Якщо проаналізувати наведені О. Про-
невичем чинники, що забезпечують інди-
відуальну незалежність прокурора, то у 
контексті ст. 16 Закону можна дійти вис-
новку, що йдеться про визначені цим зако-
ном гарантії незалежності прокурора. Вод-
ночас науковець залишив поза увагою ще 
одну визначену законом гарантію – функ-
ціонування органів прокурорського само-
врядування, що також, на нашу думку, 
забезпечує  індивідуальну незалежність 
прокурора. Для цього слід проаналізува-
ти  роль органів прокурорського самовря-
дування у її забезпеченні через діяльність 
його органів, повноваження яких визначе-
ні у ст.ст. 67, 71 Закону [7]. 

Отже, розглянемо роль органів проку-
рорського самоврядування у забезпечен-
ні такої гарантії незалежності прокурора, 
як особливий порядок його призначення 
на посаду, звільнення з посади та при-
тягнення до дисциплінарної відпові-
дальності. Відповідно до положень ст. 71 
Закону Рада прокурорів України вно-
сить рекомендації про призначення та 
звільнення прокурорів з адміністратив-
них посад у випадках, передбачених цим 
Законом. До кола посад, рішення щодо 
внесення рекомендації щодо призначен-
ня та звільнення з яких відноситься до 
компетенції Ради прокурорів України, 
належать наступні: перший заступник 
Генерального прокурора України, за-
ступник Генерального прокурора Украї-
ни, керівник регіональної прокуратури, 
перший заступник та заступник керів-
ника регіональної прокуратури, керів-
ник місцевої прокуратури. Згідно з ч. 4  
ст. 39 та ч. 1 ст. 41 Закону призначення 
саме на ці посади та, відповідно, звільнен-
ня з них здійснюється Генеральним про-
курором України за рекомендацією Ради 
прокурорів України. А. Лапкін зазначає, 
що ці посади, незважаючи на обмежене їх 
коло, є основними в керівництві прокура-
тур різних рівнів, що забезпечує значний 
вплив органів прокурорського самовря-
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дування на утворення керівного складу 
органів прокуратури України [8, с. 476].

Варто зазначити, що у ч. 5 ст. 39 Закону 
міститься вимога до Ради прокурорів Укра-
їни при вирішенні питання щодо надання 
рекомендації для призначення на адміні-
стративну посаду враховувати професійні 
та морально-ділові якості кандидата, його 
управлінсько-організаторські здібності та 
досвід роботи. У Законі також встановлено 
порядок вирішення питання у разі відмови 
Генерального прокурора України підтри-
мати рекомендацію Ради прокурорів Укра-
їни та призначити на адміністративну по-
саду рекомендованого кандидата. Це має 
забезпечити своєрідний баланс «інтересів» 
Генерального прокурора України та орга-
нів прокурорського самоврядування у фор-
муванні керівного складу органів прокура-
тури, проте науковці вказують на певну 
законодавчу невизначеність у разі такого 
конфлікту, внаслідок чого виникає майже 
безвихідна ситуація, за якої рекомендації 
Ради прокурорів України не задовольня-
ються Генеральним прокурором України, а 
останній, в свою чергу, не може призначити 
запропоновану ним кандидатуру, оскільки 
вона не знаходить підтримки з боку Ради 
прокурорів України, внаслідок чого посада 
залишається вакантною [8, с. 476].

Якщо розглядати питання притягнен-
ня прокурорів до дисциплінарної відпові-
дальності, то згідно зі ст. 77 Закону роз-
гляд скарг (заяв) про вчинення прокурором 
дисциплінарного проступку, здійснення 
дисциплінарного провадження, а також 
прийняття рішення про притягнення про-
курора до дисциплінарної відповідально-
сті є компетенцією Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії прокурорів, що є органом, 
який визначає рівень фахової підготовки 
осіб, які виявили намір зайняти посаду 
прокурора, та вирішує питання щодо дис-
циплінарної відповідальності, переве-
дення та звільнення прокурорів з посади   
(ст. 73 Закону) [7].

Однак при цьому варто звернути увагу 
на те, що положення про порядок роботи 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
приймається всеукраїнською конферен-
цією працівників прокуратури, тобто саме 

найвищий орган прокурорського самовря-
дування розглядає питання про встанов-
лення основних правил діяльності цієї 
комісії в межах визначеної законом ком-
петенції, у тому числі тих, що пов’язані із 
організацією роботи щодо притягнення 
прокурорів до дисциплінарної відповідаль-
ності. Як слушно зазначають науковці, 
повноваження приймати положення про 
порядок роботи Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії прокурорів невипадково 
надані всеукраїнській конференції пра-
цівників прокуратури, а не Генеральному 
прокурору України: таким чином забезпе-
чується демократичний характер відомчої 
регламентації її (комісії) роботи з боку всьо-
го прокурорського корпусу, а не лише очіль-
ника органів прокуратури [8, с. 459].

Окрім того, безпосередньо Рада проку-
рорів України може розглядати звернення 
щодо неналежного виконання прокурором, 
який обіймає адміністративну посаду, 
посадових обов’язків, встановлених для 
відповідної адміністративної посади (ч. 9   
ст. 71 Закону). У Законі не конкретизова-
но, стосовно яких прокурорських адміні-
стративних посад Рада прокурорів Украї-
ни може розглядати звернення з вказаних 
вище питань. Тому логічно було б вести 
мову лише про ті посади, на які саме Рада 
прокурорів України відповідно до зако-
ну має право рекомендувати кандидатів 
з урахуванням попереднього вивчення їх 
особистих та професійних якостей (тобто 
своєрідна відповідальність стосовно запро-
понованих кандидатур). Проте законода-
вець мав на меті, щоб у разі надходження 
подібних звернень стосовно прокурорів, 
які обіймають адміністративні посади, і 
саме з огляду на це можуть здійснювати 
незаконний вплив, тиск або втручання у 
здійснення підпорядкованими їм проку-
рорами своїх повноважень, їх розглядав 
один із органів прокурорського самовря-
дування, адже серед їх завдань є зміцнен-
ня незалежності прокурорів та захист від 
втручання в їх діяльність. Таким чином, 
органи прокурорського самоврядування 
забезпечують реалізацію такої гарантії 
незалежності прокурора, як особливий по-
рядок його призначення на посаду, звіль-
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нення з посади, притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності шляхом участі з 
огляду на надані їм законом повноважен-
ня у здійсненні цих процедур.

Досліджуючи роль органів прокурор-
ського самоврядування у забезпеченні та-
ких гарантій незалежності прокурора, як 
установлений порядок фінансування та 
організаційного забезпечення діяльності 
прокуратури, належне матеріальне, соці-
альне та пенсійне забезпечення прокуро-
ра, необхідно  керуватися тим, що в Укра-
їні забезпечення функціонування системи 
прокуратури передбачає:

1) визначення у Державному бюджеті 
України видатків на фінансування про-
куратури не нижче рівня, що забезпечує 
можливість повного і незалежного здійс-
нення її повноважень відповідно до закону; 

2) законодавче гарантування повного і 
своєчасного фінансування прокуратури;

3) гарантування достатнього рівня соці-
ального забезпечення прокурорів [8, с. 125]. 
Науковці наголошують, що той факт, що 
фінансування прокуратури здійснюється 
за рахунок коштів Державного бюджету 
України, дає можливість прокурорам бути 
незалежними від будь-яких інших джерел 
фінансування, а те, що функції головного 
розпорядника коштів Державного бюдже-
ту України щодо фінансового забезпечен-
ня діяльності прокуратури здійснюється 
Генеральною прокуратурою України, дає 
змогу убезпечити незалежність проку-
рорів від будь-яких сторонніх суб’єктів, 
зокрема органів виконавчої влади, при 
розпоряджанні бюджетними коштами, що 
виділяються на утримання прокуратури 
[8, с. 125].

Водночас одним із завдань прокурор-
ського самоврядування, вказаних у ст. 65 
Закону, є участь у визначенні потреб кад-
рового, фінансового, матеріально-техніч-
ного та іншого забезпечення прокурорів, 
а також контролю за додержанням уста-
новлених нормативів такого забезпечення. 
Так, саме Рада прокурорів України роз-
глядає питання правового захисту проку-
рорів, соціального захисту прокурорів та 
членів їхніх сімей і приймає відповідні 
рішення з цих питань. Ця робота здійсню-

ється шляхом участі у встановленні обся-
гу фінансування органів прокуратури для 
забезпечення матеріальних та соціально- 
побутових потреб (п. 3 ч. 9 ст. 71 Закону). 
Зокрема, це стосується питань виплати за-
робітної плати, забезпечення житлом, на-
дання безоплатного медичного обслугову-
вання, пенсійного забезпечення тощо. За 
результатами цієї діяльності Рада має пов-
новаження звертатися з пропозиціями про 
вирішення вказаних питань в діяльності 
прокуратури до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування (до 
Генеральної прокуратури України, Кабі-
нету Міністрів України, Верховної Ради 
України тощо) (п. 6 ч. 9 ст. 71 Закону). Про 
результати роботи на цьому напрямі Рада 
прокурорів України також звітує перед все-
українською конференцією працівників 
прокуратури (п. 1 ч. 2 ст. 67 Закону), яка, 
в свою чергу, за результатами їх розгляду 
має право звертатися до органів державної 
влади та їх посадових осіб щодо вирішення 
питань фінансування, матеріального та 
соціально-побутового забезпечення проку-
рорів, внесення змін до законодавства, яке 
регулює ці питання, тощо.

Отже, органи прокурорського самовря-
дування в межах наданих їм повноважень 
забезпечують реалізацію встановлених у 
ст. 16 Закону матеріальних гарантій неза-
лежності прокурора. Однак слід погодитись 
із позицією тих науковців, які вказують на 
обмеження повноважень органів прокурор-
ського самоврядування на цьому напрямі, 
оскільки ні всеукраїнська конференція 
працівників прокуратури, ні Рада проку-
рорів України не є розпорядником бюджет-
них коштів, які виділяються на вказані 
вище потреби прокурорів, внаслідок чого 
їх повноваження зводяться до контролю та 
формування пропозицій, адресованих від-
повідним органам державної влади та міс-
цевого самоврядування [8, с. 478]. 

За допомогою прокурорського само-
врядування забезпечується і реалізація 
особистісних гарантій незалежності про-
курора, що включають визначені законом 
заходи особистої безпеки прокурора, чле-
нів його сім’ї, майна, а також інші засоби 
їх правового забезпечення. Так, у ч. 6 ст. 16 
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Закону передбачено право прокурора звер-
нутися з повідомленням про загрозу його 
незалежності до Ради прокурорів України, 
яка зобов’язана невідкладно перевірити і 
розглянути таке звернення за його участю 
та вжити в межах своїх повноважень необ-
хідних заходів для усунення загрози.

Рада прокурорів України за результата-
ми розгляду звернень прокурорів, а також 
інших повідомлень про загрозу незалеж-
ності прокурора вживає відповідні заходи, 
визначені ч. 9 ст. 71 Закону. До кола таких 
заходів належать повідомлення відповід-
них органів про підстави для притягнен-
ня до кримінальної, дисциплінарної чи 
іншої відповідальності, оприлюднення за-
яви від імені прокурорського корпусу про 
факти порушення незалежності прокуро-
ра, звернення до міжнародних організа-
цій з відповідними повідомленнями, а та-
кож ініціювання розгляду питання щодо 
вжиття заходів забезпечення безпеки про-
курорів. Заходи, підстави та порядок їх за-
стосування передбачені Законом України 
«Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів». Саме цей За-
кон встановлює систему особливих захо-
дів державного захисту певних категорій 
працівників, у тому числі – органів про-
куратури, від перешкоджання виконанню 
покладених на них законом обов’язків і 
здійсненню наданих прав, а також від по-
сягань на життя, здоров’я, житло і майно 
зазначених осіб та їх близьких родичів у 
зв’язку із службовою діяльністю цих пра-
цівників. Наведене свідчить про те, що 
органи прокурорського самоврядування 
беруть участь у вирішенні питань, пов’я-
заних із забезпеченням особистої безпеки 
прокурора та членів його сім’ї. 

Проаналізувавши роль органів проку-
рорського самоврядування у забезпечен-
ні незалежності прокурора, можна дійти 
наступних висновків. По-перше, функці-
онування органів прокурорського само-
врядування є самостійним елементом в 
системі гарантій незалежності прокурора, 
передбачених Законом України «Про про-
куратуру». Про його самостійність як окре-
му гарантію у вказаній системі свідчать 
визначені цим законом мета, завдання 

прокурорського самоврядування та повно-
важення його органів, спрямовані на зміц-
нення та захист незалежності прокурора 
як однієї із засад діяльності прокуратури. 
Аналіз повноважень органів прокурор-
ського самоврядування засвідчив, що вони 
мають забезпечити баланс інтересів усіх 
прокурорів як членів однієї професійної 
спільноти, які мають єдиний статус неза-
лежно від посади, яку обіймають, та керів-
ництва органів прокуратури, що має забез-
печити єдність і рівновагу прокурорської 
системи та надати прокурорам можливість 
якісно та неупереджено виконувати свої 
функції. Професійне самоврядування на-
буває особливої ваги саме для системи 
прокуратури з огляду на ієрархічність її 
структури та особливі відносини підпоряд-
кування прокурорів, оскільки має сприяти 
незалежності прокурорів під час здійснен-
ня повноважень, пов’язаних із реалізацією 
ними функцій прокуратури.

По-друге, проаналізувавши мету, 
завдання та повноваження органів про-
курорського самоврядування, можемо 
стверджувати, що їх функціонування 
забезпечує реалізацію інших гарантій 
незалежності прокурора, передбачених 
законом, зокрема таких, як: особливий по-
рядок призначення на посаду, звільнення 
з посади, притягнення до відповідально-
сті, установлений законом порядок фінан-
сування та організаційного забезпечення 
діяльності прокуратури, належне матері-
альне, соціальне та пенсійне забезпечен-
ня прокурора, визначені законом засоби 
забезпечення особистої безпеки прокуро-
ра, членів його сім’ї, майна та їх правового 
захисту. А це, в свою чергу, є свідченням 
того, що визначені у ст. 16 Закону гаран-
тії незалежності прокурора утворюють 
систему, єдність якої обумовлена їх комп-
лексним застосуванням для забезпечення 
спільної мети – незалежності прокурора. 
Ця система характеризується взаємопов’я-
заністю усіх її елементів (тобто гарантій), 
оскільки внаслідок реалізації кожної із 
них утворюється підґрунтя або умови для 
реалізації інших гарантій незалежності  
прокурора. 

АКтУАЛьНО
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Ольга МАСЛОвА

ПРОКУРОРСьКЕ САМОвРЯДУвАННЯ ЯК ГАРАНтІЯ
НЕЗАЛЕЖНОСтІ ПРОКУРОРА

У статті досліджено питання прокурорського самоврядування як однієї із гарантій не-
залежності прокурора. Проаналізовано поняття прокурорського самоврядування та повно-
важення його органів, їх роль у реалізації інших гарантій незалежності прокурора. Визна-
чено, що функціонування органів прокурорського самоврядування є елементом системи 
гарантій незалежності прокурора. 

Ключові слова: прокурор; незалежність прокурора; прокурорське самоврядування; га-
рантія незалежності прокурора; органи прокурорського самоврядування.
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Ольга МАСЛОвА

ПРОКУРОРСКОЕ САМОУПРАвЛЕНиЕ КАК 
ГАРАНтиЯ НЕЗАвиСиМОСти ПРОКУРОРА

В статье исследуются вопросы прокурорского самоуправления как одной из гарантий 
независимости прокурора. Проанализированы понятие прокурорского самоуправления и 
полномочия его органов, их роль в реализации других гарантий независимости прокурора. 
Определено, что функционирование органов прокурорского самоуправления является эле-
ментом системы гарантий независимости прокурора.

Ключевые слова: прокурор; независимость прокурора; прокурорское самоуправление; 
гарантия независимости прокурора; органы прокурорского самоуправления.

Olga MASLOVA

PROSECUTION SELF-GOVERNMENT AS A GUARANTEE 
OF THE PROSECUTION INDEPENDENCE

The issue of prosecution self-government as a one the guarantees of prosecutor independence was 
studied in the article. Prosecution self-government and competence of its organs and their role in 
realization of other guarantees of prosecutor independence were analyzed. The inference was made 
that functioning of the organs of prosecution self-government is element of system of the guarantees 
of prosecutor independence.

Keywords: prosecutor; prosecutor independence; prosecution self-government; guarantee of 
prosecutor independence; organs of prosecution self-government.
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ЮРІЙ ДьОМІН

ПитАННЯ ОРГАНІЗАЦІї тА ДІЯЛьНОСтІ 
ПРОКУРАтУРи

29 червня 2016 року у виданні Верховної 
Ради України «Голос України» офіційно 
оприлюднені зміни та доповнення до Кон-
ституції України, які набувають чинності 
через три місяці з дня, наступного за днем 
його опублікування, тобто з 30 вересня   
2016 року. 

Мета статті полягає у висвітленні функ-
цій прокуратури в контексті конституцій-
них змін, відповідно до яких передбачено 
їх обмеження, введення нових термінів, що 
суттєво впливають на зміст прокурорського 
нагляду.

Пунктом 12 розділу І Закону України від 
12 травня 2016 року № 1354-VІІІ «Про вне-
сення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» (Закон) передбачено виклю-
чення Розділу VІІ «Прокуратура» з Консти-
туції України. Водночас згідно з п. 2 Закону 
Конституцію України доповнено ст. 131-1, 
якою оновлено функції органів прокурату-
ри України. 

Зокрема, відповідно до цих змін органи 
прокуратури України здійснюють:

1) підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді;

2) організацію і процесуальне керівниц-
тво досудовим розслідуванням, вирішення 

УДК 343.16

ФУНКЦІї ОРГАНІв ПРОКУРАтУРи в КОНтЕКСтІ 
КОНСтитУЦІЙНиХ ЗМІН

відповідно до закону інших питань під час 
кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуко-
вими діями органів правопорядку;

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

У ст. 131-1  Конституції України перед-
бачено, що організація та порядок діяль-
ності прокуратури визначається законом, 
а також визначено порядок призначення та 
звільнення з посади Генерального прокуро-
ра України, строк його повноважень. 

Розглянемо детальніше три основні 
функції органів прокуратури, тим більше, 
що це визначальні фундаментальні кон-
ституційні функції органів прокуратури 
України.

Першою функцією органів прокуратури 
передбачено підтримання публічного обви-
нувачення в суді. Верховна Рада України 
відмовилася від раніше визначеного сло-
восполучення «державне обвинувачення». 
Тому можливе внесення відповідних корек-
тив до функцій органів прокуратури, які 
містяться в КПК України, Законі України 
«Про прокуратуру» та інших законах Укра-
їни, з урахуванням наданих нових визна-
чень та їх внутрішнього змісту. 

Юрій ДьОМІН  
старший викладач 
відділу підготовки прокурорів 
з нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство 
Національної академії прокуратури України, 
доктор юридичних наук, професор
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ПитАННЯ ОРГАНІЗАЦІї тА ДІЯЛьНОСтІ ПРОКУРАтУРи

У ст. 129 Конституції України функція 
підтримання публічного обвинувачен-
ня також передбачена як одна з дев’яти 
конституційних засад судочинства. В ч. 3   
ст. 124 Основного Закону України зазначе-
но, що юрисдикція судів поширюється на 
будь-який юридичний спір та будь-яке кри-
мінальне обвинувачення.

Публічне обвинувачення пов’язано з 
публічними правовідносинами, публіч-
ними органами влади. Тому необхідно де-
тальніше проаналізувати такі поняття, як  
«публічність», «органи публічної влади», 
«органи публічної адміністрації», «систе-
ма органів публічної влади» тощо, а також 
знайти відмінність та співвідношення по-
нять «державне обвинувачення», «публічне 
обвинувачення» та «кримінальне обвинува-
чення»1.

У Конституції України чітко розмежова-
но дві системи органів публічної влади – ор-
гани державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Згідно зі ст. 5 Основного 
Закону народ є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні, здійснює свою 
владу як безпосередньо, так і через органи 
державної влади і місцевого самоврядуван-
ня [1, ст. 5].

Система органів публічної влади в Укра-
їні покликана забезпечувати  захист прав, 
свобод і законних інтересів громадян, без-
пеку держави й суспільства, вирішувати 
питання соціально-економічного та куль-
турного будівництва. 

Є дві форми публічної влади: державна 
влада і влада місцевого самоврядування. 
Їм притаманні низка спільних ознак (спря-
мованість на виконання суспільних за-
вдань і функцій; інституційний характер – 
функціонування через відповідні публічні 
інститути (органи публічної влади) тощо).

Публічна влада може здійснюватись: без-
посередньо народом чи територіальними 
громадами або через відповідні інституції, 
які називаються органами публічної влади. 

Зрозуміло, що органи прокуратури як 
органи публічної влади, що здійснюють 

підтримання публічного обвинувачення, 
не можуть належати до органів місцевого 
самоврядування, але віднесення їх до кола 
органів публічної влади дещо розширює по-
няття «органи публічної влади».

У науковій літературі останнім часом 
використовується поняття «публічна вла-
да», яке й досі не має офіційного та за-
гальноприйнятого наукового визначення. 
Відсутнє не тільки єдине розуміння цього 
терміна, а й позиції дослідників різняться 
щодо змісту та обсягу зазначеного поняття. 
Триває дискусія щодо кола органів публіч-
ної влади, лунають заклики, що до органів 
публічної влади слід віднести не тільки 
державні установи, а й ті, які мають частку 
держави в своєму статуті (майні), надають 
публічні послуги відповідно до законодав-
ства, беруть участь у публічному управлін-
ні, виконують функції держави на підставі 
делегованих їм повноважень.

Відповідно до Великого тлумачного слов-
ника сучасної української мови «публіч-
ний» – це такий, який відбувається в при-
сутності публіки, людей, прилюдний [2]. 

На думку Леслі Пала, публічний – це 
державна (або публічна) влада для вирі-
шення певної проблеми або сукупності вза-
ємопов’язаних проблем [3].

За часів Стародавнього Риму слово publicа 
перекладалося не лише як «державний», а й 
як «суспільний», бо держава-республіка (res 
publica) характеризувалася як «суспільна» 
справа. Держава є офіційним представни-
ком усього суспільства, однак суспільна 
влада не може ототожнюватися ні з публіч-
ною, ні з державною, а публічна – не вичер-
пується її державним різновидом. Остання 
є основною формою виявлення публічної 
влади, але не єдиною. Звичайно, і публіч-
на, і державна влада є владою в суспільстві,  
і в такому розумінні вони мають суспіль-
ний, а не особистий характер [4, с. 172]. Тому 
вважається, що поняття суспільної влади 
набагато ширше від публічної і державної.

У XIX столітті поняття «політична» та 
«державна влада» ототожнювалися, бо дер-

  ______________
1 Дискусія щодо цього питання має бути темою окремого ґрунтовного дослідження і не може бути 

об’єктивно висвітлена в межах представленої статті.
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ЮРІЙ ДьОМІН

жава була центром будь-якої влади в су-
спільстві. Радянські підходи, сформовані 
на домінуванні державної влади, що була 
єдиною на той час, є абсолютно непридатни-
ми в нових політико-економічних умовах, 
і нині вказані поняття потребують іншого 
трактування. Фахівці з державного управ-
ління стверджують, що державна влада – 
це політико-правове явище, сутність якого 
полягає в тому, що, виражаючи хоча б фор-
мально волю всіх громадян держави, вона 
(влада) здійснює спрямовуючий, організу-
ючий, регулюючий вплив на суспільство  
[5, с. 329].          

Згідно з твердженням деяких учених 
державна влада – завжди політична, але не 
всяка політична влада є державною.

Як стверджує В. Лісничий, публічна 
влада – це державна організація політич-
ного життя, що здійснюється за допомогою 
спеціального  ієрархічно та територіально 
організованого апарату, легітимного вико-
ристання примусу та права видавати нор-
мативні акти, обов’язкові для всього насе-
лення. Крім прямого примусу або заради 
його використання держава в реалізації 
публічної влади спирається на матеріаль-
ні та моральні імпульси, які досить поміт-
но впливають на ефективність реалізації 
владних повноважень [6, с. 19].

Суб’єктами публічної влади є її органи, 
що діють на трьох рівнях: державному, регі-
ональному та місцевому і входять до системи 
органів публічної влади. Термін «система» 
тлумачиться як сукупність взаємопов’яза-
них елементів, що утворюють єдине ціле та 
взаємодіють між собою і зовнішнім середо-
вищем у процесі досягнення поставлених 
цілей, та ґрунтується на принципах самоо-
рганізації, синергії й розвитку [7]. 

Характерною ознакою системи публіч-
ної влади в Україні, як зазначають деякі 
дослідники, є її дуалізм. На центральному 
рівні це проявляється у прагненні будува-
ти систему управління державою змішано-
го (парламентсько-президентського) типу; 
на місцевому – існуванням на одному рів-
ні двох видів публічної влади – державної 
виконавчої в особі її органів та посадових 
осіб і місцевого самоврядування [7].

Кожен орган публічної влади створений 
для реалізації поставлених цілей і про-

грам, які забезпечують захист прав, свобод 
і законних інтересів громадян, безпеку дер-
жави і суспільства, вирішення питань соці-
ально-економічного та культурного значен-
ня.

На думку В. Авер’янова, існує нагальна 
потреба модернізації ідеології публічної 
влади в напрямі зміни «класичної» приро-
ди управління, що ґрунтується на пануван-
ні держави над людиною, до філософії слу-
жіння держави інтересам людини [8, с. 14].

Термін «публічна адміністрація» вико-
ристовується в праві Європейського Союзу 
у вузькому та широкому сенсі. У вузькому 
значенні розуміються «регіональні органи, 
місцеві та інші органи публічної влади», 
«центральні уряди» та «публічна служба». 
Під органами публічної влади при цьому 
розуміються інституції регіонального, міс-
цевого або іншого характеру, інші органи, 
діяльність яких регулюється нормами пу-
блічного права або діями держав-членів; 
органи, наділені суверенними повноважен-
нями країни, які з формальної точки зору 
не є частиною адміністративного апарату 
держави-члена, але структура та завдання 
якого визначені в законі.

У широкому сенсі в європейському праві 
до «публічної адміністрації», крім органів 
публічної влади, відносять органи, які не 
входять до неї організаційно, але викону-
ють делеговані нею функції. Водночас під 
«публічною владою» (або органами публіч-
ної влади) розуміється будь-яка установа 
публічного права (включаючи державу, 
регіональні та місцеві органи державної 
влади, незалежні публічні підприємства) 
та будь-які фізичні особи під час виконання 
повноважень офіційних органів [9, с. 11].

В. Авер’янов під терміном «публічна 
адмі ністрація» пропонував розуміти сукуп-
ність органів виконавчої влади та органів 
виконавчого самоврядування підпоряд-
кованих політичній владі, які забезпечу-
ють виконання закону та здійснюють інші  
публічно-управлінські функції [10, с. 117].

У словнику термінів і понять з держав-
ного управління визначено, що публічна 
адміністрація – це сукупність державних 
і недержавних суб’єктів публічної влади, 
ключовими структурними елементами якої 
є органи виконавчої влади та виконавчі ор-
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гани місцевого самоврядування [11, с. 168–
169].

На наш погляд, слід підтримати позицію 
тих науковців, які вважають, що публіч-
на адміністрація є сукупністю державних 
і недержавних суб’єктів публічної влади, 
певним чином побудована система, ключо-
вими структурними елементами якої є ор-
гани державної виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування, а також інші 
суб’єкти, наділені адміністративно-управ-
лінськими функціями, які діють з метою 
забезпечення інтересів держави та суспіль-
ства в цілому [12; 13]. 

Інші вчені під публічною владою розу-
міють цілісну систему органів державної 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, що здійснюють управління суспільно 
важливими справами від імені та за дору-
ченням суверена – народу, постійно діють у 
правовому режимі при реалізації організа-
ційно-розпорядчих функцій і повноважень 
через визначені Конституцією України та 
законами України форми реалізації управ-
ління справами держави і територіальних 
громад, які функціонують згідно з їх стату-
сами у всіх сферах і територіальних одини-
цях держави [14].

З огляду зазначене вище виникають 
запитання: чи зобов’язаний  прокурор як 
представник публічного органу влади 
підтримувати публічне обвинувачення у 
повному обсязі, якщо проти цього запере-
чує громада? Як бути суду при ухвален-
ні рішення згідно зі ст. 129-1 Конституції 
України від імені держави, а не від імені 
суспільства або народу на підставі висуну-
того публічного, а не державного обвинува-
чення, тим самим звужуючи представниць-
кі повноваження обвинувача, надані йому 
суспільством, а не державою? 

Як бути суду у випадках, коли прокурор 
змінює або відмовляється від підтримання 
публічного обвинувачення, коли ставиться 
питання про застосування закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність, 
який передбачає відповідальність за менш 
тяжке кримінальне правопорушення, чи 
зменшення обсягу обвинувачення, коли 
головуючий суддя зобов’язаний роз’ясни-
ти потерпілому його право підтримувати 

обвинувачення (у якій формі – публічній, 
кримінальній або приватній? (ст.ст. 338, 
477–479 КПК України)) у раніше пред’яв-
леному обсязі,  але у подальшому держава 
Україна може бути визнана відповідачем у 
будь-яких судах, зокрема і в Європейсько-
му суді з прав людини, за необґрунтоване 
кримінальне переслідування та нести за це 
відповідальність. Шкода, завдана незакон-
ними  діями  чи бездіяльністю органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, досудове розслідування, прокурату-
ри або суду, повинна відшкодовуватися за 
рахунок державного бюджету у випадках 
та в порядку, передбачених законом (ст. 130 
КПК України) [15]. 

Водночас згідно зі ст. 25 КПК України 
публічність передбачена як одна із 22 засад 
кримінального провадження, яка полягає в 
правовому регулюванні повноважень про-
курора та слідчого у кримінальному про-
вадженні, їх відносин з іншими суб’єктами 
та судом, системи і порядку застосування 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження, процедури винесення процесу-
альних рішень тощо [16, ст. 25, с. 24–25]. 

Винятком із принципу публічності є кри-
мінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення, яке розпочинається лише 
на підставі заяви потерпілого (ч. 4 ст. 26 
КПК України) щодо кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст. 477 КПК України.

Другою функцією органів прокурату-
ри визначено організацію і процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших пи-
тань під час кримінального провадження, 
на гляд за негласними та іншими слідчи-
ми  (розшуковими) діями органів правопо-
рядку.

Потребує пояснення словосполучення 
«вирішенням відповідно до закону інших 
питань під час кримінального проваджен-
ня», оскільки згідно з нормами КПК Укра-
їни та Закону України «Про прокуратуру» 
чітко визначено владні повноваження 
прокурорів, передавати які іншим суб’єк-
там заборонено, окреслено процесуальні 
обов’язки, дискреційні повноваження про-
цесуальних керівників та їх власна проце-
суальна ініціатива тощо.
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У другій функції введено визначення 
«органи правопорядку». При виокремлен-
ні цієї функції органів прокуратури нібито 
відбувається розширення кола суб’єктів, 
за якими здійснює нагляд прокурор при 
реалі зації ними гласних та негласних слід-
чих (розшукових) дій, але насправді коло 
суб’єктів, які здійснюють досудове розсліду-
вання, мають право проводити негласні та 
інші слідчі (розшукові) дії, чітко регламен-
товано нормами КПК України (див. ст.ст. 
36, 38, 41, 216 та інші) та залишається не-
змінним.

Деякі науковці пов’язують поняття пра-
вопорядку не тільки зі станом злочинності, 
а й з «наслідками процесів дезорганізації 
державних інститутів, ослаблення норма-
тивних компонентів масової свідомості під 
впливом ідеологічних прорахунків влади» 
[17, Т. 1, с. 836].  Тобто справа не тільки в 
злочинності як негативному суспільному 
явищі, що спричиняє зміни в суспільстві 
від прорахунків державної політики, посла-
блює державність. 

Не можна не погодитися, що стан право-
порядку передусім залежить від рівня та 
масштабів злочинності. Водночас шлях жор-
стокого «посилення боротьби» з переважан-
ням будь-яким методом викорінити види 
злочинності ні до чого не призводить і може 
тільки ускладнити ситуацію. Як слушно 
зауважували І. Мушкет, Є. Хохлов та інші 
вчені: «Спочатку важливо «посилити» мож-
ливості самого суспільства і держави, на-
ростити їх. В сучасних умовах необхідною 
є раціоналізація правового правопорядку 
через урахування інтересів людей у політи-
ко- правовій діяльності, досягнення чіткої 
та визначеної позиції влади, усвідомлення 
тих чинників, що дестабілізують правові 
відносини, і ті, що можуть бути використані 
на противагу їм» [17, Т. 1, с. 836].  

У середині 90-х років вченими виокрем-
лено 9 якісних ознак сторони правопоряд-
ку, які актуальні й на сьогодні. Зокрема, 
це: 1) криміналізація державного апарату; 
2) зростання латентної злочинності; 3) поя-
ва нових видів злочинності; 4) легалізація 
злочинної поведінки через її пропаганду 
в засобах масової інформації; 5) зниження 
рівня взаємодії правоохоронних органів, 

а також і з громадськими організаціями;  
6) дискреціоналізм (довільний характер 
діяльності без урахування закону) держав-
них органів та інститутів влади; 7) зни-
ження порога нетерпимості; 8) посилення 
потенціалу злочинності; 9) зростання про-
фесіоналізму кримінального середовища 
тощо [17, Т. 1, с. 836].  

Щоб більш детально висвітлити поняття 
«органи правопорядку», насамперед слід 
розглянути термін «правопорядок». За ви-
значенням Т. Тарахонич, «правопорядок – 
це певна організація суспільного життя, що 
заснована на праві та законності та відтво-
рює якісний стан суспільних відносин на 
певному етапі розвитку суспільства.  

Правопорядок є складним системним 
утворенням, що складається з низки еле-
ментів: правова структура суспільства, що 
закріплена нормами права (держава, ор-
гани та організації, недержавні утворен-
ня тощо); правові відносини та зв’язки, що 
існують в статичному, просторовому, дина-
мічному та часовому вимірах; атрибутивні 
елементи – повна впорядкованість елемен-
тів структури правопорядку» [17, Т. 1, с. 837].   

Як зазначає С. Бобровник, «правопоря-
док – стан упорядкованості регламентова-
них правом суспільних відносин. Є резуль-
татом послідовного здійснення законності. 
Правопорядок – одна з основних складових 
суспільного порядку, що формується в ре-
зультаті здійснення всіх різновидів соці-
альних форм життя, які регулюють різно-
манітні сфери суспільного життя та мають 
різні способи впливу на поведінку людей. 
Правопорядок залежить від соціально-  
економічних умов, форм власності, полі-
тичної та юридичної культури, стану за-
конодавства, ставлення людей до права та 
законності, якості роботи правоохоронних 
органів» [17, Т. 1, с. 837].   

Зокрема, Я. Кондратьєв також розгля-
дав і виокремлював участь правоохоронних 
органів у мирному, правовому розв’язанні 
конфліктів з метою зміцнення законності 
та правопорядку [17, Т. 1, с. 838].   

З огляду на зазначене постають запи-
тання: чи тотожні поняття «правоохорон-
ні органи» та «органи правопорядку»; чи є 
різниця між органами, створеними саме 
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для охорони та застосування закону, під-
триманням стану законності, здійсненням 
правоохоронної функції, зокрема, нагляду 
за додержанням законів правоохоронними 
органами тощо,  та органами, що створені та 
діють відповідно до Закону, виконують по-
кладені на них законом обов’язки, надають  
послуги тощо.

Стосовно аналізу змісту поняття «пра-
воохоронні органи», то його неодноразово 
досліджували багато вчених. Більшість із 
них вважали, що до правоохоронних орга-
нів слід віднести державні органи, які на-
ділені певними державно-владними повно-
важеннями або здійснюють певні функції в 
сфері контролю за додержанням законності 
і правопорядку (мають право носити зброю, 
виявляти та розглядати справи про адміні-
стративні правопорушення, проводити до-
судове розслідування, дізнання або здійс-
нювати оперативно-розшукову діяльність, 
здійснювати нагляд за додержанням зако-
нів тощо). Приблизний перелік правоохо-
ронних органів міститься в Законі України 
від 23 грудня 1993 року «Про державний за-
хист працівників суду і правоохоронних ор-
ганів», який не є обмеженим, так як до пра-
воохоронних органів можуть бути віднесені 
й інші державні органи, які безпосередньо 
беруть участь у здійсненні правоохоронних 
функцій. Однак і досі немає однозначного 
визначення цього поняття.

Інші вчені до правоохоронних органів 
відносять не тільки державні органи, поси-
лаючись на те, що і недержавні структури 
беруть участь у захисті, охороні та реаліза-
ції прав і свобод людини, юридичної особи. 
Хоча й самі громадяни не позбавлені мож-
ливості захищатися у передбачений зако-
ном спосіб, але після відповідних змін це 
право було дещо звужено.

На думку Ю. Шемшученка, правоохоро-
нна діяльність спрямована на забезпечен-
ня виконання Конституції України, зако-
нів та інших нормативно-правових актів 
України, є засобом зміцнення законності 
і правопорядку, забезпечення конститу-
ційних прав громадян, що здійснюється 
правоохоронними та іншими державними 
органами, а також громадськими органі-
заціями [17, Т. 3, с. 790]. 

Роль правоохоронних органів в охороні 
правопорядку є однією з найважливіших, 
при цьому правоохоронна діяльність за 
структурою може поділятися на: попере-
дження причин та умов виникнення су-
спільно небезпечних явищ; припинення 
процесу їх розвитку; ліквідацію негативних 
наслідків тощо. 

На наш погляд, органами правопорядку 
можуть бути не тільки органи, що викону-
ють функцію контролю або підтримання 
правопорядку в державі, а будь-які органи, 
що задіяні в цьому процесі.

У КПК України чітко визначено, які ор-
гани мають право здійснювати нагляд за 
додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі про-
цесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням (ст. 36); проводити досудове 
розслідування (ст. 38); здійснювати слідчі 
(розшукові) та негласні слідчі (розшукові) 
дії в кримінальному провадженні (ст. 41), 
передбачено їхні повноваження та підстави 
для здійснення відповідних дій тощо.

До того ж друга основна функція органів 
прокуратури за новим законом сформульо-
вана не як «нагляд за додержанням законів 
органами, що проводять слідчі (розшукові) 
або негласні слідчі (розшукові) дії», а як 
«нагляд за негласними та іншими слід-
чими і розшуковими діями органів право-
порядку», що, на наш погляд, дещо змінює 
теорію прокурорського нагляду.

Річ у тім, що в Законі України «Про про-
куратуру» [18] та інших законах передба-
чена вимога здійснення прокурорського 
нагляду за додержанням законів правоохо-
ронними органами при здійсненні право-
охоронної діяльності, а не нагляд за діями 
та діяльністю цих органів. У Законі чітко 
встановлено, що негласні слідчі (розшуко-
ві) дії є різновидом слідчих (розшукових) 
дій, тобто друге поняття повністю охоплює 
перше, тому їх можна було б і не згадувати   
(ч. 1 ст. 246). Проте,  якщо розглянути по-
няття в ширшому сенсі –  «діяльність ор-
ганів правопорядку», то воно виходить за 
межі предмета прокурорського нагляду в 
кримінальному провадженні, оскільки ор-
гани правопорядку здійснюють й іншу ді-
яльність, яка може бути не тільки їх основ-
ною, а й допоміжною. 

ПитАННЯ ОРГАНІЗАЦІї тА ДІЯЛьНОСтІ ПРОКУРАтУРи
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Якщо органи прокуратури здійснювати-
муть нагляд за додержанням законів ор-
ганів правопорядку при здійсненні ними 
основних функцій, то, як свідчить практи-
ка прокурорського нагляду, ця діяльність: 
по-перше, фактично регламентується ві-
домчими нормативними актами; по-друге, 
ці відомчі акти можуть не відповідати або 
суперечити вимогам закону. Тому проку-
рорський нагляд здійснювався за двома 
напрямами: 1) здійснення нагляду за до-
держанням законів правоохоронними ор-
ганами; 2) здійснення нагляду за відпо-
відністю цих відомчих нормативних актів 
законам. Вказані напрями об’єднувалися 
«в забезпечення органами прокуратури на-
гляду за додержанням законів органами, 
що здійснювали правоохоронну діяльність» 
(перевірялася законність при притягнен-
ні до кримінальної, адміністративної або 
дисциплінарної відповідальності; при здій-
сненні досудового розслідування або опера-
тивно-розшукової діяльності відповідно до 
законів (законодавства); чи не відбувалося 
необґрунтованої бездіяльності або нена-
лежного виконання своїх функцій (обов’яз-
ків) правоохоронними органами в сфері 
кримінальної юстиції, запобігання (профі-
лактиці) злочинності тощо).   

Останньою, третьою  функцією органів 
прокуратури згідно з Конституцією Украї-
ни передбачено здійснення представниць-
ких повноважень у суді, але виключно в ін-
тересах держави у визначених випадках і в 
порядку, встановлених законом. 

При окресленні третьої функції прокура-
тури ми є свідками зміни вектора діяльно-
сті органів прокуратури із захисту поруше-
них прав громадян – на захист інтересів 
держави у передбачених законом випадках. 
Виникає запитання: навіщо посилювати 
сторону захисту держави, якщо держава і 
без органів прокуратури (це не стосується 
кримінального процесу) може захистити 
свої інтереси за рахунок багатосуб’єктної 
потужної системи державних органів, уста-
нов, підприємств, організацій?

Зрозуміло, що увесь тягар захисту інте-
ресів громадян повинен лягти на органи 
адвокатури або інші правові інститути. 
Згідно зі ст. 131-2 Конституції України ви-
ключно адвокат здійснює представництво 

іншої особи в судах, а також захист від кри-
мінального обвинувачення (на наш погляд, 
кримінального переслідування). Хоча у ст. 3 
Конституції України проголошено, що лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Укра-
їні найвищою соціальною цінністю [1, ст. 3].      

У Законі можуть бути встановлені винят-
ки щодо представництва в судах у трудових 
спорах, спорах щодо захисту соціальних 
прав, щодо виборів та референдумів, у ма-
лозначних спорах, а також стосовно пред-
ставництва малолітніх чи неповнолітніх 
осіб та осіб, які визнані судом недієздатни-
ми чи дієздатність яких обмежена. Сподіва-
ємося, що інститут безоплатної правової до-
помоги спрацює. Але поки що ми є свідками 
того, що незахищені верстви населення не 
можуть об’єктивно захистити свої права.   

До того ж цікавим є таке питання, який 
державний орган (інститут) належним чи-
ном реагуватиме на факти, коли людям 
не виплачують заробітну платню; здій-
снюється рейдерське захоплення їхніх під-
приємств; маємо дані, що у діях найвищих 
посадовців містяться ознаки корупції або 
адміністративних правопорушень, пов’я-
заних з корупцією, тощо. Якщо прокурор-
ський нагляд  буде скасовано, а нові органи 
ще не створені, хто візьме на себе цей тягар.

Згідно з міжнародними стандартами та 
рекомендаціями Ради Європи у громадян 
повинен бути вибір щодо захисту своїх прав 
та свобод. Тому у положеннях Рекомендації 
державам-учасницям Комітету міністрів 
Ради Європи від 19 вересня 2012 року і ст. 2 
Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права всіляко заохочується ство-
рення в державі альтернативних органів 
захисту прав і свобод людини й громадяни-
на з метою надання громадянам можливо-
сті на власний розсуд обирати відповідний 
орган, здатний забезпечити їх реалізацію.

Вказане зроблено з метою усунення про-
галин і суперечностей у деяких правових 
питаннях, подальшої адаптації національ-
ного законодавства до вимог європейського 
законодавства, вивчення неоднозначних 
підходів до вирішення правових питань на 
європейському просторі.

Радою Європи в Рекомендації від 19 ве-
ресня 2012 року визнано відсутність загаль-
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них міжнародних європейських стандартів 
щодо завдань, функцій та організації про-
куратури поза межами системи криміналь-
ного правосуддя, відмінність національних 
правових систем стосовно ролі органів про-
куратури поза межами кримінального пере-
слідування.

Таким чином, сподіваємося, що право-
вий механізм, завдяки якому громадяни 
змогли б на власний розсуд обирати інсти-
тут, за допомогою якого вони реально змо-
жуть відновити або захистити свої права, 
буде відбудовано.
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Юрій ДьОМІН

ФУНКЦІї ОРГАНІв ПРОКУРАтУРи в КОНтЕКСтІ 
КОНСтитУЦІЙНиХ ЗМІН

У статті розглянуто основні три функції органів прокуратури, які здійснюватимуть ор-
гани прокуратури України відповідно до конституційних змін. Проаналізовано введення 
нових термінів при визначенні  трьох основних функцій органів прокуратури. Запропоно-
вано дискусію щодо змісту та форм здійснення прокурорського нагляду за новим законо-
давством, що набуде чинності з 30 вересня цього року в Україні.

Ключові слова: основні функції органів прокуратури; правоохоронні органи; органи 
правопорядку; правопорядок; органи публічної влади; здійснення прокурорського нагляду 
за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.

Юрий ДЕМиН

ФУНКЦии ОРГАНОв ПРОКУРАтУРЫ в КОНтЕКСтЕ 
КОНСтитУЦиОННЫХ иЗМЕНЕНиЙ

В статье рассмотрены основные три функции органов прокуратуры, которые будут осуще-
ствлять органы прокуратуры в соответствии с конституционными изменениями. Проведен 
анализ новых терминов при определении трех основных функций органов прокуратуры. 
Предложена дискуссия относительно содержания и форм осуществления прокурорского 
надзора после введения нового закона с 30 сентября 2016 года в Украине.

Ключевые слова: основные функции  органов прокуратуры; правоохранительные ор-
ганы; органы правопорядка; правопорядок; органы публичной власти, осуществление про-
курорского надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования.
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FUNCTIONS OF THE PUBLIC PROSECUTION SERVICE IN 
THE CONTEXT OF THE CONSTITUTIONAL CHANGES

The author analyzes three main functions of the public prosecution service in accordance with 
the amendments to the Constitution of Ukraine. This study covers examining new terms used to 
define these functions and raises the issue on content and form of performing the prosecutorial 
supervision in accordance with the new legislation coming into force on September 30, 2016.

Keywords: main functions of the public prosecution service; law enforcement bodies; law and 
order; public authorities; prosecutorial supervision over law observance in the course of the pre-trial 
investigation.
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На сьогодні прокурорам доводиться ви-
конувати свої повноваження, перебуваю-
чи в перманентному стані реформування, 
який впливає як на структуру органу й ор-
ганізацію його роботи, так і на законодав-
чо закріплені за ним функції.

Однією із конституційних функцій 
прокуратури України є представництво 
інтересів держави в суді у випадках, пе-
редбачених законом. Діяльність усіх ла-
нок системи української прокуратури, у 
тому числі й регіональних прокуратур, на 
цьому напрямі налагоджено відповідно до 
вимог Закону України від 14 жовтня 2014 
року «Про прокуратуру». Разом з тим Вер-
ховна Рада України створила правові під-
стави для розроблення та впровадження 
нових законодавчих змін у прокурорській 
діяльності, зокрема й щодо представни-
цтва інтересів держави в суді. 

Український парламент 2 червня цього 
року прийняв Закон України № 1401-VІІІ 
«Про внесення змін до Конституції Укра-
їни (щодо правосуддя)», який підписаний 
Президентом України та опублікований. 
Цей Закон набирає чинності через три мі-
сяці з дня, наступного за днем його опу-
блікування, тобто 30 вересня 2016 року. 
Новацією прийнятого закону є істотна 
зміна юридичного статусу органів про-
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ДІЯЛьНІСть ПРОКУРОРА РЕГІОНАЛьНОї 
ПРОКУРАтУРи З ПитАНь ПРЕДСтАвНиЦтвА в СУДІ 

ЗАКОННиХ ІНтЕРЕСІв ДЕРЖАви

куратури в Україні. Запропонованими 
змінами із Конституції України повністю 
вилучено Розділ VII «Прокуратура», поло-
ження щодо  юридичного статусу органів 
прокуратури України включено до Розділу 
VIII «Правосуддя». Разом з тим із переліку 
конституційних функцій прокуратури ви-
лучено такі, як:

– представництво інтересів громадяни-
на в суді у випадках, визначених законом;

– на гляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян; 

– нагляд за додержанням прав і свобод 
людини і громадянина, додержанням за-
конів з цих питань органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовими і службовими особами.

На думку авторів закону, така зміна 
функцій прокуратури відповідає положен-
ням Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, практиці Євро-
пейського суду з прав людини у сфері кри-
мінального судочинства та європейським 
стандартам стосовно функціонування ор-
ганів (служби) публічного обвинувачення 
у демократичному суспільстві, керовано-
му верховенством права [1].

© Казак О., 2016
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Конституційну функцію прокуратури 
України щодо представництва законних 
інтересів держави в суді досліджували 
такі учені, як: М.М. Говоруха, О.В. Драган, 
В.В. Долежан, Т.О. Дунас, П.М. Каркач,  
В.П. Корж, М.В. Косюта, О.Г. Кучер, 
І.Є. Марочкін, Н.С. Наулік, О.П. Натрус, 
Л.А. Ореховський та інші. Загальні пи-
тання організації роботи органів прокура-
тури розглядали у своїх працях, зокрема,  
В.М. Гусаров, Л.М. Давиденко, І.В. Європі-
на, П.М. Каркач, І.М. Козьяков, М.І. Мич-
ко, А.М. Мудров, Г.П. Середа, В.В. Усти-
менко, М.К. Якимчук. Однак комплексне 
дослідження діяльності, у тому числі регі-
ональних прокуратур, з питань представ-
ництва законних інтересів держави в суді 
здійснювали небагато науковців. Тому, 
враховуючи законодавчі зміни щодо ді-
яльності прокуратури України, окреслені 
питання варто вивчити ґрунтовніше.

Метою статті є виявлення та розгляд 
проб лемних питань у діяльності регіо-
нальних прокуратур України щодо захи-
сту законних інтересів держави в суді, а 
також пошук шляхів їх вирішення. Крім 
того, спробуємо розробити деякі стратегіч-
ні аспекти діяльності регіональних про-
куратур.

У ст. 7 чинного на сьогодні Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» (Закон) визначено 
систему прокуратури України. 

Проаналізувавши норму цієї статті, 
слід погодитись з висновком А.В. Лапкі-
на, що система прокуратури складається 
з двох підсистем: територіальних і спеціа-
лізованих (військових та антикорупційної 
прокуратури) та трьох ланок: Генераль-
ної прокуратури України (перша ланка), 
регіональних прокуратур (друга ланка); 
місцевих прокуратур (третя ланка), які 
розрізняються за предметом відання та 
компетенцією [2, с. 57]. 

Відповідно до положень вказаної нор-
ми Закону України «Про прокуратуру» 
Генеральна прокуратура України є ор-
ганом прокуратури вищого рівня щодо 
регіональних та місцевих прокуратур,   
а регіональна прокуратура є органом про-
куратури вищого рівня щодо місцевих 
прокуратур, розташованих у межах адмі-

ністративно-територіальної одиниці, що 
підпадає під територіальну юрисдикцію 
відповідної регіональної прокуратури.   
У ст. 10 Закону  закріплено, що до регіо-
нальних прокуратур належать прокурату-
ри областей, Автономної Респуб ліки Крим, 
міст Києва і Севастополя [3].

Учені неодноразово наголошували на 
звуженні повноважень прокурора щодо 
представництва інтересів держави в суді у 
зв’язку з прийняттям парламентом Укра-
їни 14 жовтня 2014 року Закону України 
«Про прокуратуру». У цьому норматив-
ному документі чітко визначено перелік 
умов, за наявності яких прокурор може 
захищати законні інтереси держави в суді 
у випадках, передбачених законом (ст. 23 
Закону). Зокрема, до них законодавцем 
віднесено випадки:

– коли орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший 
суб’єкт владних повноважень, до компе-
тенції якого віднесені відповідні повнова-
ження, не здійснює захист законних інте-
ресів держави;

– такий орган неналежним чином здійс-
нює захист законних інтересів держави;

– коли відсутній орган, який мав би від-
повідні повноваження здійснювати захист 
інтересів держави у певній сфері [3].

Таким чином, у прокурора регіональної 
прокуратури право на захист законних ін-
тересів держави в судовому порядку вини-
кає тільки тоді, коли це належним чином 
не зробив уповноважений орган держав-
ної влади, місцевого самоврядування чи 
інший суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого належать відповідні 
повноваження, або такий орган взагалі 
відсутній. 

Необхідно зазначити, що право проку-
рора захищати законні інтереси держави 
шляхом звернення до суду з позовом також 
закріплено в процесуальному законодав-
стві України. Так, у ст. 29 Господарського 
процесуального кодексу України, ст. 60 
Кодексу адміністративного судочинства 
України, ст. 45 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України передбачено, що з 
метою представництва інтересів держа-
ви в суді прокурор у межах повноважень, 
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визначених законом, звертається до суду  
з позовом [4; 5; 6].

Не варто забувати й про такі законодав-
чо визначені підстави для представни-
цтва прокурором регіональної прокурату-
ри законних інтересів держави в суді, як їх 
порушення або загроза їх порушення (ч. 3  
ст. 23 Закону). 

Крім того, здійснивши аналіз положень 
ч. 4 ст. 23 Закону, можна дійти висновку, 
що право на представництво законних 
інтересів держави в суді у прокурора ре-
гіональної прокуратури виникає тільки 
виключно після підтвердження судом для 
цього підстав. 

Разом з тим наявність підстав для захи-
сту державних інтересів в судовому поряд-
ку прокурор регіональної прокуратури має 
належним чином обґрунтовувати у кожно-
му конкретному випадку їх представни-
цтва. Для такого обґрунтування захисту 
державних інтересів прокурорам регіо-
нальної прокуратури доречно буде вра-
ховувати позицію Конституційного Суду 
України, викладену у справі від 8 квітня 
1999 року № 3-рп/99 за конституційними 
поданнями Вищого арбітражного суду 
України і Генеральної прокуратури Укра-
їни стосовно офіційного тлумачення поло-
жень ст. 2 Арбітражного процесуального 
кодексу України (справа про представни-
цтво прокуратурою України інтересів дер-
жави в арбітражному суді). 

Ця позиція полягає в тому, що «інте-
реси держави» є оціночним поняттям,   
у зв’язку з чим прокурор чи його заступ-
ник у кожному конкретному випадку 
самостійно визначає із посиланням на 
законодавство, на підставі якого подаєть-
ся позов, у чому саме відбулося чи може 
відбутися порушення матеріальних або 
інших інтересів держави, обґрунтовує у 
позовній заяві необхідність їх захисту 
та зазначає орган, уповноважений дер-
жавою здійснювати відповідні функції у 
спірних відносинах [7]. 

Необхідно наголосити, що Законом 
встановлено пряму заборону на здійс-
нення прокурором, у тому числі регіо-
нальної прокуратури, представництва в 
суді інтересів держави в особі державних 

компаній, а також у правовідносинах, 
пов’язаних із виборчим процесом, прове-
денням референдумів, діяльністю Верхов-
ної Ради України, Президента України, 
створенням та діяльністю засобів масової 
інформації, а також політичних партій, 
релігійних організацій, організацій, що 
здійснюють професійне самоврядування, 
та інших громадських об’єднань. Разом з 
тим представництво в суді інтересів дер-
жави в особі Кабінету Міністрів України 
та Національного банку України прокурор 
регіональної прокуратури може здійсню-
вати виключно за письмовою вказівкою чи 
наказом Генерального прокурора України 
або його першого заступника чи заступни-
ка відповідно до компетенції [3]. 

Необхідно зауважити, що в Законі за-
кріплено право прокурора отримувати 
інформацію, яка на законних підставах 
належить суб’єкту владних повноважень, 
до компетенції якого віднесені відповідні 
повноваження щодо захисту законних ін-
тересів держави, а також витребовувати 
від цього суб’єкта матеріали та їх копії. 
Однак прокурор може це робити тільки 
з метою встановлення наявності підстав 
для представництва інтересів держави в 
суді у випадку, якщо це не здійснює або не-
належним чином здійснює компетентний 
суб’єкт владних повноважень.

Аналізуючи зазначене право прокурора 
на отримання інформації, матеріалів та їх 
копій від суб’єктів владних повноважень, 
слід погодитись із позицією М. Стефан-
чук, яка вважає це право декларативним, 
що потребує встановлення законодавчих 
гарантій його реалізації [8, с. 266]. З цією 
метою доцільно розробити та внести зміни 
до Закону України від 14 жовтня 2014 року 
«Про прокуратуру», відповідно до яких у   
ст. 23 прямо закріпити відповідальність 
посадових осіб суб’єктів владних повно-
важень за невиконання законних вимог 
прокурора про надання інформації, яка 
на законних підставах належить суб’єкту 
владних повноважень, матеріалів, витре-
буваних виключно з ціллю встановлення 
наявності підстав для представництва ін-
тересів держави в суді у випадку, якщо їх 

ПитАННЯ ОРГАНІЗАЦІї тА ДІЯЛьНОСтІ ПРОКУРАтУРи



32

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

захист не здійснює або неналежним чином 
здійснює такий суб’єкт. 

Для забезпечення належної органі-
зації роботи органів прокуратури щодо 
ефективного представництва інтересів 
громадянина або держави у судовому 
провадженні Генеральним прокурором 
України 28 травня 2015 року видано на-
каз № 6гн «Про організацію роботи орга-
нів прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави в 
суді та їх захисту при виконанні судових 
рішень». Цим наказом детально регла-
ментовано діяльність прокуратур з пред-
ставництва інтересів держави в суді та їх 
захисту при виконанні судових рішень,  
у тому числі обласного рівня та міста 
Києва, що відносяться до регіональних 
прокуратур [9]. Прокурорів вказаних 
прокуратур та керівників відповідних 
структурних підрозділів зобов’язано за-
безпечити здійснення процесуальних та 
інших дій, спрямованих на захист інтере-
сів громадянина або держави у судовому 
провадженні в порядку, передбаченому 
законом.

З огляду на викладене прокурорам регіо-
нальних прокуратур при виконанні кон-
ституційної функції представництва інте-
ресів держави в суді необхідно враховувати 
положення вказаного вище наказу Гене-
рального прокурора України від 28 травня  
2015 року № 6гн до видання нового наказу 
з окреслених питань.

Керівникам регіональних прокуратур 
30 травня 2016 року Генеральною про-
куратурою України направлено лист-о-
рієнтування «Про активізацію представ-
ницької діяльності прокурорів», у якому 
наголошено на необхідності налагоджен-
ня регіо нальними прокуратурами роботи, 
спрямованої на ефективний захист дер-
жавних інтересів, пред’явлення позовів 
з найбільш актуальних питань, а також 

надання місцевим прокуратурам якіс-
ної методичної та практичної допомоги,  
у тому числі шляхом направлення листів 
інформаційного та орієн товного харак-
теру, проведення семінарів, стажування 
працівників прокуратур нижчого рівня, 
сприяння у підготовці документів реагу-
вання тощо. Крім того, увагу керівників 
звернуто на оперативне опрацювання про-
ектів документів представницького ха-
рактеру місцевих прокуратур та рапортів 
про виділення коштів для сплати судового 
збору з урахуванням строків, встановле-
них законом, як правило, не перевищуючи 
семиденного терміну.

Отже, прийнятими Верховною Радою 
України змінами до Основного Закону 
України конституційна функція прокура-
тури – представництво інтересів громадя-
нина або держави в суді у випадках, ви-
значених законом, – знову звужується. 

Так, після набрання чинності За-
коном України від 2 червня 2016 року  
№ 1401-VІІІ «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)» 
прокуратура матиме право здійснювати 
тільки представництво інтересів держави 
в суді у виключних випадках і в поряд-
ку, визначених законом. Тому виникає 
потреба в розробленні законопроектів 
про внесення змін до Закону України від 
14 жовтня 2014 року «Про прокуратуру»,  
а можливо, доцільним буде прийняти но-
вий закон, який визначав би організацію та 
порядок діяльності прокуратури України, 
у тому числі з питань представництва ін-
тересів держави в суді.

У майбутньому необхідне розроблення 
методичних рекомендацій, науково-прак-
тичних посібників та монографічних робіт 
з питань реалізації видозміненої пред-
ставницької функції органів прокуратури 
стосовно захисту законних інтересів дер-
жави в суді.

ОЛЕНА КАЗАК
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ДІЯЛьНІСть ПРОКУРОРА РЕГІОНАЛьНОї ПРОКУРАтУРи З ПитАНь 
ПРЕДСтАвНиЦтвА в СУДІ ЗАКОННиХ ІНтЕРЕСІв ДЕРЖАви 

Розглянуто окремі організаційні та правові питання  захисту прокурором регіональної 
прокуратури державних інтересів у суді. Висвітлено проблеми, що виникають під час реа-
лізації прокурором повноважень щодо представництва законних інтересів держави в суді 
у випадках, передбачених законом. 
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Елена КАЗАК

ДЕЯтЕЛьНОСть ПРОКУРОРА РЕГиОНАЛьНОЙ 
ПРОКУРАтУРЫ ПО вОПРОСАМ ПРЕДСтАвитЕЛьСтвА 

в СУДЕ ЗАКОННЫХ иНтЕРЕСОв ГОСУДАРСтвА

Рассмотрены отдельные организационные и правовые вопросы защиты прокурором 
региональной прокуратуры государственных интересов в суде. Освещены проблемы, воз-
никающие во время реализации прокурором полномочий по представительству законных 
интересов государства в суде в случаях, предусмотренных законом. 

Ключевые слова: региональная прокуратура; прокурор; представительство интересов; 
защита в суде; законные государственные интересы.

Olena KAZAK

THE ACTIVITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR OF THE REGIONAL 
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE CONCERNING THE REPRESENTATION 

OF THE LAwFUL INTERESTS OF THE STATE IN COURT

This scientific work considers some organizational and legal issues of protection by prosecutor of 
regional prosecution of state interests in court. The problems that arise during the implementation 
of the prosecutor’s powers on representation of legal interests in court in cases provided by law are 
highlighted.

Keywords: regional prosecution; the prosecutor; representation of interests; protection in court; 
legal state interests.

ОЛЕНА КАЗАК



35

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 3(45)’2016

Злочини проти власності посягають на 
одне з найцінніших соціальних благ – пра-
во власності. Оскільки традиційно вони 
становлять найпоширенішу групу зло-
чинних діянь, актуальним є дослідження 
проблем доказування вказаної категорії 
кримінальних правопорушень.

Діяльність прокурора у криміналь-
ному провадженні щодо злочинів проти 
власності пов’язана з доказуванням об-
ставин цієї категорії злочинів та спрямо-
вана на втілення завдань кримінального 
провадження, визначених у ст. 2 Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-
їни (КПК України), щодо забезпечення 
його швидкого, повного та неупередже-
ного розслідування й судового розгляду з 
тим, щоб кожний, хто вчинив криміналь-
не правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден 
невинуватий не був обвинувачений або за-
суджений, жодна особа не була піддана не-
обґрунтованому процесуальному примусу 
і щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна 
правова процедура. 

Саме з метою підвищення ефективнос-
ті діяльності прокурора у кримінальному 
провадженні законодавець надав мож-
ливість керівнику органу прокуратури 
за необхідності визначати групу проку-

рорів у конкретному кримінальному про-
вадженні (ч. 1 ст. 37 КПК України), а отже, 
і в кримінальних провадженнях стосовно 
вказаної категорії злочинів, питома вага 
яких у загальній структурі злочинності 
становить 58,8% [1, c. 113]. 

Проблематику діяльності прокурора у 
кримінальному провадженні досліджу-
вали такі вчені-процесуалісти та прак-
тики, як: С.А. Альперт, І.В. Вернидубов,   
В.Г. Гончаренко, Л.Р. Грицаєнко, Ю.М. Дьомін, 
В.С. Зеленецький, П.М. Каркач, І.М. Козьяков, 
М.В. Косюта, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєн-
ко, В.В. Молдован, В.Т. Нор, В.О. Попелюшко, 
Д.А. Постовий, О.В. Рибалка, І.В. Рогатюк, 
Г.П. Середа, С.М. Стахівський, О.С. Степа-
нов та інші. 

Однак недостатньо дослідженою на сьо-
годні процесуальна діяльність групи про-
курорів з доказування у кримінальному 
провадженні щодо злочинів проти власно-
сті, що на практиці призводить до нівелю-
вання доцільності створення таких груп 
та впливає на ефективність здійснення 
як досудового розслідування, так і підтри-
мання публічного обвинувачення.

Метою статті є виокремлення проблем-
них аспектів діяльності групи прокурорів 
як у кримінальних провадженнях про зло-
чини проти власності, так і щодо інших ка-
тегорій злочинів.

Людмила КОвАЛЕНКО
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ЛЮДМиЛА КОвАЛЕНКО

Повноваженням на визначення групи 
прокурорів у кримінальному проваджен-
ні, як слушно було зазначено, наділений 
керівник органу прокуратури. Це його 
виключне право і реалізовувати його він 
може на свій розсуд, фактично керуючись 
лише «внутрішнім переконанням» [2]. 
Старшого прокурора групи, який керува-
тиме діями інших прокурорів, також ви-
значає керівник органу прокуратури (ч. 1 
ст. 37 КПК України). 

Проте, на думку О.О. Шпака, невизна-
ченість підстав у кримінальному процесу-
альному законі для створення таких груп 
прокурорів у кримінальному проваджен-
ні призводить до негативної практики їх 
створення у всіх без винятку конкретних 
кримінальних провадженнях [2]. 

Зазначене стосується і злочинів проти 
власності, наприклад, навіть якщо це кра-
діжка без будь-яких кваліфікуючих ознак. 
Окрім того, до складу таких груп включа-
ють працівників, один із яких здійснює 
нагляд за досудовим розслідуванням,   
а другий – підтримання державного обви-
нувачення, тобто керівники органів про-
куратури ігнорують вимоги КПК України 
щодо незмінності прокурора у криміналь-
ному провадженні, штучно створюючи 
групи прокурорів [3]. Тому, приймаючи 
відповідне рішення у формі постанови, 
зміст якої має відповідати вимогам ч.ч. 5, 
6 ст. 110 КПК України про визначення гру-
пи прокурорів у конкретному криміналь-
ному провадженні, керівник органу про-
куратури повинен обов’язково зазначати 
обставини, які слугували підставами для 
прийняття цього рішення, а також дані 
про склад групи прокурорів та старшого 
прокурора такої групи. Прокурори, які 
увійшли до такої групи, мають бути озна-
йомлені з відповідною постановою.

Створення групи прокурорів у кримі-
нальному провадженні щодо злочинів про-
ти власності доцільне за наявності склад-
них, резонансних та багатоепізодних 
кримінальних проваджень про тяжкі та 
особливо тяжкі злочини, або у проваджен-
ні стосовно кількох осіб (наприклад, щодо 
злочинів, вчинених організованою гру-
пою або злочинною організацією) чи у 

випадках, коли місце учинення злочину 
та проведення досудового розслідування 
віддалене від місця постійної дислокації 
слідчого та процесуального керівника, і є 
потреба в залученні до їх складу прокуро-
рів прокуратур за місцем вчинення кри-
мінального правопорушення (наприклад, 
вчинення низки крадіжок, грабежів, роз-
боїв у різних населених пунктах регіону, 
України).

Призначення у таких справах кількох 
прокурорів, чіткий розподіл обов’язків, 
узгодженість дій між ними та слідчими 
значно полегшить процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуванням і в по-
дальшому підтримання публічного обви-
нувачення в суді. 

Склад групи має бути підібраний так, 
щоб забезпечити найбільш ефективне 
процесуальне керівництво досудовим роз-
слідуванням злочинів відповідної катего-
рії. Тому погоджуємося з думкою Я.М. То-
лочко щодо спеціалізації прокурорів, які 
здійснюють повноваження у криміналь-
ному провадженні, зокрема за категорія-
ми проваджень та за органами досудового 
розслідування [3]. Наприклад, при при-
значенні процесуальних керівників у кри-
мінальних провадженнях щодо злочинів 
проти власності до групи доцільно залуча-
ти прокурорів, які вже здійснювали проце-
суальне керівництво та підтримання пу-
блічного обвинувачення у кримінальних 
провадженнях цієї категорії. 

Отже, при визначенні процесуальних 
керівників досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень проти власно-
сті необхідно враховувати складність кри-
мінального провадження, прогнозовані 
обсяги процесуальної роботи, а також про-
фесійну майстерність і досвід відповідних 
прокурорів, їх спеціалізацію та кількість 
кримінальних проваджень, у яких вони 
здійснюють процесуальне керівництво. 

Визначаючи старшого групи прокуро-
рів, керівнику органу прокуратури необ-
хідно надавати перевагу найбільш досвід-
ченому працівнику. Зазначене зумовлено 
тим, що він повинен організовувати й ко-
ординувати діяльність усієї групи під час 
здійснення ними повноважень прокурорів 
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у кримінальному провадженні та підтри-
манні публічного обвинувачення, тобто 
керувати кожним з групи прокурорів. Ра-
зом із тим старший групи на підставі по-
станови про його призначення не набуває 
повноважень керівника відповідного ор-
гану прокуратури, а отже – позбавлений 
організаційно- розпорядчих повноважень 
стосовно прокурорів групи. 

Службові взаємовідносини прокуро-
рів, які входять до складу групи, та пов-
новаження старшого групи законодавчо 
не врегульовані й вирішуються в кожно-
му конкретному випадку з урахуванням 
складності, актуальності кримінального 
провадження, досвіду прокурорських пра-
цівників та інших чинників. При цьому 
необхідно враховувати, що кожен проку-
рор групи як процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні відповідно 
до положень КПК України може вико-
ристовувати увесь комплекс повноважень 
прокурора у кримінальному провадженні, 
у тому числі владного характеру:

– надання органу досудового розсліду-
вання обов’язкових для виконання вказі-
вок і доручень;

– складання та вручення особі письмо-
вого повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення;

– погодження або відмова у погодженні 
клопотань слідчого до слідчого судді про 
проведення слідчих (розшукових), неглас-
них слідчих (розшукових) дій та інших 
процесуальних дій, або обрання заходів 
забезпечення кримінального проваджен-
ня, чи самостійне подання такого клопо-
тання;

– закриття кримінального проваджен-
ня;

– затвердження чи відмова у затвер-
дженні обвинувального акта, клопотань 
про застосування примусових заходів ви-
ховного чи медичного характеру тощо.

З огляду на це розподіл обов’язків між 
прокурорами групи, із урахуванням їх осо-
бистих якостей та досвіду роботи, доцільно 
проводити старшому групи ще на початку 
досудового розслідування, що сприятиме 
підвищенню рівня розслідування, проце-
суального керівництва, своєчасному усу-

ненню можливих прогалин і прорахунків 
під час його здійснення з метою забезпе-
чення прийняття законних та неупере-
джених процесуальних рішень, зокрема й 
тих, що стосуються захисту майнових прав 
потерпілого від кримінального правопору-
шення. 

Проте, щоб уникнути дублювання, 
процесуальні рішення у кримінальному 
провадженні після їх обговорення групою 
прокурорів доцільно приймати старшому 
групи. 

Таким чином, при встановленні у кри-
мінальному провадженні щодо злочинів 
проти власності заподіяння шкоди член 
групи прокурорів має право ініціювати пи-
тання щодо пред’явлення цивільного позо-
ву, але рішення старшого прокурора групи 
є остаточним. Предметом позову може бути 
лише шкода, заподіяна саме криміналь-
ним правопорушенням та яка вбачається 
із обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні. 

Разом із тим старший групи повинен пе-
реконатися у наявності підстав для здійс-
нення представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді, передбачених ч. 4 
ст. 25 Закону України «Про прокуратуру». 
Так, для представництва інтересів грома-
дянина в суді прокурор повинен мати до-
кументи, що підтверджують недосягнення 
повноліття, недієздатність або обмежену 
дієздатність відповідного громадянина,   
а також письмову згоду законного пред-
ставника або органу, якому законом на-
дано право захищати права, свободи та 
інтереси відповідної особи, на здійснення 
ним представництва (ч. 3 ст. 128 КПК). Зі-
брати вказані вище документи старший 
групи може самостійно або ж доручити це 
конкретному прокурору групи прокурорів, 
який  потім представлятиме інтереси гро-
мадянина чи держави в суді. 

Водночас ні в законодавстві, ні в орга-
нізаційно-розпорядчих документах Гене-
ральної прокуратури України не зазначе-
но процедури реалізації старшим групи 
прокурорів своїх повноважень. Зокрема, 
не визначено, у якій формі приймаються 
рішення старшого прокурора щодо діяль-
ності групи прокурорів: чи це повинні бути 

ПитАННЯ ОРГАНІЗАЦІї тА ДІЯЛьНОСтІ ПРОКУРАтУРи



38

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ЛЮДМиЛА КОвАЛЕНКО

постанови, чи вказівки або розпоряджен-
ня, які можуть бути як усними, так і пись-
мовими. 

Окрім того, не вирішено питання щодо 
відповідальності члена групи прокурорів 
за невиконання рішення старшого групи. 
У такому разі старший групи може лише 
звернутися до керівника органу прокура-
тури з пропозицією заміни прокурора че-
рез неефективне здійснення ним нагляду 
за додержанням законів під час проведен-
ня досудового розслідування, але остаточ-
не рішення приймає керівник органу про-
куратури.

Вказана невизначеність правового 
статусу старшого групи прокурорів на 
практиці призводить до того, що всі  пов-
новаження прокурора у кримінальному 
провадженні як під час досудового розслі-
дування, так і в ході судового проваджен-
ня він здійснює самостійно.

Загальні принципи роботи групи про-
курорів полягають у:

– розподілі обов’язків між прокурорами 
групи у кримінальному провадженні; 

– координації діяльності між ними та 
слідчими;

– плануванні своєї роботи щодо здійс-
нення нагляду за додержанням законів 
слідчим у конкретному кримінальному 
провадженні;

– обговоренні проблем та шляхів їх 
розв’язання;

– постійному контролі за якістю і своє-
часністю виконання доручень керівника 
органу прокуратури і старшого групи;

– періодичних звітах кожного прокуро-
ра за доручену ділянку роботи.

Якщо кримінальне провадження здійс-
нюється щодо злочину проти власності, 
вчиненого великою кількістю підозрюва-
них, то розподіл обов’язків між прокуро-
рами групи прокурорів може відбуватись 
за особами підозрюваних. Якщо це бага-
тоепізодне кримінальне провадження, то 
за кожним прокурором  доцільно закрі-
пити певні епізоди злочинної діяльності 
осіб, які притягуються до кримінальної 
відповідальності. Якщо кримінальне про-
вадження має великий обсяг матеріалів, 
то розподіл у групі прокурорів може від-

буватися за принципом визначення від-
повідального за формування певних про-
цесуальних джерел доказів (наприклад: 
один прокурор відповідає за проведення 
допитів, другий – за призначення експер-
тиз, їх аналіз або за збирання доказів, що 
стосуються позовних вимог). Окрім того, 
на одного із прокурорів групи може бути 
покладено обов’язок щодо збирання дока-
зів, які стосуються позовних вимог, за на-
явності підстав для подання цивільного 
позову про відшкодування завданих зло-
чином збитків. 

Отже, від обраного виду розподілу 
обов’язків між членами групи прокурорів 
залежить подальша діяльність групи про-
курорів як при збиранні доказів, зокрема 
при проведенні слідчих дій та негласних 
слідчих дій, повідомленні про підзору, об-
ранні заходів забезпечення кримінально-
го провадження, так і в подальшому під 
час судового провадження. 

Процесуальну діяльність, розпочату 
під час досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні, група прокурорів 
продовжує здійснювати і в судовому про-
вадженні з метою доведення перед судом 
висунутого особі обвинувачення. Вказа-
не вбачається з положень ч. 2 ст. 37 КПК 
України, відповідно до яких прокурор 
здійснює повноваження прокурора у кри-
мінальному провадженні від його початку 
і до завершення. 

Тому слушною є позиція О.В. Єні, згідно 
з якою із новими підходами до криміналь-
ного судочинства питання участі одного 
і того ж прокурора у кримінальному про-
вадженні, без необґрунтованої заміни його 
на іншого прокурора, є одним із принци-
пових моментів [4]. Лише так прокурор ма-
тиме змогу оцінювати та спрямовувати хід 
розслідування з огляду на свою майбутню 
позицію у суді при підтриманні державно-
го (публічного) обвинувачення [5, с. 60].

Законодавець передбачив низку обста-
вин (ч. 3 ст. 37 КПК України), які унемож-
ливлюють здійснення подальшої участі 
прокурора у відповідному кримінальному 
провадженні та дають керівнику органу 
прокуратури підстави для покладення по-
вноважень прокурора на іншого прокурора. 
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До таких обставин належать:
– задоволення заяви про відвід проку-

рора;
– його тяжка хвороба;
– звільнення з органу прокуратури; 

інша поважна причина, що унеможлив-
лює участь прокурора у кримінальному 
провадженні;

– неефективне здійснення прокурором 
нагляду за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування (як 
виняток).

Рішення керівника органу прокурату-
ри про заміну прокурора приймається у 
формі постанови з обов’язковим розкрит-
тям у мотивувальній частині підстав, що 
визначені в ч. 2 ст. 37 КПК України, та з 
посиланням на відповідні джерела таких 
відомостей. Прийняття керівником орга-
ну прокуратури виваженого та раціона-
льного рішення щодо заміни прокурора 
надалі матиме суттєве значення в ході 
судового розгляду кримінального про-
вадження. Про вказане свідчить ухвала 
Ковельського міськрайонного суду Волин-
ської області від 12 лютого 2016 року, якою 
відмовлено в задоволенні заяви обвинува-
ченого про відвід прокурора, який прибув 
у судове засідання та надав обґрунтовану 
постанову про заміну групи прокурорів, 
оскільки один із прокурорів попередньої 
групи перебував на лікарняному, а інших 
було звільнено [6].

Важливою стадією судового проваджен-
ня є судовий розгляд кримінального про-
вадження, під час якого у визначеному 
судом порядку учасниками судового про-
вадження подаються та досліджуються 
докази з метою доведеності перед судом об-
винувачення та забезпечення криміналь-
ної відповідальності особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, а у разі 
наявності цивільного позову – подаються 
докази на підтвердження його вимог.

Як зазначає Л.Р. Грицаєнко, державне 
(публічне) обвинувачення – це пік про-
курорської діяльності у кримінальному 
судочинстві, тому що судовий розгляд є 
основною частиною кримінального су-
дочинства, де досліджуються всі зібрані 
докази та вирішується питання про вин-
ність або невинуватість особи [7, с. 174].

Водночас від якості публічного обвину-
вачення залежить прийняття судом за-
конного, обґрунтованого та мотивованого 
рішення у кримінальному провадженні.

Саме під час подання та дослідження 
доказів група прокурорів повинна дія-
ти чітко й узгоджено відповідно до попе-
редньо визначеного розподілу обов’язків 
між ними. 

Наприклад, у кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів проти власно-
сті за наявності заявленого прокурором 
цивільного позову один прокурор групи 
підтримуватиме публічне обвинувачення 
в частині дослідження обставин кримі-
нального провадження, доведення вини 
обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, кваліфікації його дій 
і призначення міри покарання, другий – 
доведення факту спричинення шкоди, її 
виду, розміру та обґрунтування, тобто за-
хисту цивільного позову у кримінальному 
провадженні [8, с. 68].

Старший прокурор групи повинен заз-
далегідь визначити порядок подання до-
казів, за необхідності він має бути готовий 
до його заміни. 

Результатом завершення діяльності 
прокурора в суді є його промова у судових 
дебатах, де він підбиває підсумки у кримі-
нальному провадженні.

Якщо у кримінальному провадженні 
брала участь група прокурорів під час судо-
вого розгляду, то під час виступу в судових 
дебатах необхідно керуватися вимогами  
ч. 2 ст. 364 КПК України, відповідно до якої 
право на виступ у дебатах в такому випад-
ку надається одному прокурору в повному 
обсязі проголошуваної промови або кожен 
із них має право обґрунтувати свою пози-
цію у певній частині обвинувачення.

У кримінальному провадженні, в якому 
прокурором подано цивільний позов, най-
більш логічно доручити частину виступу в 
дебатах, що стосується цього позову, тому 
прокурору із групи, який не лише володіє 
всіма навичками ораторського мистецтва, 
а й за розподілом обов’язків у групі відпо-
відав саме за формування доказової бази 
в частині позовних вимог. Адже саме він 
зможе більш повно надати суду такі пропо-
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зиції: чи заподіяно потерпілій особі шкоду 
і чи тим кримінальним правопорушен-
ням, яке вчинив обвинувачений; чи є ця 
шкода майновою або моральною і чи під-
лягає вона відшкодуванню при судовому 
розгляді цього кримінального правопору-
шення; який розмір заподіяної шкоди та у 
яких межах і в який спосіб вона підлягає 
відшкодуванню; хто зобов’язаний відшко-
дувати цю шкоду і в якому порядку (солі-
дарному чи дольовому) [8, с. 69].

На окрему увагу заслуговує реаліза-
ція повноважень групи прокурорів при 
перегляді незаконних, необґрунтованих 
рішень суду. Так, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 393 
КПК України апеляційну скаргу має 
право подати прокурор. Аналогічне поло-
ження закріплено і в п. 20 ч. 2 ст. 36 КПК 
України. 

Отже, з урахуванням зазначеного пра-
вом на апеляційне оскарження рішення 
суду першої інстанції наділений будь-
який прокурор із групи. У такому випадку 
доцільно дотримуватися правила, що ос-
таточне рішення приймає старший групи 
прокурорів, який може самостійно подати 
апеляційну скаргу або доручити зробити це 
іншому прокурору із групи. Водночас при 
цьому потрібно уникати ситуації, що ви-
никла при оскарженні вироку Красноград-
ського районного суду Харківської області 
від 1 грудня 2015 року щодо обвинувачено-
го за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 162, ч. 2   
ст. 186 КК України. Так, до Апеля-
ційного суду Харківської області на-
дійшло клопотання старшого групи 
прокурорів про поновлення строку апе-
ляційного оскарження вказаного виро-
ку, пропущеного з поважних причин, 
оскільки він дізнався про призначен-
ня покарання обвинуваченому лише   
11 січня 2016 року. Колегія суддів відмо-
вила у задоволенні заявленого клопо-
тання, адже згідно з матеріалами кри-
мінального провадження у справі брав 
участь прокурор, який був присутній при 
оголошенні вироку суду, а незнання стар-

шого групи свідчить про те, що він не ко-
ординує свої дії з підлеглими йому проку-
рорами про хід слухання кримінального 
провадження в суді [9].

На практиці достатньо часто постає пи-
тання: як необхідно діяти, коли член гру-
пи прокурорів, який брав участь у судово-
му розгляді кримінального провадження, 
з поважних причин (наприклад, звільнен-
ня з роботи) не має можливості подати апе-
ляційну скаргу, а інші члени групи, в тому 
числі й старший групи, не брали участі в 
судовому провадженні. За таких обставин 
слушним буде реалізувати своє право на 
апеляційне оскарження судового рішення 
у кримінальному провадженні прокуро-
ру вищого рівня відповідно до положень 
ч. 4 ст. 36 КПК України, але з обов’язковим 
дотриманням строків апеляційного оскар-
ження. 

Наведене свідчить про низку проблем, 
які виникають під час діяльності групи  
прокурорів у кримінальних провадженнях 
не лише щодо злочинів проти власності,  
а й у інших категоріях злочинів.

Відтак, цілком логічною є необхідність 
внесення змін до кримінального процесу-
ального закону, які чітко регламентували 
б повноваження старшого групи прокуро-
рів,  обов’язки та відповідальність членів 
цієї групи перед старшим групи проку-
рорів. Також доцільно врегулювати у ч. 1   
ст. 37 КПК України питання щодо діяль-
ності груп прокурорів під час судового 
провадження у разі об’єднання в суді кри-
мінальних проваджень, досудове розслі-
дування в яких здійснювалося слідчими 
різних органів досудового розслідування 
у зв’язку з різною юрисдикцією місця вчи-
нення кримінального правопорушення, та 
у зв’язку з чим процесуальне керівництво 
у них здійснювалося прокурорами різних 
органів прокуратури.

Окрім того, потребує більш детального 
вирішення  порядок оскарження судових 
рішень у кримінальному провадженні, в 
якому була визначена група прокурорів. 

ЛЮДМиЛА КОвАЛЕНКО
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Людмила КОвАЛЕНКО

ПРОБЛЕМи ДОКАЗУвАННЯ ОБСтАвиН ЗЛОЧиНІв
ПРОти вЛАСНОСтІ ГРУПОЮ ПРОКУРОРІв

Досліджуючи особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів 
проти власності, автор висвітлює проблеми процесуальної діяльності групи прокурорів, 
визначених у кримінальних провадженнях щодо вказаної категорії злочинів, та пропонує 
шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: кримінальне провадження; доказування; група прокурорів; суд; злочи-
ни проти власності.
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Людмила КОвАЛЕНКО

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫвАНиЯ ОБСтОЯтЕЛьСтв ПРЕСтУПЛЕНиЙ 
ПРОтив СОБСтвЕННОСти ГРУППОЙ ПРОКУРОРОв

Исследуя особенности предмета доказывания в уголовных производствах о преступле-
ниях против собственности, автор выделяет проблемы процессуальной деятельности груп-
пы прокуроров, назначенных в уголовных производствах относительно указанных престу-
плений, и предлагает пути их решения.

Ключевые слова: уголовное производство; доказывание; группа прокуроров; суд; пре-
ступления против собственности.

Lyudmila KOVALENKO 

CHALLENGING ISSUES wHILE PROVING THE CIRCUMSTANCES 
OF CRIMES AGAINST PROPERTY BY A PROSECUTORS’ TEAM

Exploring the peculiarities of proving offenses against property in criminal proceedings, author 
highlights the areas of concern of the group of public prosecutors’ activities defined in criminal 
proceedings regarding the offenses against property and also proposes the solution of the issues.

Keywords: criminal proceedings; proving; group of public prosecutors; court; offenses against 
property.
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Розв’язання проблеми корупції є ос-
новним пріоритетом для українського су-
спільства на нинішньому етапі розвитку 
держави [1].

Як зазначено у п. 2 Директиви деле-
гації Уряду України, що брала   участь в 
Антикорупційному саміті, який відбувся  
12 травня 2016 року в Лондоні, затвердже-
ної розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2016 року № 351-р, 
корупція є причиною багатьох світових 
проблем, яка руйнує довіру суспільства 
до уряду, підриває верховенство права, а 
також призводить до виникнення полі-
тичних і економічних конфліктів. Бороть-
ба з корупцією є життєво важливою для 
підтримки економічної стабільності та 
зростання, забезпечення безпеки, захисту 
прав людини, зниження рівня бідності, 
збереження довкілля для майбутніх по-
колінь, а також для протидії масштабній 
організованій злочинності [2].

 У державі останнім часом відбулися 
масштабні інституційні зміни у сфері про-
тидії корупції, зокрема створено спеціаль-
ний підрозділ у складі органів прокура-
тури – Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру, розпочало роботу Національ-
не антикорупційне бюро України (НАБУ) 
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та Національне агентство з питань запобі-
гання корупції. 

З огляду на ці події забезпечення 
функціонування ефективного механізму 
притягнення осіб до кримінальної відпо-
відальності за вчинення корупційних пра-
вопорушень є одним із пріоритетних за-
вдань сьогодення. 

Водночас швидке, повне і неупереджене 
розслідування злочинів, підслідних НАБУ, 
забезпечується передусім шляхом прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій 
(НС(Р)Д) та використання їх результатів у 
кримінальному провадженні.

За таких умов питання нормативного 
врегулювання загальних процедур органі-
зації проведення НС(Р)Д із додержанням 
конституційних прав та законних інтересів 
учасників досудового розслідування, інших 
осіб набули першочергового значення.

Досліджували тематику проведен-
ня НС(Р)Д у своїх працях такі вітчизняні 
вчені, як: О. Богатирьова, А. Войнарович, 
Н. Кимлик, Д. Сергєєва, Є. Скулиш, С. Та-
гієв, О. Татаров, В. Уваров, Ю. Ударцов,  
Ф. Шиманський та інші науковці. Не при-
меншуючи значення наукових доробок цих 
авторів, необхідно зауважити, що пробле-
матика проведення НС(Р)Д у криміналь-

ПитАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІї
ПитАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІї
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них провадженнях, підслідних Національ-
ному антикорупційному бюро України, досі 
не була вивчена на належному рівні.

Метою статті є визначення факторів, що 
негативно впливають на ефективність про-
ведення НС(Р)Д у кримінальних проваджен-
нях, підслідних Національному антико-
рупційному бюро України, а також наукове 
обґрунтування пропозицій щодо удоскона-
лення національного законодавства.

Насамперед необхідно зазначити, що ко-
рупційний злочин, як один із найскладні-
ших з точки зору доказування серед кримі-
нальних правопорушень, потребує високої 
кваліфікації слідчого та готовності опера-
тивно й ефективно використовувати надані 
повноваження [3, с. 149], зокрема щодо прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій. 

НС(Р)Д – це різновид слідчих (розшуко-
вих) дій, відомості про факт та методи про-
ведення яких не підлягають розголошенню, 
за винятком випадків, передбачених Кри-
мінальним кодексом України (КК України). 
Такі дії проводяться у випадках, якщо відо-
мості про злочин та особу, яка його вчинила, 
неможливо отримати в інший спосіб (ч.ч. 1, 
2 ст. 246 КК України). 

Суттєвою особливістю таких дій є їх не-
гласність, тобто прихованість від «осіб, які в 
них не беруть участі». Регламентація їх про-
ведення в такій формі має забезпечити збір 
відомостей про злочин і особу, яка його вчи-
нила, встановлення її місцезнаходження, 
місцезнаходження речей і документів, що 
мають значення для кримінального прова-
дження, виявлення протидії розслідуван-
ню тощо. Усе це повинно реалізовуватися із 
чітким дотриманням прав людини [4]. 

Важливою гарантією забезпечення за-
конності провадження НС(Р)Д є те, що 
кримінальним процесуальним законом 
України встановлено коло суб’єктів упов-
новажених державних органів, які мають 
право їх проводити, та процедура судового 
розгляду відповідних клопотань [5, с. 18]. 

Рішення про проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій приймає слідчий, 
прокурор, а у випадках, передбачених цим 
Кодексом, – слідчий суддя за клопотанням 
прокурора або за клопотанням слідчого, по-
годженого з прокурором. Слідчий зобов’яза-
ний повідомити прокурора про прийняття 
рішення щодо проведення певних неглас-
них слідчих (розшукових) дій та отримані 
результати. Прокурор має право заборонити 

проведення або припинити подальше про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій (ч. 3 ст. 246 КПК України) [6].

У ст. 253 Кримінального процесуального 
кодексу України (КПК України) передба-
чено, що особи, конституційні права яких 
були тимчасово обмежені під час проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій, 
а також підозрюваний, його захисник ма-
ють бути письмово повідомлені прокурором 
або за його дорученням слідчим про таке 
обмеження. Крім того, згідно з положення-
ми цієї статті конкретний час повідомлен-
ня визначається із урахуванням наявності 
чи відсутності загроз для досягнення мети 
досудового розслідування, суспільної без-
пеки, життя або здоров’я осіб, які причетні 
до проведення НС(Р)Д. Відповідне повідом-
лення про факт і результати НС(Р)Д повин-
не бути здійснене протягом дванадцяти мі-
сяців з дня припинення таких дій, але не 
пізніше звернення до суду з обвинувальним 
актом [6].

Відтак, відомості, отримані в результаті 
проведення НС(Р)Д, є таємницею досудово-
го розслідування до моменту повідомлення 
осіб, конституційні права яких були тимчасо-
во обмежені під час проведення НС(Р)Д, або 
направлення кримінального провадження 
до суду з обвинувальним актом.

Втім, на практиці мають місце випад-
ки, коли особи, щодо яких винесена ухвала 
слідчого судді про дозвіл на проведення 
НС(Р)Д або ухвала про обшук житла чи ін-
шого володіння особи, мають змогу ознайо-
митися зі змістом відповідного рішення до 
початку проведення таких дій [7]. 

У зв’язку із цим виникають запитання: 
в чому причина такої ситуації? За допомо-
гою яких правових засобів можна уникнути 
таких випадків у майбутньому?

Щоб відповісти на поставлені запитан-
ня, необхідно проаналізувати механізм ре-
алізації принципу транспарентності (від-
критості діяльності) судової влади, зокрема 
щодо порядку оприлюднення в електрон-
ній формі судових рішень про проведення 
НС(Р)Д.

Відповідно до ч. 2 ст. 2, а також ч. 3 ст. 3 
Закону України від 22 грудня 2005 року 
№ 3262-IV «Про доступ до судових рішень» 
(Закон) усі судові рішення є відкритими та 
підлягають оприлюдненню в електронній 
формі не пізніше наступного дня після їх 
виготовлення і підписання. Крім того, суд 
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загальної юрисдикції вносить до Єдиного 
державного реєстру судових рішень (Реє-
стру) всі судові рішення і окремі думки суд-
дів, викладені у письмовій формі, не пізні-
ше наступного дня після їх ухвалення або 
виготовлення повного тексту [8].

Згідно з ч. 4 ст. 4 Закону оприлюднення 
для загального доступу ухвал про дозвіл на 
обшук житла чи іншого володіння особи, про 
відмову в задоволенні клопотання про об-
шук житла чи іншого володіння особи, про 
дозвіл на проведення негласної слідчої (роз-
шукової) дії, про відмову в задоволенні кло-
потання про проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії здійснюється через один рік 
після внесення таких ухвал до Реєстру [8].

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону 
у текстах судових рішень, що відкриті для 
загального доступу через оприлюднення на 
офіційному веб-порталі судової влади або 
офіційне опублікування, не можуть бути 
розголошені відомості, що дають можли-
вість ідентифікувати фізичну особу [8]. 

Водночас у ч. 5 ст. 4 Закону передбачено, 
що судді мають право на доступ до усіх ін-
формаційних ресурсів Реєстру, в тому числі 
до інформації, що не може бути розголоше-
на в текстах судових рішень, відкритих для 
загального доступу. Доступ суддів до дер-
жавної таємниці, що міститься в судових 
рішеннях, забезпечується відповідно до За-
кону України «Про державну таємницю» [8].

Таким чином, у Законі встановлено різні 
рівні доступу до інформації, що міститься у 
Реєстрі, зокрема: загальний та повний. 

Під загальним доступом до судових рі-
шень згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 2006 року № 740 
«Про затвердження Порядку ведення Єди-
ного державного реєстру судових рішень» 
слід розуміти режим доступу до внесених до 
Реєстру електронних копій судових рішень, 
який забезпечує одержання, використан-
ня, поширення і зберігання інформації, що 
міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог 
щодо нерозголошення відомостей, що міс-
тяться в текстах судових рішень, відкритих 
для загального доступу, і дають можливість 
ідентифікувати фізичну особу, та відомо-
стей, для забезпечення нерозголошення 
яких прийнято рішення про розгляд справи 
у закритому судовому засіданні. 

Втім, повним доступом до судових рі-
шень є режим доступу до внесених до Ре-
єстру електронних копій судових рішень, 

який передбачає можливість одержання та 
використання інформації, що міститься у 
Реєстрі, зокрема відомостей, які не можуть 
бути розголошені в судових рішеннях, від-
критих для загального доступу [9].

З урахуванням викладеного можна дій-
ти висновку, що доступ до ухвал про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володіння особи, 
про відмову в задоволенні клопотання про 
обшук житла чи іншого володіння особи, 
про дозвіл на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії, про відмову в задоволенні 
клопотання про проведення негласної слід-
чої (розшукової) дії є обмеженим і, відповід-
но, інформація, що міститься у таких судо-
вих рішеннях, є відкритою лише для суддів.

Однак необхідно зауважити, що до повно-
важень детективів НАБУ належить здійс-
нення досудового розслідування злочинів, 
передбачених ст.ст. 191, 206-2, 209, 210, 
211, 354 (стосовно працівників юридич-
них осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 
368-2, 369, 369-2, 410 КК України, якщо на-
явна хоча б одна з таких умов: 1) злочин 
вчинено особами, які визначені у п. 1 ч. 5  
ст. 216 КПК України (зокрема, суддя Кон-
ституційного Суду України, суддя суду 
загальної юрисдикції); 2) розмір предмета 
злочину або завданої ним шкоди у п’ятсот 
і більше разів перевищує розмір мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на час вчинення злочину (якщо злочин 
вчинено службовою особою державного 
органу, правоохоронного органу, військо-
вого формування, органу місцевого само-
врядування, суб’єкта господарювання, у 
ста тутному капіталі якого частка держав-
ної або комунальної власності перевищує 
50 відсотків); 3) злочин, передбачений   
ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 КК України, вчинено 
щодо службової особи, визначеної у ч. 4 ст. 18   
КК України або у п. 1 цієї частини (ст. 216 
КПК України) [6].

Отже, з одного боку, з метою захисту ін-
формації, зокрема щодо проведення НС(Р)Д, 
у законодавстві встановлено різний рівень 
доступу до інформації, що міститься у Ре-
єстрі, з другого, – усі судді незалежно від 
рівня та територіальної приналежності до 
конкретного суду мають необмежений до-
ступ до будь-якого судового рішення, опри-
людненого в електронному вигляді. 

Зазначене вище свідчить, що існуюча 
конструкція доступу до ухвал про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володіння осо-

ПитАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІї



46

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

КСЕНІЯ ГОДУЄвА 

би, про відмову в задоволенні клопотання 
про обшук житла чи іншого володіння осо-
би, про дозвіл на проведення НС(Р)Д, про 
відмову в задоволенні клопотання про про-
ведення НС(Р)Д є недосконалою через спе-
цифічність суб’єкта, конституційні права 
якого можуть бути тимчасово обмежені під 
час проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій у кримінальних провадженнях, 
підслідних Національному антикорупцій-
ному бюро України, – судді. 

Враховуючи викладене, доцільно вне-
сти зміни до Закону України від 22 груд-
ня 2005 року № 3262-IV «Про доступ до 
судових рішень», якими доповнити ч. 2   
ст. 2 абзацом третім такого змісту: «Ухвали 
про дозвіл на обшук житла чи іншого во-
лодіння особи, про відмову в задоволенні 

клопотання про обшук житла чи іншого 
володіння особи, про дозвіл на проведен-
ня негласної слідчої (розшукової) дії, про 
відмову в задоволенні клопотання про 
проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії у кримінальних провадженнях, під-
слідних Національному антикорупційно-
му бюро України, не підлягають внесенню 
до  Єдиного державного реєстру судових 
рішень до моменту повідомлення проку-
рором Спеціа лізованої антикорупційної 
прокуратури чи за його дорученням детек-
тивом Національного антикорупційного 
бюро України осіб, конституційні права 
яких були тимчасово обмежені під час про-
ведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, про таке обмеження, або звернення до 
суду з обвинувальним актом». 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДОСтУПУ ДО УХвАЛ 
СУДУ НА СтАДІї ДОСУДОвОГО РОЗСЛІДУвАННЯ 

КОРУПЦІЙНиХ ЗЛОЧиНІв НАЦІОНАЛьНиМ
АНтиКОРУПЦІЙНиМ  БЮРО УКРАїНи

Досліджено механізм оприлюднення ухвал слідчих суддів про дозвіл на обшук  жит-
ла або іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла 
або іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукового) дії, 
про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукового) дії. 
Визначено чинники, що негативно впливають на ефективність проведення НС(Р)Д  у кри-
мінальних провадженнях, підслідних Національному антикорупційному бюро України. 
Розроблено пропозиції  щодо удосконалення національного законодавства.

Ключові слова: досудове розслідування кримінальних правопорушень; доступ до судо-
вих рішень; негласні слідчі (розшукові) дії.

Ксения ГОДУЕвА

УСОвЕРШЕНСтвОвАНиЕ ПОРЯДКА ДОСтУПА К РЕШЕНиЯМ 
СУДА НА СтАДии ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОвАНиЯ 

КОРРУПЦиОННЫХ ПРЕСтУПЛЕНиЙ НАЦиОНАЛьНЫМ 
АНтиКОРРУПЦиОННЫМ БЮРО УКРАиНЫ

Исследован механизм обнародования определений следственных судей о разрешении 
на обыск жилья или другого владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об 
обыске жилья или другого владения лица, о разрешении на проведение негласного след-
ственного (розыскного) действия, об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении 
негласного следственного (розыскного) действия.

Определены факторы, которые негативно влияют на эффективность проведения  НС(Р)Д 
в уголовных производствах, подследственных Национальному антикоррупционному бюро 
Украины. Разработаны предложения относительно совершенствования национального за-
конодательства.

Ключевые слова: досудебное расследование уголовных  правонарушений; доступ к су-
дебным решениям; негласные следственные (розыскные) действия.

Kseniia GODUEVA

IMPROVEMENT OF AN ORDER OF ACCESS TO JUDGMENTS AT A 
STAGE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES 

BY NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF UKRAINE
The mechanism of disclosure of certain investigative judges for permission to housing search 

or another person of ownership, to dismiss the request for a search of property or another person’s 
possession, for permission to carry out covert investigative (investigative) action to dismiss the 
request for a secret investigative (investigative) action.

The factors that negatively affect the effectiveness of the such actions of criminal proceedings, 
suspects the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Worked out suggestion  for improving 
national legislation.

Keywords: pre-trial investigation of criminal offenses; access to court decisions; the undercover 
investigation (search) actions.
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АРтЕМ ШтАНьКО

Дослідження віндикаційного захисту 
права власності та інших речових прав зу-
мовлено виконанням таких науково-прак-
тичних завдань, як розробка цілісної систе-
ми способів судового захисту речових прав 
і інтересів та ефективного механізму їх за-
хисту. 

Для проведення подальших перспектив-
них розвідок, пов’язаних із проблематикою 
представленої статті, ставиться за мету 
здійснення огляду останніх наукових до-
сліджень, що присвячені питанням вінди-
каційного захисту, і упорядкування напря-
мів, відповідно до яких їх було здійснено. 

У результаті аналізу досліджень і публі-
кації за останні роки встановлено, що він-
дикаційний захист права власності та ін-
ших речових прав у національній доктрині 
цивільного права не був самостійним пред-
метом вивчення на дисертаційному й моно-
графічному рівнях. Однак робота в цьому 
напрямі все ж таки проводиться – здійс-
нюється методичне формування концепції 
віндикаційного захисту. 

Так, 2012 року було підготовлено колек-
тивну монографію «Особливості захисту 
суб’єктивних цивільних прав», в одному з 
розділів якої висвітлено особливості захи-
сту окремих суб’єктивних прав власниками 
у речових правовідносинах. У цій структур-
ній частині видання розглянуто загальні 
засади охорони та захисту права власності 
(О.В. Дзера), поняття і загальну характе-
ристику способів захисту права власності 

(І.О. Дзера), зокрема й речово-правових спо-
собів захисту права власності, особливості 
цивільно-правового захисту житлових прав 
фізичних осіб (М.К. Галянтич) [1, с. 127–175, 
187–207] тощо.

У колективній монографії «Харьковская 
цивилистическая школа: защита субъек-
тивных гражданских прав и интересов» 
(2014 р.) питання віндикаційного захисту 
висвітлюються у параграфах, присвячених 
віндикаційному позову (О.П. Печений), кон-
куренції позовів (М.В. Ус), захисту права 
приватної власності (О.М. Соловйов), захи-
сту права публічної власності (державної і 
комунальної) (О.О. Первомайський), захи-
сту прав учасників спільної дольової влас-
ності (В.І. Крат), механізму відновлення і 
захисту майнових прав, засвідчених цінни-
ми паперами (В.Л. Яроцький) [2, с. 222–233, 
339, 340, 346–365, 369–373, 386, 387]. 

Віндикаційному позову при розкритті 
особливостей захисту охоронюваних зако-
ном інтересів у речових правовідносинах 
приділила увагу І.В. Венедіктова у моногра-
фії «Захист охоронюваних законом інтересів 
у цивільному праві» (2014 р.) [3, с. 145, 146]. 

У межах дисертацій віндикація розгля-
далася як речово-правовий спосіб захисту 
права власності в окремих підрозділах (на-
приклад, О.Б. Гнатів «Захист права власно-
сті в цивільному праві» (2015 р.) [4, с. 50–63] 
та О.П. Кулинич «Цивільно-правові способи 
захисту права приватної власності на зе-
мельні ділянки» (2015 р.) [5, с. 122–138]). 
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ЦивІЛьНЕ ПРАвО

Хотілося б також закцентувати увагу 
на п’ятому томі «Право власності та інші 
речові права» видання «Цивільний кодекс 
України: науково-практичний коментар 
(пояснення, тлумачення, рекомендації з 
використання позицій вищих судових ін-
станцій, Міністерства юстиції, науков-
ців, фахівців)», що побачив світ 2011 року.  
В цьому коментарі розглядається правове 
регулювання права власності (його суб’єк-
тів, об’єктів, особливостей виникнення, 
здійснення, захисту та припинення), пра-
вового режиму спільної власності, права на 
чуже майно (володіння, сервітут, суперфі-
цій, емфітевзис) і наголошено на тому, що  
право власності та право на чуже майно 
мають важливе значення у цивільному за-
конодавстві, оскільки вони є системоутво-
рюючими, одними з основних правових кон-
струкцій сучасного цивільного обороту [6]. 

Цікавим і корисним в аспекті окресленої 
теми представленого дослідження вбача-
ється видання «Застосування судами зако-
нодавства про право власності при розгляді 
цивільних справ: науково-практичний ко-
ментар. Практика Верховного Суду Укра-
їни з питань захисту права власності»   
(2014 р.). Його автори Л.І. Григор’єва та   
С.В. Павловська увагу приділили аналізу 
практики застосування судами норм права 
при розгляді справ, пов’язаних із набуттям, 
припиненням, здійсненням та захистом 
права власності. На підставі наведеного 
вони виявляють проблеми, які виникають 
під час вирішення спорів суддями, пропону-
ють можливі шляхи їх усунення та надають 
пропозиції щодо вдосконалення чинного за-
конодавства [7]. 

Плідною необхідно визнати роботу з роз-
робки досліджуваної проблематики росій-
ських цивілістів. Підтвердженням цього 
є, зокрема, опублікована у 2013 році моно-
графія С.А. Краснової «Система способов 
защиты вещных прав», у якій вчена, дослі-
дивши розвиток інституту захисту речових 
прав, надавши загальну характеристику 
системи цивільно-правових способів захи-
сту цивільних прав і охоронюваних законом 
інтересів та взявши за основу особливості 
об’єкта захисту (суб’єктивне речове право) і 

функціонально-цільову класифікацію спо-
собів захисту, визначила елементи системи 
захисту речових прав та взаємозв’язок між 
ними [8]. 

Окрім того, у 2016 році вийшла друком 
присвячена дослідженню речово-правових 
способів захисту права власності й інших 
речових прав монографія А.О. Новосьоло-
вої і Т.П. Подшивалова «Вещные иски: про-
блемы теории и практики», в якій всебічно 
проаналізовано речові позови, розглянуто 
поняття та ознаки речових позовів, охарак-
теризовано їх структуру й запропоновано 
систему речово-правових вимог. Значну ча-
стину праці автори присвятили розгляду 
окремих речово-правових способів захисту, 
всебічно дослідивши, зокрема, віндикацій-
ний і негаторний позови. А.О. Новосьолова 
та Т.П. Подшивалов приділили увагу й про-
блемі конкуренції речових позовів та здійс-
нили співвідношення речово-правових і зо-
бов’язально-правових позовів [9]. 

У контексті викладеного варто звернути 
увагу на те, що останнім часом науковий 
інтерес цивілістів спрямований не лише 
на дослідження віндикації як способу за-
хисту цивільних прав, віндикаційного по-
зову як правового засобу віндикаційного 
захисту, а й на вивчення віндикаційного 
правовідношення. Так, з часу, коли розроб-
ник концепції охоронного цивільного пра-
вовідношення, що виникає при порушенні 
суб’єктивного цивільного права (або інтер-
есу), Д.М. Кархалев заявив у 2009 році на 
сторінках своєї монографії «Охранительное 
гражданское правоотношение», що у юри-
дичній літературі з цивільного права не 
зверталося уваги на наявність самостійно-
го віндикаційного правовідношення¹ [10,  
с. 189], цивільно-правова доктрина попов-
нилася декількома ґрунтовними наукови-
ми дослідженнями цього виду цивільних 
правовідносин.

Спочатку в 2013 році вийшла друком мо-
нографія С.А. Краснової «Виндикационное 
правоотношение», у якій на основі аналізу 
російського і зарубіжного законодавства, 
положень цивілістичної науки, матеріа-
лів судової практики, пропозицій з удоско-
налення цивільного законодавства автор 

1 Варто зазначити, що Д.М. Кархалев залежно від заходів примусу, що застосовуються у межах охоронних цивільних 
правовідносин, обґрунтував наявність такої, зокрема, групи правовідносин, як відновлювальні (з реалізації заходів захи-
сту), до яких відніс і віндикаційне охоронне правовідношення, у межах якого реалізується як захід захисту віндикація 
[Див.: Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение / Д.Н. Кархалев – М.: Статут, 2009. – С. 44, 178, 179, 
189–201. – 332 с.]



50

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

розглядає питання, пов’язані з визначен-
ням правової природи і структури вінди-
каційного правовідношення, умовами його 
виникнення та припинення. Необхідно за-
значити, що С.А. Краснова дослідила акту-
альні для правозастосування теми, які не 
отримали достатнього висвітлення у науці 
цивільного права, а саме: співвідношення 
віндикаційних вимог власника та воло-
дільців інших речових прав, тотожність 
рухомих і нерухомих речей, взаємозв’язок 
обов’язку незаконного володільця з повер-
нення майна та обов’язку власника з від-
шкодування витрат тощо [11]. 

Згодом, наприкінці 2015 року, побачила 
світ колективна монографія «Современные 
проблемы приобретения и защиты прав 
участников гражданских отношений», у 
якій в одному із параграфів за авторством  
Д.В. Лоренца досліджуються юридична при-
рода та структура віндикаційного право-
відношення [12, с. 207–222]. А вже 2016 року 
з’явилося монографічне дослідження цього 
автора «Виндикация: юридическая природа 
и проблемы реализации» [13]. У зазначеній 
роботі Д.В. Лоренц на основі діалектичного 
підходу аналізує структуру, підстави ви-
никнення віндикаційного правовідношен-
ня, його зміни (наприклад, за допомогою 
цесії домагання) і припинення (зокрема,  
в результаті обмеження віндикації у зв’язку 
з добросовісним набуттям майна або набу-
вальною давністю). Досліджує автор і взає-
мозв’язки віндикації з іншими протекцій-
ними юридичними явищами (реституція, 
кондикція, деліктне домагання, вимога з 
договору, посесорний позов). 

Розробка віндикаційного правовідно-
шення здійснюється і в навчальній юридич-
ній літературі. Так, В.А. Бєлов у підготов-
леному ним підручнику з цивільного права 
для бакалаврів «Гражданское право. Т. IV. 
Особенная часть. Относительные граждан-
ско-правовые формы» (2013 р.), запропону-
вавши власний підхід до розмежування та 
поділу охоронних правовідносин на певні 
функціональні типи на підставі здійсненої 
ним систематизації заходів цивільно-пра-
вового реагування на правопорушення та 
визначення їх класів, виокремив і відніс 
віндикаційне правовідношення до такого 
типу охоронного правовідношення, захо-
дом реагування у якому є відшкодування. 
Оскільки віндикаційне правовідношення 
реалізується у межах віндикаційного позо-

ву, вчений зазначив, що у межах теорії по-
зову він як вимога, звернена не до суду, а до 
відповідача, може бути визначений як по-
зов про натуральне відшкодування шкоди, 
завданої порушенням володіння індивіду-
ально-визначеної речі, за допомогою повер-
нення цієї речі до володіння особи, яка має 
право нею володіти [14, с. 580–582, 589, 616]. 
Окрім того, у своєму навчальному посібни-
ку для бакалаврату і магістратури «Очер-
ки вещного права. Научно-полемические 
заметки» (2016 р.) В.А. Бєлов у окремому 
нарисі порушив питання щодо тлумачення 
ст. 301 «Истребование имущества из чужого 
незаконного владения» і ст. 302 «Истребова-
ние имущества от добросовестного приобре-
тателя» ЦК РФ [15, с. 317–332]. 

Теоретичне дослідження форм і спосо-
бів захисту суб’єктивних цивільних прав, 
а також наукове обґрунтування механізму 
цивільно-правового захисту майнових прав 
суб’єктів цивільних правовідносин здійсне-
но авторами монографії «Гражданско-пра-
вовая защита имущественных прав субъек-
тов гражданских правоотношений» (2014 р), 
які серед інших способів захисту цивільних 
прав  розглядають віндикаційний позов [16]. 

У свою чергу, питання особливостей ме-
ханізму захисту речових прав порушено 
у монографії «Механизм гражданско-пра-
вовой защиты» (2015 р.) за авторством 
Ю.М. Андрєєва [17]. 

Актуальні проблеми віндикаційного за-
хисту, пов’язані, зокрема, з правовою при-
родою вимоги, що пред’являється до добро-
совісного набувача майна, та обмеженням 
віндикації, стали одним із предметів дослі-
дження В.В. Груздєва у монографії «Граж-
данско-правовая защита: теория и практи-
ка» (2015 р.) [18, с. 155–164].

Ще одним монографічним дослідженням, 
яке вийшло друком у 2015 році, є «Исковая 
защита вещных прав в российском и зару-
бежном гражданском праве: актуальные 
проблемы». Автор цієї роботи С.А. Синицин 
на основі російського та міжнародного дос-
віду аналізує теоретично і практично зна-
чимі загальні та приватні питання захисту 
речових прав, наводить авторське розумін-
ня action in rem та пропонує систему речових 
позовів. В узагальненому вигляді вчений 
розглядає проблематику віндикаційного й 
інших речових позовів [19].

Із практичної точки зору інтерес стано-
вить науково-практичний посібник із засто-
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сування цивільного законодавства «Граж-
данско-правовые способы защиты права 
собственности на недвижимость» (2014 р.), 
підготовлений колективом авторів у скла-
ді О.В. Зарубіна, М.С. Потапенка, С.В. По-
тапенка, В.М. Соловйова та С.А. Чаркіна.  
У формі запитань і відповідей у цьому 
виданні відображено ключові проблеми 
практики застосування різних способів за-
хисту права власності на нерухомість і не 
лише у випадках, коли власнику чинять-
ся фактичні перешкоди у реалізації його 
правомочностей, а й у разі, коли поведін-
ка недобросовісної особи супроводжується 
юридичними діями з оформлення прав 

на чуже майно або полягає у пред’явленні 
вимог про позбавлення права власності. 
Автори цього посібника, з-поміж іншого, 
досліджують і віндикаційний позов як 
спосіб захисту права власності на нерухо-
мість [20].

Таким чином, як бачимо, для удоскона-
лення цивільного законодавства України, 
яким врегульовано віндикаційний захист 
права власності та інших речових прав 
і його правозастосування, наведені в ос-
танніх наукових дослідженнях напрями 
мають стати основою для проведення по-
дальших перспективних розвідок, присвя-
чених цьому питанню.

ЦивІЛьНЕ ПРАвО
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Артем ШтАНьКО

вІНДиКАЦІЙНиЙ ЗАХиСт ПРАвА вЛАСНОСтІ
тА ІНШиХ РЕЧОвиХ ПРАв (ОГЛЯД ОСтАННІХ ДОСЛІДЖЕНь)

Для проведення подальших перспективних розвідок, пов’язаних із виконанням таких 
науково-практичних завдань, як розробка цілісної системи способів судового захисту речо-
вих прав і інтересів та ефективного механізму їхнього захисту, здійснено огляд останніх 
наукових досліджень, присвячених питанням віндикаційного захисту, а також упорядку-
вання напрямів, відповідно до яких їх було проведено. 

Ключові слова: віндикація; спосіб захисту; позов; правовідношення; механізм захисту: 
система способів судового захисту; речові права та інтереси.

Артем ШтАНьКО
виНДиКАЦиОННАЯ ЗАЩитА ПРАвА СОБСтвЕННОСти

и ДРУГиХ вЕЩНЫХ ПРАв (ОБЗОР ПОСЛЕДНиХ иССЛЕДОвАНиЙ)
Для проведения дальнейших перспективных исследований, связанных с выполнением 

таких научно-практических задач, как разработка целостной системы способов судебной 
защиты вещных прав и интересов и эффективного механизма их защиты, сделан обзор 
последних научных исследований, посвященных вопросам виндикационной защиты, а 
также упорядочены направления, в соответствии с которыми они были проведены.

Ключевые слова: виндикация; способ защиты; иск; правоотношения; механизм за-
щиты; система способов судебной защиты; вещные права и интересы.

Artyom SHTANKO

VINDICATORY PROTECTION OF OwNERSHIP RIGHT AND OTHER 
PROPRIETARY RIGHTS (REVIEw OF RECENT STUDIES)

With a view to further prospective explorations related to the implementation of such scientific 
and practical tasks as the development of an integral system of the means for judicial protection of 
proprietary rights and interests and an efficient mechanism of their protection, the recent scientific 
studies on vindicatory protection have been reviewed and the subject matters upon which they were 
centered have been streamlined.

Keywords: vindication; means of protection; lawsuit; legal relationship; mechanism of protection; 
system of judicial protection means; proprietary rights and interests.
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Громадський контроль у будь-якій де-
мократичній державі є однією з важливих 
гарантій недопущення узурпації влади, 
зловживань владою та використання її на 
шкоду суспільства та держави. Право гро-
мадян контролювати владу, надавати оцін-
ку ефективності діяльності органів публіч-
ної влади на сьогодні визнається головним 
фактором реального утвердження принци-
пу народовладдя та визначальним чинни-
ком сильної демократії у державі.

Конституцією України визначено, що 
державна влада в Україні здійснюється 
на засадах її поділу на законодавчу, вико-
навчу та судову. Кожна з гілок влади має 
свої функції, завдання, систему органів, 
повноваження та особливості їх реалізації. 
Зазначене обумовлює і те, що механізми та 
форми здійснення громадського контролю 
за діяльністю кожної з гілок влади різні. 
У цьому сенсі особливо проблемним є пи-
тання громадського контролю суддів та су-
дової влади, оскільки традиційні способи 
контролю за їхньою діяльністю здебільшого 
викликають деструктивний ефект, пору-
шують роботу судів, не завжди досягають 
потрібного результату й перетворюються на 
різновид тиску на суддів. 

Теоретичні та практичні питання гро-
мадського контролю за діяльністю різних 
органів влади досліджували такі вітчиз-
няні вчені, як: О. Бондарчук, А. Бухане-

вич, Л. Гапоненко, В. Гаращук, С. Денисюк,  
О. Калінін, С. Косінов, Г. Пришляк, О. Сав-
ченко, О. Сушинський та інші. У юридичній 
літературі майже не було висвітлено специ-
фіку громадського контролю судової влади, 
однак зазначена проблематика належить 
до кола наукових інтересів таких, зокрема, 
дослідників, як: В. Городовенко, П. Каблак, 
В. Маляренко, О. Овсяннікова, С. Прилуць-
кий. Також важливо зауважити, що на сьо-
годні помітне зростання суспільного запиту 
на ефективний громадський контроль за 
забезпеченням якісного та справедливого 
правосуддя, що привернуло увагу багатьох 
науковців до означених питань.

Метою статті є дослідження специфіки 
громадського контролю суддів та судової 
влади, визначення предмета і меж такого 
контролю у контексті відновлення довіри 
українського суспільства до судових інсти-
туцій, а також правовий аналіз його норма-
тивного забезпечення та напрямів прояву.

За умови належного розвитку громадян-
ського суспільства суд існує як цілісне і 
багатофункціональне явище, як органічна 
єдність громадського й особистого, політич-
ного та правового, соціального й духовного. 
Іншого змісту набувають питання взаємодії 
суду та інститутів громадянського суспіль-
ства, механізмів, які надають можливість 
суду трансформуватися із суто державного 
(а отже, і політичного) інституту в соціаль-
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ний, що є, власне, для нього природним ста-
тусом. Один із засобів забезпечення такої 
взаємодії є громадський контроль за судом 
[1, с. 144].

Цілком справедливо стверджувати, що 
громадський контроль за судовою владою 
може дати поштовх до створення ефектив-
ної та справедливої судової системи, адже 
це – суттєвий фактор демократизації будь-
якої інституції. Однак сутність такого 
контролю не повинна зводитися лише до 
розуміння цього терміна, традиційних ме-
тодів його реалізації, а має розглядатися 
як взаємодія влади та громадськості через 
налагодження сталих і дієвих способів вза-
ємодії та комунікації [2, с. 94].

С. Прилуцький громадський контроль 
судової влади розглядає як компроміс між 
державою та громадянським суспільством 
у питаннях організації судової влади та 
здійснення правосуддя, що забезпечує до-
сягнення незалежності суду. Відповідно до 
зазначеного громадський контроль у цій 
сфері може мати дві форми: пряму – забез-
печується через безпосередню участь пред-
ставників громадянського суспільства у 
здійсненні правосуддя (народних засіда-
телів, присяжних) та опосередковану – за-
безпечується через відкритість та гласність 
судочинства, можливість доступу грома-
дян і засобів масової інформації до судової 
інформації та її об’єктивне висвітлення [3,  
с. 348–349]. Водночас пряма участь грома-
дян у відправленні правосуддя, окрім безпо-
середнього здійснення ними громадського 
контролю за судовою владою та вираження 
суверенної волі народу у сфері правосуддя, 
має ще одну важливу складову – поширен-
ня присяжними та народними засідателями 
позитивних правових ідей, напрацьованих у 
суді при вирішенні судових справ.

Аналізуючи філософсько-правову основу 
контролю народом судової влади, В. Бігун 
увів у науковий обіг термін «судова демо-
кратія», який окреслює режим здійснення 
судової влади, за якого народ бере участь 
у ньому безпосередньо або опосередковано 
(зокрема, у таких процесах, як вибори суд-
дів, «народний контроль» за судами, анулю-
вання присяжними закону тощо). Вчений 
зауважує, що тлумачення судової влади як 

частини єдиної державної влади не є єдино 
можливим. Пошук шляхів ефективної реа-
лізації загального принципу народовладдя 
у відправленні правосуддя формує чітке ро-
зуміння того, що суд – не певна форма вла-
ди. У демократичній державі реалізація 
принципів справедливого правосуддя мож-
лива лише тоді, коли суд перебуватиме «по 
той бік» влади. Суд є механізмом, за допо-
могою якого народ має можливість здійсню-
вати свою владу у формі контролю, беручи 
участь у ньому як присяжний засідатель [4, 
с. 23, 105]. Таким чином, максимальне на-
ближення суду до громадянського суспіль-
ства може сформувати якісно нову концеп-
цію відправлення правосуддя. Насамперед 
необхідно звільнити суд та суддів з-під «опі-
ки» держави, від якої вони стають найбільш 
залежні. Як наслідок, суд із системи тріади 
гілок державної влади та, відповідно, об’єк-
та громадського контролю перетворюється 
на складову механізму забезпечення гро-
мадського контролю за органами держав-
ної влади. За такого підходу у разі протидії 
держави і особи суд стає вільним від полі-
тики та не захищає державний інтерес. Ра-
зом із тим практично досягти такого стану 
організації судової влади і відправлення 
правосуддя надзвичайно складно, тому ця 
ідея залишається актуальною лише на рів-
ні концептуальних філософсько-правових 
обґрунтувань.

Цілком прагматичний у дослідженні 
актуальних проблем судової влади В. Ма-
ляренко, який звертає увагу на той аспект, 
що нині, окрім можливості притягнення 
судді до кримінальної чи дисциплінарної 
відповідальності, відсутній будь-який ін-
ший контроль за забезпеченням законності 
судових рішень. На його думку, необхід-
ний громадський контроль за діяльністю 
конкретного судді. У зв’язку з цим вчений 
пропонує запровадити механізм ревізійно-
го скасування неправосудного судового рі-
шення, що набрало чинності, за відсутності 
скарг [5, с. 44].

Проте вважаємо, що такий спосіб гро-
мадського контролю судової влади не буде 
ефективним, а будь-яке позапроцесуаль-
не скасування судового рішення породжує 
інші загрози: 1) неостаточність судового 
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рішення; 2) зниження авторитету судової 
влади; 3) створення важелів впливу на не-
залежність судді.

Однак ефективний контроль громад-
ськості за судом може бути забезпечений 
завдяки: відкритості (публічності та глас-
ності) судового розгляду; інституту відводу 
суддів за ініціативою учасників процесу 
або самих суддів; участі народу у здійснен-
ні правосуддя через народних засідателів 
і присяжних; обранню до складу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України та 
Вищої ради юстиції, окрім суддів, пред-
ставників юридичної громадськості. Як 
слушно зазначає В. Городовенко, одним із 
засобів контролю за судовою владою є вста-
новлення відповідальності за порушення 
суддівської дисципліни. Сама наявність за-
конодавчого закріплення дисциплінарної 
відповідальності (підстав для виникнення, 
видів дисциплінарних стягнень) впливає 
на формування мотивів поведінки суддів, 
що стримує їх від порушень, чим і досяга-
ється контроль за суддями [6, с. 15].

Таким чином, у науковій літературі ви-
словлюються різні думки щодо предмета, 
специфіки та меж громадського контролю 
за судовою владою. Разом із тим не можна 
погодитися з позицією деяких дослідників, 
зокрема Б. Бароніна, що соціальний кон-
троль судової влади з боку представників 
суспільства повинен охоплювати справед-
ливе застосування закону [1, с. 144]. Також 
складно реалізувати пропозицію С. Гладія 
щодо суспільного контролю якості судового 
рішення шляхом формування висновку про 
відповідність його пануючим у конкретно-
му соціумі уявленням про справедливість 
вирішення певного соціально-правового 
конфлікту як соціального запиту до судової 
влади [7, с. 307].

На наш погляд, предметом громадсько-
го контролю не може бути безпосередня 
ревізія громадянами чи представниками 
громадськості судових рішень, оскільки 
специфіка функціонування судоустрою пе-
редбачає чіткий процесуальний порядок 
перевірки законності й обґрунтованості су-
дових рішень у апеляційному та касаційно-
му порядках. Тобто контроль якості судових 
рішень забезпечується власне системою 

судової влади, а інші додаткові механізми 
завдають шкоди. Безперечно, не усі учасни-
ки суспільних відносин будуть згодні з пев-
ними судовими рішеннями. Тому предмет 
і межі громадського контролю за судовою 
владою повинні охоплювати насамперед 
такі основні напрями, як:

– реалізація принципу відкритості та 
гласності (транспарентності) відправлен-
ня правосуддя;

– реальна незалежність суду та суддів, 
які розглядають конкретну справу;

– доброчесність та етика поведінки суд-
дів, які чинять правосуддя;

– процедура добору кандидатів на поса-
ди суддів та належні морально-етичні яко-
сті кандидатів;

– діяльність органів, що забезпечують 
функціонування судової влади.

Громадський контроль суду як процесу 
відправлення правосуддя повинен забез-
печуватися відкритістю публічного розмір-
ковування суддів, мотивацією конкретної 
правової проблеми, прозорістю техніки пра-
вового мислення, його прагматизмом, діа-
лектичною аргументацією.

Наприклад, у США позитивну та голов-
ну роль у виробленні оптимальної моделі 
контролю народом за судовими процесами 
відіграв розвиток американського право-
вого реалізму, згідно з яким право розумі-
лося як технічний засіб для передбачення 
можливих рішень судів з конкретних справ, 
а удосконалення правової системи було 
спрямовано на пошук ефективних методів 
досягнення кращого розуміння населенням 
того, як функціонує процесуальний меха-
нізм, щоб зробити суд ефективним засобом 
соціального контролю, та досягнення тих 
цілей, які суспільство ставить перед нею  
[8, с. 12–13].

Як слушно зазначає О. Овсяннікова, умо-
вою здійснення ефективного громадського 
контролю за судовою владою є її транспа-
рентність (відкритість). Саме цей принцип 
визначальний у забезпеченні права на сво-
боду слова, свободу переконань і вільне їх 
вираження. Питання транспарентності су-
дової влади закріплені в міжнародних до-
кументах (ст. 10 Загальної декларації прав 
людини 1948 року, ст. 14 Міжнародного пак-
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ту про громадянські та політичні права 1966 
року тощо), а останнім часом активно впро-
ваджуються у національне законодавство.

Тож транспарентність слід розглядати 
як інформаційну відкритість судової вла-
ди, що покликана виконувати такі функ-
ції: контроль з боку суспільства за неза-
лежністю і справедливістю судочинства; 
створення умов для однакового застосу-
вання і дотримання закону, передусім 
судової практики; забезпечення процесу-
альної економії, що дає змогу громадянам 
повно й оперативно охопити як весь нор-
мативний матеріал, так і правозастосовну 
практику. За змістом транспарентність су-
дової влади – це сукупність суспільної ін-
формації про її діяльність, вільний доступ 
до якої є необхідним та достатнім для за-
доволення потреби громадян в отриманні 
повного комплексу відомостей про діяль-
ність суду як органу судової влади і суддів 
як носіїв цієї влади для здійснення відпо-
відного контролю [9, с. 3, 9].

С. Прилуцький наголошує на тому, що 
прозорість і відкритість судової влади та 
правосуддя є необхідно умовою здійснення 
за ними ефективного громадського контр-
олю. Публічність, чи відкритість право-
суддя, – більш глибоке поняття, аніж про-
сто гласне провадження судового розгляду 
чи оголошення вироку. За змістом вона – 
пріори тет громадянського суспільства над 
державою у судочинстві [10, с. 237, 239].

Наступним важливим напрямом громад-
ського контролю за судовою владою є її не-
залежність як загалом, так і незалежність 
суддів, які розглядають конкретну справу. 
Практичний прояв принципу незалежнос-
ті судової влади має суттєве значення для 
визнання судового рішення безстороннім 
та неупередженим. Зокрема, це положен-
ня ґрунтується на ст. 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод. 
Тому ефективний громадський контроль 
за перебуванням суду та суддів під час від-
правлення правосуддя у стані незалежнос-
ті та його підтвердження громадянським 
суспільством є вагомою підставою для отри-
мання судовою владою довіри громадськос-
ті, на яку вона може опиратися при здійс-
ненні своєї функції. 

Тож незалежність суду – основна умова 
його безсторонності. Щодо безсторонності 

суду існує дві вимоги: 1) суд не повинен бути 
суб’єктивно упередженим чи зацікавленим 
у результаті справи; 2) суд має бути безсто-
ронній з об’єктивної точки зору, тобто має 
надати гарантії виключення будь-якого об-
ґрунтованого сумніву стосовно його безсто-
ронності. Згідно з положеннями Декларації 
щодо принципів незалежності судової вла-
ди суди вирішують справи на основі неупе-
редженої оцінки фактів та свого розуміння 
права без неналежного безпосереднього 
чи опосередкованого впливу будь-якого по-
ходження [11]. Звідси логічний висновок: 
якщо суд не є незалежним та безстороннім 
(як наслідок залежності), він не здійснює 
судову владу, а отже – не здійснює право-
суддя. 

Незалежність – це не ознака, а реальний 
стан суду, судді, який має зберігатися у кож-
ній справі, що розглядається судом. Тому 
незалежність слід сприймати як фактичну 
відсутність залежності судді від незаконно-
го впливу, тиску або втручання, оскільки 
суд, який ухвалює рішення під впливом 
(тиском), в умовах втручання не є судом, не 
є носієм судової влади і не здійснює право-
суддя.

Зважаючи на це, громадський контроль 
за судовою владою повинен включати мо-
ніторинг незалежності суду та суддів, що є 
демократичним запобіжником того, що суд-
дя чинитиме правосуддя, перебуваючи під 
впливом або тиском та в умовах втручання 
у судовий процес. За таких обставин суддя 
має відкласти розгляд справи, доки не буде 
відновлено належні умови судочинства та 
стан його реальної незалежності як носія су-
дової влади. Крім того, суддя повинен нести 
щонайменше дисциплінарну відповідаль-
ність, якщо приймає рішення під тиском 
або в умовах втручання з огляду на очевид-
ну ймовірність скасування його рішення 
відповідно до практики Європейського суду 
з прав людини. Це важливі параметри ро-
боти судді, при дотриманні яких він може 
винести справедливе рішення, захищаючи 
права та свободи осіб, оскільки кожне судо-
ве рішення має ухвалюватися не з мотивів 
суспільної чи приватної доцільності, зруч-
ності, користі, а ґрунтуватися винятково на 
праві. Тому слушним є таке твердження:   
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«... з огляду на те, що суддя не творить, а 
констатує право, судова діяльність має бути 
незалежною та вільною» [12, с. 307].

Доброчесність та етика поведінки суддів, 
які чинять правосуддя, також є предметом 
громадського контролю за судовою владою. 
Для того, щоб рішення суду було авторитет-
ним, морально-етичні якості судді, який 
його ухвалює, мають бути належними. Це 
забезпечує початкову легітимність судді та 
в подальшому – функціональну.

Згідно з п. 20 Рекомендації СМ/Rec (2010) 
12 судді не можуть ефективно здійснювати 
правосуддя без довіри громадськості, адже 
вони є частиною суспільства, якому служать 
[13]. Тому у міжнародно-правових докумен-
тах довіра громадськості до судової влади 
й повага до неї розглядаються як гарантії 
ефективності судової системи. Кожен суддя 
й судова влада в цілому можуть досягнути 
та підтримувати легітимність, лише маючи 
довіру громадськості. Окрім доброчесності 
судді, етики його поведінки та вияву висо-
коморальних якостей, вона досягається й 
шляхом ефективного виконання кожним 
суддею своєї роботи [14, с. 10–11].

Тож статус суддів як носіїв судової вла-
ди включає й відповідні моральні вимоги. 
Особливість професії судді з позиції етич-
них вимог полягає в наявності морального 
права вирішувати долю інших людей. Наді-
лення правом бути суддею означає надання 
йому громадської довіри, для збереження 
якої суддя повинен додержуватися загаль-
новизнаних моральних вимог. Громадський 
контроль доброчесності судді, дотриман-
ня ним етичних вимог надає можливість 
усунути сумніви в безсторонності судді [6,   
с. 14]. Тому поведінка судді стає предметом 
громадського контролю не лише під час ви-
конання ним своїх функцій, а й в особисто-
му житті. Це справедливо і не може розгля-
датися як порушення особистого простору 
судді, оскільки судді наділяються широким 
колом повноважень. 

Слід зазначити, що з прийняттям ново-
го Закону України від 2 червня 2016 року  
№ 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» 
(новий Закон) суттєво розширено можливо-
сті громадського контролю суддів та судової 
влади [15].

Так, згідно з п. 3 ч. 7 ст. 56 нового Зако-
ну кожен суддя зобов’язаний, окрім декла-
рування свого майнового стану, подавати 
декларації про його доброчесність та ро-
динні зав’язки, які стають доступними для 
загалу через оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України. У декларації родинних 
зав’язків судді подаватимуть відомості про 
близьких осіб та родичів, які обіймають 
відповідальні державні посади. Ця інфор-
мація допомагає виявити конфлікт інте-
ресів та попередити інші чинники можли-
вої упередженості суддів при виконанні 
ними своїх повноважень. У декларації до-
брочесності судді міститиметься перелік 
тверджень, правдивість яких він повинен 
задекларувати шляхом їх підтвердження 
або непідтвердження. Відомості, подані у 
декларації, після її опублікування стають 
предметом громадського контролю і за від-
сутності доказів іншого твердження судді 
вважаються достовірними, що підтверджує 
доброчесність судді та забезпечує йому гро-
мадську довіру.

Також у новому Законі передбачено ство-
рення громадської ради доброчесності з 
метою сприяння Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України у встановленні від-
повідності судді, а також кандидатів на 
посаду судді критеріям професійної етики 
та доброчесності для кваліфікаційного оці-
нювання. Фактично це нова форма громад-
ського контролю за судовою владою, голов-
ним завданням якої є збирання, перевірка 
та аналіз інформації щодо суддів і кандида-
тів на посаду судді (ст. 87 нового Закону). За-
пит громадськості на реалізацію такої фор-
ми контролю судової влади дуже високий, 
про що свідчить активне функціонування 
двох платформ перевірки декларацій суддів 
і статистичної інформації їх професійної ді-
яльності, зокрема: 1) «ПроСуд» – створена 
інститутами громадянського суспільства 
«Центр протидії корупції», «Автомайдан», 
«Канцелярська сотня»; 2) «Чесно фільтруй 
суд» – створена у рамках всеукраїнського 
руху «Чесно», заснованого у 2011 році.

Ще одним важливим напрямом гро-
мадського контролю за судовою владою є 
контроль за додержанням законодавства 
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щодо добору кандидатів на посади суддів. 
З метою реалізації вказаного контролю пе-
редбачено, що представники громадських 
об’єднань мають право бути присутніми 
на кожному з етапів добору та під час пе-
ревірки робіт кандидатів на посаду судді 
у Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України. Цей напрям громадського контро-
лю також є гарантією формування якісного 
суддівського корпусу та перспективним для 
подальших наукових досліджень.

Підсумовуючи викладене важливо ак-
центувати увагу на таких положеннях. 

По-перше, громадський контроль за 
судовою владою має свою специфіку, що 
суттєво відрізняє його від контролю за 
законодавчою та виконавчою владою. 
Такий контроль не може виявлятися 
у формі громадських протестів під час 
судових засідань (демонстрацій, мітин-
гів, пікетів тощо), оскільки вони створю-
ють загрозу одному з фундаментальних 
принципів правосуддя – незалежності 
суду. Консультативна рада європейських 
прокурорів в одному зі своїх висновків 
обґрунтовує, що окремі судові справи 
стають предметом ретельної уваги з 
боку ЗМІ і громадськості, часто супрово-
джуються критикою та спорами стосовно 
судових рішень. Зазвичай це трапляєть-
ся, коли кваліфікація деяких злочинів 
відокремлена від дій, які могли б ста-
новити реалізацію свободи вираження 
поглядів або політичних свобод. Тому, 
зважаючи на відповідальність суддів за 
таке розмежування, такі судові процеси 
мають проводитися в спокійній атмос-
фері [16].

По-друге, за своєю правовою природою 
та змістом предмет громадського контролю 
суддів і судової влади повинен охоплюва-
ти: доброчесність, етику поведінки суддів, 
достовірність інформації, поданої суддями 
у своїх деклараціях; реалізацію принци-
пу відкритості та гласності (транспарент-
ності) відправлення правосуддя; реальне 
перебування суду та суддів, які розгляда-
ють конкретну справу, у стані незалежнос-
ті (зокрема, шляхом виявлення фактів, 
що ставлять під сумнів їх незалежність у 
конкретній справі); процедури добору кан-
дидатів на посади суддів та відповідність 
морально-етичним вимогам самих канди-
датів; діяльність органів, що забезпечують 
функціо нування судової влади.

По-третє, громадський контроль судо-
вої влади не може охоплювати у будь-якій 
формі позапроцесуальну ревізію судових 
рішень. Перевірка законності й обґрунтова-
ності судових рішень може здійснюватися 
винятково у процесуальному порядку ви-
щестоящою судовою інстанцією. Це головна 
передумова сильної, незалежної та безсто-
ронньої судової влади, яка зможе забезпечи-
ти здійснення правосуддя найвищої якості.

Загалом зважаючи на наявну проблему 
громадського контролю судів і судової вла-
ди у функціонуванні судової влади, подаль-
шого наукового дослідження потребують 
питання форм і методів такого контролю; 
вироблення та закріплення у законодавстві 
чітких механізмів громадського контролю 
у сфері відправлення правосуддя, що має 
практичне значення для забезпечення де-
мократичного посилення ефективності су-
дової влади.
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  валерій КРАвЧУК

ГРОМАДСьКиЙ КОНтРОЛь У ФУНКЦІОНУвАННІ СУДОвОї вЛАДи

У статті досліджено специфіку громадського контролю у функціонуванні судової влади. 
Розглядається предмет і межі такого контролю у контексті відновлення довіри українсько-
го суспільства до судових інституцій. Проаналізовані нормативне забезпечення та основні 
напрями прояву громадського контролю у судовій сфері.

Ключові слова: контроль; громадський контроль; судова влада; судді; предмет контро-
лю; довіра; незалежність. 
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валерий КРАвЧУК 

ОБЩЕСтвЕННЫЙ КОНтРОЛь
в ФУНКЦиОНиРОвАНии СУДЕБНОЙ вЛАСти

В статье исследуется специфика общественного контроля в функционировании судеб-
ной власти. Рассматривается предмет и границы такого контроля в контексте восстанов-
ления доверия украинской общественности к судебным институтам. Проанализированы 
нормативное обеспечение и основные направления проявления общественного контроля в 
судебной сфере.

Ключевые слова: контроль; общественный контроль; судебная власть; судьи; предмет 
контроля; доверие; независимость.

Valeriу KRAVCHUK 
 

CIVIL CONTROL OVER FUNCTIONING OF JUDICIAL POwER

In the article has been researched specifics of public control of judges and the judicial authorities. 
The author has been considered the object and the limits of such control in the context of the recovery 
of the Ukrainian public confidence in the judicial institutions. Also the author has been analyzed 
the regulatory support and the guidelines manifestation of public control in the judicial sphere.

Keywords: control; public control; judicial branch; judges; subject of control; trust; independence.
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КРиМІНАЛьНЕ ПРАвО тА КРиМІНОЛОГІЯ

Сучасний етап розвитку українського 
суспільства характеризується стратегіч-
ним курсом на створення правової держа-
ви. В нашій країні тривають радикальні 
соціально-політичні реформи, які немож-
ливі без зміцнення законності та право-
порядку. Разом з тим в останні роки різко 
погіршилася криміногенна обстановка, 
зросла кількість злочинів проти право-
суддя, серед яких виділяємо злочини, що 
вчиняються свідками, потерпілими або 
іншими особами шляхом перешкоджання 
встановленню істини у справі.

До вказаної групи кримінальних право-
порушень відносять: завідомо неправдиве 
повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 
КК України); завідомо неправдиве показан-
ня (ст. 384 КК України); відмова свідка від 
давання показань або відмова експерта чи 
перекладача від виконання покладених на 
них обов’язків (ст. 385 КК України); розго-
лошення даних досудового слідства або ді-
знання (ст. 387 КК України); приховування 
злочину (ст. 396 КК України) [1, 118].

Необхідно зауважити, що матеріали 
слідчо-судової практики свідчать про те, 
що досить часто завідомо неправдиве пові-
домлення про вчинення злочину поєднане 
із завідомо неправдивими показаннями. 

Наприклад, К. 3 лютого 2016 року подала 
завідомо неправдиву заяву до правоохорон-
них органів про те, що вона була зґвалтова-
на малознайомими їй чоловіками. Цього ж 
дня після відкриття кримінального прова-
дження К. була допитана як потерпіла осо-
ба й повідомила завідомо неправдиві пока-
зання стосовно обставин та осіб, які нібито 
вчинили зґвалтування [2].

Діяльність правоохоронних органів щодо 
припинення, розкриття та розслідування 
визначених злочинів проти правосуддя не 
є достатньо ефективною. Аналіз криміналь-
них проваджень свідчить, що слідчі мають 
труднощі в організації розслідування, особ-
ливо на початковому етапі.

Варто зазначити, що останнім часом 
проблеми розслідування злочинів проти 
правосуддя досліджуються в монографіях, 
навчальних посібниках, наукових статтях. 
Однак більшу частину з них присвячено ви-
вченню кримінально-правових та криміно-
логічних аспектів розглядуваних злочинів.

Водночас криміналістичні аспекти роз-
слідування злочинів проти правосуддя, 
що перешкоджають встановленню істини 
у кримінальному провадженні, майже не 
досліджені. Так, у роботах Ю.П. Адамова,  
О.Р. Ратінова, Д.Ю. Четвертака розглядали-
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ся лише проблеми розслідування окремих 
видів злочинів визначеної групи.

Незважаючи на безперечну теоретичну 
та практичну важливість вказаних праць, 
у них не виділено особливостей, що мають 
місце при розслідуванні саме злочинів про-
ти правосуддя, що вчиняються свідками, 
потерпілими або іншими особами шляхом 
перешкоджання встановленню істини у 
справі. Це негативно впливає на рівень 
професійної підготовки слідчих, що при-
зводить до зниження рівня ефективно сті 
протидії кримінальним правопорушенням 
вказаної групи.

Тому метою цієї статті є визначення та 
розкриття особливостей розслідування зло-
чинів проти правосуддя, що вчиняються 
свідками, потерпілими або іншими особа-
ми шляхом перешкоджання встановленню 
істини у справі.

У юридичній літературі розслідування 
злочинів як спеціальний вид юридичної 
діяльності передбачає планування, орга-
нізацію та проведення визначеної сукуп-
ності слідчих дій та операцій, успішна 
реалізація яких повинна призвести до 
виявлення події злочину та особи, що його 
вчинила [3, с. 88].

Планування та організація розсліду-
вання злочинів проти правосуддя, що 
вчиняються свідками, потерпілими або 
іншими особами шляхом перешкоджання 
встановленню істини у справі, мають свою 
специфіку.

Передусім особливості розслідування до-
сліджуваних злочинів визначаються типо-
вими слідчими ситуаціями, що мають місце 
на початковому етапі розслідування.

Слід зазначити, що у криміналістичній 
літературі в основу типізації слідчих ситу-
ацій покладено різноманітні критерії: обсяг 
і зміст даних, за якими відкрито кримі-
нальне провадження; наявність даних про 
злочинця; характер типової слідчої карти-
ни (очевидний, неочевидний, прогнозова-
ний); способи вчинення злочинів (ситуації 
приготування, безпосереднього вчинення, 
приховування та використання результатів 
злочинної діяльності); наявність конфлік-
ту або тактичного ризику, етапи розсліду-
вання та інші підстави [4, с. 143; 5, с. 218; 6, 
с. 98; 7, с. 9].

Проте для визначення специфіки роз-
слідування злочинів проти правосуддя, 
що вчиняються свідками, потерпілими або 
іншими особами шляхом перешкоджання 
встановленню істини у справі, не всі на-
звані підстави для класифікацій типових 
слідчих ситуацій придатні. Наприклад, 
якщо взяти за основу типізації способи пе-
решкоджання встановленню істини у спра-
ві, то таких ситуацій може бути дуже багато 
й за алгоритмом розслідування вони мало 
чим відрізнятимуться.

Аналіз результатів вивчення практики 
розслідування злочинів проти правосуддя, 
що вчиняються свідками, потерпілими або 
іншими особами шляхом перешкоджання 
встановленню істини у справі, дає змогу 
виділити типові слідчі ситуації, які вини-
кають на різних етапах розслідування: як 
на початковому, так і наступних. Але ви-
значальними для всього розслідування, 
як слушно зазначає В.В. Пясковський, є ті 
з них, які виникають на початковому етапі 
[8, с. 118].

Перш ніж розпочати типізацію слідчих 
ситуацій досліджуваних злочинів, слід 
звернути увагу на те, що вже на початко-
вому етапі розслідування слідчому відомо, 
хто вчинив злочин, та є певна інформація 
про підозрюваного. Такі злочини можуть 
бути вчинені як на стадії досудового роз-
слідування предикатного злочину, так і на 
стадії його судового розгляду. Найчастіше 
предикатними є кримінальні правопору-
шення корисливої та насильницької спря-
мованості (крадіжки, грабежі, розбої, зґвал-
тування, вбивства).

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне за-
лежно від етапу кримінального проваджен-
ня у предикатному злочині серед слідчих 
ситуацій розслідування досліджуваних 
злочинів виділити такі:

1) кримінальне провадження було від-
крито після винесення судом вироку по пре-
дикатному злочину;

2) кримінальне провадження було від-
крито під час досудового розслідування 
предикатного злочину.

Перша типова слідча ситуація має місце 
тоді, коли, наприклад, свідок у суді змінює 
раніше надані ним показання на досудо-
вому слідстві по предикатному криміналь-
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ному правопорушенню. У такому випадку 
алгоритм дій слідчого наступний: вилучен-
ня документів (вироку суду по предикатно-
му злочину; протоколів судових засідань,  
в яких зафіксовані факти перешкоджання 
встановленню істини у справі; протоколи 
слідчих (розшукових) дій, які були прове-
дені на стадії досудового розслідування, та 
інші); допит підозрюваного; допити свідків; 
призначення відповідних експертиз.

Друга типова слідча ситуація має місце, 
як правило, при розслідуванні приховуван-
ня злочинів, завідомо неправдивих повідо-
млень про їх вчинення. Особливість кримі-
нального провадження за визначеної слідчої 
ситуації полягає в тому, що слідчий найчас-
тіше проводить розслідування в об’єднано-
му провадженні разом з предикатним зло-
чином. Тому алгоритм розслідування буде 
визначатись цілями та завданнями роз-
слідування як предикатного злочину, так і 
злочину проти правосуддя, що перешкоджає 
встановленню істини у справі. Так, під час 
розслідування вбивства гр. П., яке було вчи-
нено його співмешканкою гр. Ш., було вста-
новлено, що приховати труп потерпілого до-
поміг її коханець К. Розслідування за ч. 1 ст. 
115 та ч. 1 ст. 396 КК України проводилося в 
об’єднаному кримінальному провадженні, 
а тому алгоритм дій слідчого був такий: ог-
ляд місця події (місця виявлення трупа), до-
пит свідків (із числа осіб, які виявили труп 
потерпілого), призначення судово-медичної 
експертизи, допит підозрюваної у вбивстві 
Ш., допит свідків (із числа осіб, які знали 
про конфлікт між підозрюваною та потер-
пілим), слідчий експеримент з Ш., допит 
підозрюваного у приховуванні злочину К., 
слідчий експеримент з К. [9].

Виокремлення вказаних типових слід-
чих ситуацій початкового етапу розсліду-
вання злочинів проти правосуддя, що пере-
шкоджають встановленню істини у справі, 
необхідне для правильної побудови слідчих 
версій, визначення напряму подальшого 
розслідування, виявлення обставин, що 
мають значення для кримінального про-
вадження, вибору комплексу та черговості 
проведення слідчих (розшукових) дій.

Наступною особливістю розслідування 
злочинів проти правосуддя, що вчиняються 
свідками, потерпілими або іншими особами 

шляхом перешкоджання встановленню іс-
тини у справі, є те, що дослідженню завжди 
підлягають матеріали кримінальних про-
ваджень предикатних злочинів. Доказами 
у кримінальних провадженнях окресле-
ної категорії злочинів є заяви про вчинені 
злочини, протоколи слідчих (розшукових) 
дій та протоколи судових засідань, в яких 
зафіксовані обставини вчинення преди-
катних злочинів. Наприклад, вилученню 
підлягають протоколи судових засідань, 
де зафіксовані факти давання завідомо не-
правдивих показань, відмови свідків від 
давання показань або відмови експерта чи 
перекладача від виконання покладених 
на них обов’язків під час судового розгляду 
кримінального провадження.

Черговою обставиною, яка зумовлює особ-
ливості розслідування вказаної групи зло-
чинів, є те, що підозрювані, як правило, ма-
ють стійкі соціальні зв’язки зі злочинцями 
по предикатному злочину. Наприклад, гро-
мадянка О. вбила співмешканця своєї мате-
рі, а труп потерпілого їй допоміг приховати 
її співмешканець Г. Усі вони проживали в 
одній квартирі [10].

Слідчий обов’язково повинен врахову-
вати зазначені соціальні зв’язки, оскіль-
ки нехтування ними призведе до помилок 
тактичного характеру як при допиті підоз-
рюваних, так і проведенні інших слідчих 
(розшукових) дій. Ціною таких тактичних 
помилок є отримання недостовірних відо-
мостей про обставини предикатного кримі-
нального правопорушення.

Визначаючи тактику проведення слід-
чих (розшукових) дій, необхідно зазна-
чити, що слідчому варто здійснювати ві-
деофіксацію слідчих (розшукових) дій, 
зокрема допитів підозрюваних. Це дасть 
можливість у подальшому уникнути змі-
ни показань допитуваними особами.

Наступною особливістю розслідування 
вказаних злочинів є те, що свідки майже 
завжди особи, які: 1) приймали заяви про 
вчинені злочини, 2) проводили слідчі (роз-
шукові) дії по предикатним злочинам, під 
час яких була отримана інформація про 
вчинення досліджуваних злочинів. Спе-
цифікою розслідування таких злочинів 
є також те, що слідчому часто доводиться 
проводити одночасний допит двох або біль-
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ше вже раніше допитаних осіб. Як правило, 
така слідча (розшукова) дія проводиться 
між підозрюваним і злочинцем по преди-
катному злочину, свідками.

Специфіка розслідування злочинів про-
ти правосуддя, що вчиняються свідками, 
потерпілими або іншими особами шляхом 
перешкоджання встановленню істини у 
справі, полягає також у тому, що вирішити 
всі завдання кримінального судочинства 
одному слідчому без залучення сил і засо-
бів оперативних підрозділів вкрай складно, 
а в окремих випадках навіть неможливо. 
Тому добре налагоджена взаємодія створює 
сприятливі умови для швидкого, повного й 
об’єктивного розслідування і попереджен-
ня зазначених злочинів. Найчастіше при 
розслідуванні вказаних злочинів слідчий 
звертається по допомогу до оперативних 
підрозділів з метою: затримання підозрюва-
ного або здійснення його розшуку, здійснен-
ня заходів безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві.

Таким чином, особливості розслідування 
злочинів проти правосуддя, що вчиняються 
свідками, потерпілими або іншими особа-
ми шляхом перешкоджання встановленню 
істини у справі, визначаються:

– типовими слідчими ситуаціями почат-
кового етапу розслідування, серед яких ми 
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виділяємо такі: а) кримінальне проваджен-
ня відкривається під час досудового розслі-
дування предикатного злочину; б) кримі-
нальне провадження відкривається після 
винесення вироку суду по предикатному 
злочину;

– необхідністю дослідження матеріалів 
кримінальних проваджень предикатних 
злочинів;

– тактичними прийомами проведення 
слідчих (розшукових) дій, які обумовлені 
передусім соціальними зв’язками між підоз-
рюваним та особою злочинця по предикат-
ному кримінальному правопорушенню;

– необхідністю допиту як свідків осіб, які: 
1) приймали заяви про вчинені злочини, 
2) проводили слідчі (розшукові) дії по пре-
дикатним злочинам та під час яких була 
отримана інформація про вчинення дослі-
джуваних злочинів;

– необхідністю взаємодії слідчого з опе-
ративними підрозділами.

Вказані особливості дають можливість 
слідчому обрати найбільш ефективні ме-
тоди та засоби розслідування досліджува-
них злочинів.

Подальшими напрямами наукових до-
сліджень окресленої групи злочинів є роз-
робка ефективних засобів та методів запо-
бігання їм.
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ОСОБЛивОСтІ РОЗСЛІДУвАННЯ ЗЛОЧиНІв ПРОти ПРАвОСУДДЯ, ЩО 
вЧиНЯЮтьСЯ СвІДКАМи, ПОтЕРПІЛиМи АБО ІНШиМи ОСОБАМи 

ШЛЯХОМ ПЕРЕШКОДЖАННЯ вСтАНОвЛЕННЮ ІСтиНи У СПРАвІ
У статті визначено особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються 

свідками, потерпілими або іншими особами шляхом перешкоджання встановленню істини 
у справі. Висвітлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування таких злочинів. 
Визначено, що вибір тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій залежить 
від соціальних зв’язків між підозрюваним та особою злочинця по предикатному криміналь-
ному правопорушенню. Розкрито цілі взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

Ключові слова: перешкоджання встановленню істини у справі; злочини проти право-
суддя; розслідування злочинів; криміналістична методика.

Светлана КНиЖЕНКО
ОСОБЕННОСти РАССЛЕДОвАНиЯ ПРЕСтУПЛЕНиЙ ПРОтив 
ПРАвОСУДиЯ, КОтОРЫЕ СОвЕРШАЮтСЯ СвиДЕтЕЛЯМи, 

ПОтЕРПЕвШиМи иЛи ДРУГиМи ЛиЦАМи ПУтЕМ 
ПРЕПЯтСтвиЯ УСтАНОвЛЕНиЮ иСтиНЫ ПО ДЕЛУ

В статье определены особенности расследования преступлений против правосудия, со-
вершаемые свидетелями, потерпевшими или иными лицами путем препятствования уста-
новлению истины по делу. Освещены типичные следственные ситуации первоначального 
этапа расследования таких преступлений. Определено, что выбор тактических приемов 
проведения следственных (розыскных) действий зависит от социальных связей между по-
дозреваемым и преступником по предыкатному уголовному преступлению. Раскрыты цели 
взаимодействия следователя с оперативными подразделениями.

Ключевые слова: препятствование установлению истины по делу; преступления про-
тив правосудия; расследование преступлений; криминалистическая методика.

Svitlana KNIZHENKO

FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST JUSTICE 
COMMITTED BY wITNESSES, VICTIMS OR OTHER PERSONS 

BY PREVENTING THE ESTABLISHMENT OF THE TRUTH
In the article the main features of investigation of crimes against justice committed by 

witnesses, victims or other persons by denying the truth of the case. By investigating the situation 
revealed the typical initial phase of the investigation of such crimes. It is noted that the choice 
of tactics of investigative (detective) action depends on social relations between the suspect and 
the person on criminal predicate criminal offense. Disclosed goals investigator interaction with 
the operational units.

Keywords: obstruction of the truth of the case; offences against justice procedures; 
investigation of crime; forensic techniques.
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КРиМІНОЛОГІЧНиЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СтАНУ
ЕКОЛОГІЧНОї ЗЛОЧиННОСтІ в УКРАїНІ

Розвиток цивілізації в останні десяти-
ліття ставить перед державами світу потуж-
ні екологічні виклики. Кризова екологічна 
ситуація в Україні зумовлена наслідками 
масштабної екологічної злочинності, не-
безпека якої пов’язана не лише з високим 
рівнем екологічних злочинів, до яких нале-
жать різноманітні прояви злочинних пося-
гань на навколишнє природне середовище 
та його окремі елементи, а також змінами 
характеру екологічної злочинності, у тому 
числі її комерціалізацією, професіоналі-
зацією, наявністю корупційних і транс-
національних зв’язків, що дає змогу дійти 
висновку про трансформацію екологічної 
злочинності в більш організовані форми.

Очевидно, для ефективної протидії тако-
му явищу насамперед необхідно мати чіткі 
уявлення про його сучасний стан та детер-
мінуючі чинники.

У вітчизняній кримінологічній літера-
турі питання стану та тенденцій розвит-
ку екологічної злочинності в Україні були 
предметом наукових досліджень Н.Г. Івано-
вої, Т.В. Корнякової, О.В. Мельник, Г.С. По-
ліщука та інших науковців.

Водночас, враховуючи важливість праць 
зазначених авторів, на наш погляд, дослі-
дження сучасного стану екологічної зло-
чинності є актуальним і потребує більш 
ґрунтовного дослідження.

Метою статті є аналіз сучасного стану 
екологічної злочинності в Україні, зокрема 

визначення на основі офіційних статистич-
них відомостей її основних кримінологічних 
показників: рівня, динаміки та структури.

Під екологічною злочинністю розуміють 
соціальне явище, що має небезпечний для 
суспільства об’єктивно-функціональний, 
соціально-конструктивний характер та 
проявляється в поведінці, яка заборонена 
кримінальним законодавством та посягає 
на навколишнє природне середовище або 
його окремі об’єкти, створюючи небезпеку 
біологічним основам існування людства 
[1], і саме тому є об’єктом окремого кримі-
нологічного дослідження.

Розглядаючи поняття стану як елементу 
кримінологічної характеристики, необхідно 
зауважити, що у філософському значенні 
категорія «стан» визначається сукупністю 
ознак і суттєвих якостей явища [2, с. 246].

У науковій літературі під станом злочин-
ності розуміється сформована в узагальне-
них оцінках кількісних та якісних харак-
теристик інформаційна модель явища, що 
відображає внутрішні і зовнішні взаємо-
зв’язки, закономірності функціонування й 
основні тенденції розвитку [3, с. 56].

Відтак, дослідження стану екологічної 
злочинності означає узагальнену харак-
теристику всіх її показників і передбачає 
отри мання об’єктивної інформації про рі-
вень, структуру, географію та динаміку 
злочинів зазначеної категорії. Знання ре-
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альної ситуації про стан екологічної зло-
чинності необхідне для розроблення та 
здійснення запобіжних, адекватних зако-
нодавчих, правозастосовних, організацій-
них та інших заходів протидії такому виду 
злочинності.

Ґрунтуючись на авторському варіанті 
системи екологічних злочинів, до яких вар-
то віднести злочини, що мають як узагаль-
нений (суспільні відносини у сфері охорони 
навколишнього природного середовища в 
цілому та екологічну безпеку), так і локаль-
ний об’єкт посягання (суспільні відносини 
у сфері охорони окремих елементів навко-
лишнього природного середовища) [4, с. 108] 
та використовуючи офіційні статистичні 
дані МВС України та Генеральної прокура-
тури України, проаналізуємо основні по-
казники екологічної злочинності в Україні. 
Період кримінологічного аналізу оберемо, 
розпочинаючи з 2002 року (першого повного 
року після набуття чинності Кримінальним 
кодексом України).

Розрахунки дають підстави для твер-
дження про невисокий рівень облікованості 
екологічних злочинів. Так, середнє річне 
значення абсолютної кількості зареєстро-
ваних (облікованих) екологічних злочинів 
протягом 2002–2015 років становило 2 189 
злочинів. Слід зауважити, що відтворення 
відносно стабільної, статистично стійкої 
кількості екологічних злочинів, їх динамі-
ка переконливо свідчать про соціальну при-
роду екологічної злочинності.

Як зазначено в кримінологічній літера-
турі, доля екологічної злочинності в струк-
турі злочинності, незважаючи на загальну 
тенденцію до збільшення, залишається 
незначною та становить 0,3–0,5% [5, с. 123]. 
За 14 років відносні показники екологічної 
злочинності (питома вага) зросли у 2 рази: 
від 0,28 у 2002 році до 0,57 у 2015 році.

Абсолютне значення облікованих про-
тягом 2002–2015 років екологічних зло-
чинів і розраховані показники динаміки 
(базисний та ланцюгові темпи зростання) 
наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Показники динаміки екологічної злочинності

Роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обліковано 
екологічних 

злочинів
1272 2014 1906 2177 1943 1981 1860 2204 2098 2162 2217 2952 2664 3198

Темп зростання 
(зниження) 
до 2002 р., % 

100 158 150 171 153 156 146 173 165 170 174 232 209 251

Темп зростання 
(зниження) до 
попереднього

року, % 

100 158 94,6 114 89,3 102 93,9 119 95,2 103 103 133 90,2 120

Згідно з наведеними у таблиці даними 
розрахуємо середній темп зростання еко-
логічних злочинів протягом аналізовано-
го періоду, який свідчить про те, у скільки 
разів у середньому кожен рівень (за певний 
рік) більший (або менший) від попередньо-
го рівня. З огляду на те, що середній темп 
зростання розраховується для ряду дина-
міки з рівними інтервалами, зазначений 
показник динаміки обчислюється за фор-
мулою середньої геометричної та становить 
1,07. На основі середнього темпу зростання 
доцільно визначити середній темп приросту 

екологічних злочинів, який вказує на те, на 
скільки відсотків у середньому збільшуєть-
ся (зменшується) цей рівень порівняно з по-
переднім. Відповідно, протягом 2002–2015 
років середній темп приросту екологічних 
злочинів становить 7%.

Аналіз показників динаміки екологічної 
злочинності засвідчує хвилеподібні зміни 
у кількості зареєстрованих злочинів на тлі 
стійкої загальної тенденції до їх зростання, 
що ілюструє наведена на рис. 1 діаграма.

Представлений ряд динаміки харак-
теризується деякою тенденцією розвитку 
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Рис. 1. Динаміка екологічної злочинності протягом 2002–2015 років в Україні

процесу в часі – трендом. Трендові моделі 
часових (динамічних) рядів доцільно вико-
ристовувати для кримінологічного прогно-
зування на коротко- та середньостроковий 
періоди при виконанні низки умов:

– період часу, за який досліджується про-
гнозований процес, має бути достатнім для 
виявлення закономірностей;

– трендова модель в аналізований період 
має розвиватись еволюційно;

– процес, що описується часовим рядом 
даних, повинен мати певну інерційність, 
тобто для великих змін у поведінці процесу 
потрібен значний час;

– автокореляційна функція часового 
ряду даних і його залишкового ряду має 
бути швидко згасаючою, тобто вплив більш 
пізньої інформації має сильніше відобра-
жатись на прогнозованій оцінці, ніж вплив 
попередньої інформації [6, с. 61–62].

Для побудови тренду, що описує дина-
міку екологічних злочинів, використаємо 
поліноміальну функцію 6-го порядку (y = 
- 0,0139x6 + 0,7076x5 - 14,503x4 + 152,46x3 
- 848,09x2 + 2299,4x - 297,04). Підбір типу 
тренду визначається максимальним зна-
ченням коефіцієнта детермінації R2 (R2®1), 
який вказує, наскільки отримані спостере-
ження підтверджують модель. Як свідчить 
діаграма, обрана нами модель достатньо 
точно відображає тенденцію розвитку про-
цесу (коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 
0,8992), що дає змогу використати одержа-
ний поліном для подальшого аналізу та 
прогнозу. Так, використання тренду, що 

описує наявні дані екологічних злочинів, 
дає можливість прогнозувати у 2016 році 
кількість облікованих екологічних злочи-
нів на рівні близько 3 300.

Визначеність екологічної злочинності як 
соціального явища забезпечується проявом 
її сутності, закономірного порядку організа-
ції, взаємодією та співвідношенням між її 
окремими структурними елементами. Роз-
поділ сукупності зареєстрованих фактів вчи-
нення екологічних злочинів на окремі види 
та їх кількісні співвідношення з цілим – еко-
логічною злочинністю – складає її струк-
туру. Структура (від лат. struktura – будо-
ва, порядок, зв’язок) становить сукупність 
істотних, відносно стійких, закономірних 
зв’язків між частинами (елементами) об’єк-
та, що забезпечують його єдність [7, с. 611].

При визначенні системи екологічних 
злочинів нами запропоновано розподіл зло-
чинів, що мають узагальнений об’єкт пося-
гання залежно від його  характеру, на такі 
категорії:

– злочини міжнародного характеру, що 
посягають на екологічну безпеку людства 
(ст. 441 КК України);

– екологічні злочини, які полягають у 
порушенні порядку проведення екологічної 
експертизи, правил екологічної безпеки під 
час виробничої діяльності, що завдало (або 
створило небезпеку заподіяння) суттєву еко-
логічну шкоду (ст.ст. 236, 253 КК України);

– злочини у сфері ядерної та радіацій-
ної безпеки (ст.ст. 265, 265-1, 267, 267-1, 274  
КК України);
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– злочини у сфері біологічної безпеки 
(ст. 326 КК України);

– екологічні злочини, які призводять до 
екологічної небезпеки, а саме: невжиття за-
ходів щодо ліквідації наслідків екологічно-
го забруднення та приховування або пере-
кручення відомостей про екологічний стан 
або захворюваність населення (ст.ст. 237, 
238 КК України);

– злочини у сфері поводження з відхода-
ми (ст. 268 КК України) [4, с. 108].

Значна частина кримінально-правових 
норм, що встановлюють відповідальність 
за вчинення зазначених злочинів, є прак-
тично «мертвими». Так, жодного разу не 
були обліковані злочини за ст. 441 КК Укра-
їни «Екоцид». Порушене у червні 2015 року 
кримінальне провадження за цією статтею 
за фактом пожежі на нафтобазі під Києвом 
у подальшому було закрито за ч. 1 ст. 284 
КПК України.

Лише у 2008 році було порушено кримі-
нальну справу за ст. 326 КК України «Пору-
шення правил поводження з мікробіологіч-
ними або іншими біологічними агентами 
чи токсинами». Згідно зі ст. 268 КК України 
«Незаконне ввезення на територію України 
відходів і вторинної сировини» було виявле-
но 8 злочинів.

Окремі статті, що встановлюють відпо-
відальність за вчинення злочинів у сфері 
ядерної та радіаційної безпеки, на прак-
тиці не застосовуються. Так, за ст. 265-1   
КК України «Незаконне виготовлення ядер-
ного вибухового пристрою чи пристрою, що 
розсіює радіоактивний матеріал або випро-
мінює радіацію» жодного разу не порушува-
лась кримінальна справа чи провадження. 
Лише тричі виявлялись ознаки порушення 
правил ядерної або радіаційної безпеки  
(ст. 274 КК України). Майже повністю вказа-
на група екологічних злочинів представлена 
незаконним поводженням з радіоактивними 
матеріалами (ст. 265 КК України) – 32,0%, 
порушенням правил поводження з вибу-
ховими, легкозаймистими та їдкими речо-
винами або радіоактивними матеріалами 
(ст. 267 КК України) – 13,6% та порушенням 
вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1  
КК України) – 53,8%.

Зазначимо, що два зі злочинів, які по-
сягають на ядерну та радіаційну безпеку, 

є відносними новелами кримінального 
законодавства – незаконне виготовлення 
ядерного вибухового пристрою чи пристрою, 
що розсіює радіоактивний матеріал або ви-
промінює радіацію, та порушення вимог 
режиму радіаційної безпеки – були кримі-
налізовані у 2007 році внаслідок прийнят-
тя законів України від 24 травня 2007 року 
№ 1071-V «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінально-процесуального 
кодексів України щодо боротьби з ядерним 
тероризмом у зв’язку з ратифікацією Між-
народної конвенції про боротьбу з актами 
ядерного тероризму» та від 19 квітня 2007 
року № 966-V «Про внесення змін до Ко-
дексу України про адміністративні право-
порушення, Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів України щодо 
відповідальності за порушення правил ра-
діаційної безпеки».

Екологічні злочини, які полягають у по-
рушенні порядку проведення екологічної 
експертизи, правил екологічної безпеки 
під час виробничої діяльності, що заподі-
яло (або створило небезпеку заподіяння) 
суттєву екологічну шкоду (ст.ст. 236, 253 
КК України), виявлялись 68 разів (відпо-
відно 59 та 9).

За аналізований період лише 9 разів 
було обліковано злочини, які призводять до 
екологічної небезпеки; із них 6 – злочини, 
пов’язані з невжиттям заходів щодо ліквіда-
ції наслідків екологічного забруднення (ст. 
237 КК України), та 3 – із приховуванням 
або перекручуванням відомостей про еколо-
гічний стан або захворюваність населення 
(ст. 238 КК України).

Розглядаючи екологічні злочини, які 
мають локальний об’єкт посягання, заува-
жимо, що зазначена категорія злочинів за-
лежно від виду природного об’єкта, на який 
спрямоване посягання, нами поділена на 
такі групи:

– екологічні злочини у сфері охорони зе-
мель (ст.ст. 239, 239-1, 239-2, 254 КК України);

– екологічні злочини у сфері охорони 
надр (ст. 240 КК України);

– екологічні злочини у сфері охорони вод 
(ст.ст. 242, 243 КК України);

– екологічні злочини у сфері охорони ат-
мосферного повітря (ст. 241 КК України);

– екологічні злочини у сфері охорони 
тваринного світу (ст.ст. 248, 249, 250, 251  
КК України);

– екологічні злочини у сфері охоро-
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ни рослинного світу (ст.ст. 245, 246, 247 
КК  України);

– екологічні злочини у сфері охорони при-
родних комплексів (екосистем), що склада-
ються з різноманітних природних об’єктів 
(ст.ст. 244, 252 КК України) [4, с. 108].

Екологічні злочини, що мають локаль-
ний об’єкт посягання, більш поширені по-
рівняно з попередньою категорією злочинів 
(що мають узагальнений об’єкт посягання).

Так, протягом аналізованого періоду 
було виявлено 1 423 екологічні злочини у 
сфері охорони земель, що становить 4,6% 
усієї кількості екологічних злочинів. Із них 
найбільша частка припадає на забруднен-
ня або псування земель (ст. 239 КК Украї-
ни) – 61,7%. Питома вага безгосподарського 
використання земель (ст. 254 КК України) 
становить 20,4%. Найменшими у зазначе-
ній групі злочинів є частки незаконного 
заволодіння ґрунтовим покривом (поверх-
невим шаром) земель (ст. 239-1 КК України) 
і незаконного заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах (ст. 239-2   
КК України) – 10,2% та 7,7% відповідно. 
Водночас зазначені посягання доповнили 
Розділ VIII Особливої частини КК Украї-
ни лише у 2009 році відповідно до Закону 
України від 5 листопада 2009 року № 1708-VI 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо відповідальності за 
правопорушення у сфері довкілля». 

Екологічні злочини у сфері охорони надр 
(ст. 240 КК України) є одними з найпошире-
ніших, а їх рівень має стабільну тенденцію 
до зростання. Порівняно з 2002 роком що-
річна кількість облікованих злочинів вка-
заної категорії зросла більш ніж у 10 разів. 
Їх частка у структурі екологічної злочинно-
сті – 19,7%.

Злочини у сфері охорони вод є одним із 
видів злочинного забруднення довкілля 
та традиційно характеризуються невисо-
кою облікованістю – протягом 14 років було 
виявлено 313 злочинів, більшість із яких 
представлено порушенням правил охорони 
вод (ст. 242 КК України) – 86,9%. Решту ста-
новить забруднення моря – 13,1%. Як і щодо 
попередньої групи злочинів простежується 
стійка тенденція до зростання кількості 
виявлених злочинів. Так, якщо у 2002 році 

було виявлено лише 7 таких злочинів, то у 
2015 – 75. Питома вага злочинів у сфері охо-
рони вод у структурі екологічної злочинно-
сті становить 1,0%.

Кількість злочинів у сфері охорони ат-
мосферного повітря постійно зростає, хоча в 
цілому протягом 2002–2015 років їх частка 
становить лише 0,6%.

Злочини у сфері охорони тваринного сві-
ту майже повністю представлені злочин-
ним браконьєрством, а саме: незаконним 
зайняттям рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом (ст. 249 КК 
України) – 91,7% і незаконним полюванням 
(ст. 248 КК України) – 8,0%. На відміну від 
попередніх категорій злочинів браконьєр-
ські посягання характеризуються стабіль-
ними показниками: коливання рівня цих 
злочинів від середньорічних показників є 
незначним. Проведення вибухових робіт з 
порушенням правил охорони рибних запа-
сів (ст. 250 КК України), яке теж належить 
до зазначеної групи злочинів, жодного разу 
не було виявлено. Також поодинокі випад-
ки обліку порушення ветеринарних правил 
(ст. 251 КК України) – 26 за 14 останніх ро-
ків. У цілому ж питома вага злочинів у сфе-
рі охорони тваринного світу у структурі еко-
логічної злочинності становить 29,4%.

Групу злочинів у сфері охорони рослин-
ного світу утворює найпоширеніший еко-
логічний злочин – незаконна порубка лісу  
(ст. 246 КК України) – 96,2%, знищення або 
пошкодження об’єктів рослинного світу  
(ст. 245 КК України) – 3,6% та порушення 
законодавства про захист рослин (ст. 247  
КК України) – 0,2%. Ця група має найбіль-
шу частку серед інших екологічних злочи-
нів – 41,8%.

Екологічні злочини у сфері охорони 
природних комплексів (екосистем), що на-
лічують різноманітні природні об’єкти, 
представлені умисним знищенням або по-
шкодженням територій, взятих під охорону 
держави, та об’єктів природно-заповідного 
фонду (ст. 252 КК України) і порушенням за-
конодавства про континентальний шельф 
України (ст. 244 КК України). Щороку об-
ліковується у середньому 19 злочинів, пе-
редбачених ст. 252 КК України. Норма, що 
встановлює кримінальну відповідальність 
за порушення законодавства про континен-
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тальний шельф України, майже не застосо-
вується – протягом аналізованого періоду 
справа за цією статтею порушувалась лише 
один раз. Частка цієї групи серед інших 
екологічних злочинів становить 0,9%.

Узагальнюючі показники структури 
ілюструє діаграма на рис. 2. Зважаючи 
на незначні (порівняно з іншими видами 
екологічних злочинів) рівні злочинів, що 
сукупно утворюють першу категорію еко-
логічних злочинів (тобто ті, що мають уза-

гальнений об’єкт посягання), на діаграмі 
вони об’єднані в одну групу, названу «зло-
чини проти екологічної, ядерної, радіацій-
ної, біологічної безпеки».

Отже, кримінологічний аналіз еколо-
гічної злочинності є основою для розро-
блення та здійснення заходів запобігання 
злочинам зазначеної категорії, що адек-
ватні законодавчим, правозастосовним, 
організаційним й іншим заходам протидії 
екологічної злочинності.

Рис. 2. Структура екологічної злочинності протягом 2002–2015 років в Україні 

злочини проти екологічної,
ядерної, радіаційної, біологічної
безпеки – 2%
злочини у сфері охорони земель – 5%

злочини у сфері охорони надр – 20%

злочини у сфері охорони вод – 1%

злочини у сфері охорони
атмосферного повітря – 1%

злочини у сфері охорони
тваринного світу – 29%

злочини у сфері охорони
рослинного світу – 41%

злочини у сфері охорони
природних комплексів – 1%
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Юлія тУРЛОвА

КРиМІНОЛОГІЧНиЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СтАНУ 
ЕКОЛОГІЧНОї ЗЛОЧиННОСтІ в УКРАїНІ

У статті на основі офіційних статистичних джерел проведено довгостроковий аналіз ста-
ну екологічної злочинності за період 2002–2015 років. З’ясовано абсолютні, середні та від-
носні показники, зокрема рівень, динаміку та структуру екологічної злочинності. Застосу-
вання методу екстраполяції  дало можливість здійснити короткострокове прогнозування 
рівня екологічних злочинів.

Ключові слова: стан; кримінологічні показники; екологічні злочини; динаміка; струк-
тура; тренд.

Юлия тУРЛОвА

КРиМиНОЛОГиЧЕСКиЙ АНАЛиЗ СОвРЕМЕННОГО СОСтОЯНиЯ
ЭКОЛОГиЧЕСКОЙ ПРЕСтУПНОСти в УКРАиНЕ

В статье на основании официальных статистических источников проведен долгосроч-
ный анализ экологической преступности за период 2002–2015 годов. Выяснены абсолют-
ные, средние и относительные показатели, в частности уровень, динамика и структура 
экологической преступности. Применение метода экстраполяции позволило осуществить 
краткосрочное прогнозирование уровня экологических преступлений.

Ключевые слова: состояние; криминологические показатели; экологические преступ-
ления; динамика; структура; тренд.

Yuliia TURLOVA

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CURRENT CONDITION 
OF THE ECOLOGICAL CRIMINALITY IN UKRAINE

Based upon the official statistical sources the article contains a long-term analysis of the 
ecological crime trend for the period of 2002 – 2015. There have been sorted out absolute, average 
and relative indicators including rate, progression and structure of the environmental abuses. The 
forecasting by extrapolation has made it possible to form a short-term outlook on the ecological 
crime rate.

Keywords: trend; criminological indicators; ecological crime; progression; structure.
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Сім’я – основний осередок суспільства. 
На сьогодні це положення відображено у 
законодавчих нормах, зокрема в Сімейному 
кодексі України, відповідно до якого сім’я 
створюється на підставі шлюбу, кровного 
споріднення, усиновлення, а також інших 
підставах, не заборонених законом і таких, 
що не суперечать моральним засадам су-
спільства.

У вітчизняній і зарубіжній юридичній 
літературі кримінально-правовому забез-
печенню охорони таємниці усиновлення 
приділено багато уваги. Водночас у теорії 
кримінального права не існує єдиної пози-
ції щодо необхідності такого забезпечення. 

Значну увагу дослідженню питань кримі-
нальної відповідальності за злочини проти 
неповнолітніх приділив Ю.Є. Пудовочкін, 
який у своїх працях, зокрема, висвітлив пи-
тання історичного розвитку кримінально- 
правових норм у зазначеній сфері та на-
дав кримінально-правову характеристику 
злочинів проти неповнолітніх. На дисерта-
ційному рівні в Україні наукові положення 
щодо кримінально-правових ознак злочинів 
проти сім’ї, неповнолітніх, кримінологічних 
проблем попередження таких злочинів відо-
бражено у роботах О.І. Бєлової, В.В. Вітвіць-
кої, С.Г. Киренка, Л.В. Левицької, Н.С. Юзі-
кової та інших науковців. Безпосередньо 
аналізу складу злочину, передбаченого 
ст. 168 Кримінального кодексу України 

(КК України), присвятила дисертаційну 
роботу В.В. Гальцова («Кримінальна від-
повідальність за розголошення таємниці 
усиновлення (удочеріння) та незаконні 
дії щодо усиновлення (удочеріння): аналіз 
складів злочинів»).

Метою статті є дослідження аргументів, 
що свідчать про необґрунтованість визнан-
ня розголошення таємниці усиновлення 
кримінально караним діянням. 

Теорія криміналізації діяння нині перебу-
ває на стадії свого оформлення. Її положення 
висвітлено у багатьох наукових публікаціях: 
монографії академіка В.М. Кудрявцева «Ос-
нования уголовно-правового запрета (кри-
минализация и декриминализация)» [1]; 
роботах О.І. Коробеєва «Советская уголов-
но-правовая политика: проблемы крими-
нализации и пенализации» [2]; П.Л. Фріса 
(праці з кримінально-правової політики) 
[3; 4], Д.О. Балобанової «Теорія криміна-
лізації» [5], публікаціях В.О. Єгорової [6]. 
Аксіоматичним стало твердження про те, 
що офіційне визнання діяння злочином 
має відбуватись із додержанням незапе-
речного правила: криміналізація має бути 
соціально обумовленою, тобто відповідати 
потребам суспільства на певному етапі 
розвитку. 

Протилежним криміналізації явищем є 
декриміналізація – скасування, виключен-
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ня кримінальної відповідальності за ті чи 
інші діяння, які раніше визнавалися зло-
чинами, зокрема і переведення цих діянь 
у категорію менш значних правопорушень 
(адміністративних, дисциплінарних тощо) 
[1, с. 17]. 

Для з’ясування об’єктивних передумов 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за розголошення таємниці усинов-
лення вбачається за доцільне розглянути 
підстави і принципи криміналізації цього 
діяння (з певною умовністю такого поділу, 
зважаючи на різні підходи до класифіка-
ції передумов криміналізації). 

Розпочнемо з підстав для криміналі-
зації. Слушною з приводу цього є думка 
М.Г. Арманова стосовно того, що причини 
криміналізації можуть бути суб’єктивними 
або неістотними, а існування підстави для 
криміналізації у виді наявної суспільної 
потреби у визначенні діяння злочинним – 
це об’єктивне явище, яке свідчить про об’єк-
тивну необхідність введення нової кримі-
нально-правової заборони [7, с. 55].

До підстав для кримінально-правової за-
борони Д.О. Балобанова відносить:

1) су спільну небезпеку; 
2) типовість і достатню поширеність ан-

тигромадської поведінки;
3) динаміку су спільно небезпечних діянь 

із урахуванням причин та умов, що їх поро-
джують;

4) необхідність впливу кримінально-пра-
вовими заходами;

5) врахування можливостей системи кри-
мінальної юстиції у протидії тим або іншим 
формам антигромадської поведінки і як 
їхня складова – наявність матеріальних ре-
сурсів для реалізації кримінально-правової 
заборони;

6) співвідношення позитивних і негатив-
них наслідків криміналізації. Окрім того, 
вчена виокремлює соціально-психологічні 
підстави для криміналізації, до якої нале-
жать рівень суспільної правосвідомості й 
психології та історичні традиції [8, с. 155–
156]. 

Деякі науковці підставами для криміна-
лізації певних діянь вважають наявність 
міжнародно-правових зобов’язань [9, с. 62]. 
Разом з тим, на думку деяких науковців, за-

значені положення є не підставами, а прин-
ципами криміналізації. 

Спробуємо проаналізувати, чи відпові-
дає криміналізація розголошення таємниці 
усиновлення таким підставам, як: ступінь 
су спільної небезпеки діяння; достатня по-
ширеність, негативна динаміка вчинення 
таких діянь; необхідність усунення прога-
лин у законодавстві; наявність міжнародно-  
правових зобов’язань. 

Як відомо, об’єктом охорони є лише таке 
приватне життя, яке не вступає у кон-
флікт із законом [10, с. 34]. У ст. 182 КК 
України міститься кримінально-право-
ва заборона порушення недоторканності 
приватного життя, яка охоплює, на наш 
погляд, випадки розголошення таємниці 
усиновлення. Зазначена вище норма є за-
гальною щодо норми про кримінальну від-
повідальність за розголошення таємниці 
усиновлення. 

Щодо суспільної небезпеки розголошен-
ня таємниці усиновлення у юридичній лі-
тературі наявна, наприклад, така думка: 
ця ознака виявляється у тому, що вчинення 
такого злочину може призвести до родин-
них конфліктів, до розриву сімейних відно-
син, спричинити серйозну моральну травму 
усиновленому [11, с. 169]. Вчені зазначають і 
про те, що порушення таємниці усиновлен-
ня може мати такі негативні наслідки, як 
погіршення стосунків між членами сім’ї, 
ускладнення процесу виховання дитини, 
негативний вплив на психіку усиновле-
ної особи тощо. Саме цим і зумовлюється 
суспільна небезпека злочину, передбачено-
го ст. 168 КК України [12, с. 194]. Деякі на-
уковці зазначають, що порушення таємни-
ці усиновлення як діяння, що має високий 
ступінь суспільної небезпеки, здатне зав-
дати моральної травми дитині та його уси-
новлювачам, мати інші негативні наслідки   
[13, с. 15]. 

На наше переконання, зазначених вище 
негативних наслідків можна запобігти, не 
вдаючись до утаємничення факту прийнят-
тя дитини до сім’ї. Основним джерелом 
небезпеки розголошення таємниці вважа-
ються оточуючі люди. На думку психологів, 
існує лише одна гарантія стабільності сім’ї –   
знання правди [14].
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Розглядаючи таку підставу для криміна-
лізації, як поширеність діяння, слід заува-
жити, що поодинокі факти розголошення 
таємниці усиновлення не вказують на їх по-
ширеність, динаміку загалом. Як свідчить 
аналіз судової практики, у справах щодо 
розголошення таємниці усиновлення (удоче-
ріння) частка обвинувальних вироків незна-
чна. Такі кримінальні провадження часто 
закінчуються закриттям у зв’язку із закін-
ченням строків давності або з інших підстав. 

Також не можна ствердно відповісти на 
запитання про те, чи була криміналізація 
розголошення таємниці усиновлення ви-
кликана необхідністю усунення прогалин 
у законодавстві кримінально-правовими 
засобами. Ймовірно, що це результат і вті-
лення у законі ставлення суспільства до та-
ємниці усиновлення. 

Стосовно такої можливої складової під-
стави для криміналізації розголошення 
таємниці усиновлення, як наявність між-
народно-правових зобов’язань, варто за-
значити наступне. У низці міжнародних 
конвенцій проголошено принцип пріори-
тетності прав та інтересів дитини. Зважаю-
чи на цей принцип, права прийомних бать-
ків не можуть переважати над інтересами 
дитини. Серед прийомних батьків пошире-
ною є позиція «убезпечення» дитини від по-
відомлення їй правди про факт усиновлен-
ня. Але слід зазначити, що знання дитиною 
правди про факт прийняття її до сім’ї від-
криває для неї більш широкі можливості у 
реалізації своїх прав. 

Отже, на нашу думку, про наявність при 
запровадженні кримінально-правової нор-
ми про розголошення таємниці усиновлен-
ня вагомих для цього підстав говорити не 
можна. 

Принципи криміналізації (декриміна-
лізації) суспільно небезпечних діянь, як 
стверджують вчені, являють собою най-
більш абстрактний і загальний рівень на-
укового забезпечення та обґрунтування 
кримінальної нормотворчості, ті відправні 
позиції, облік яких необхідний при будь-
якій зміні системи чинного кримінального 
законодавства [1, с. 191]. 

Д.О. Балобанова до принципів криміна-
лізації відносить: 1) відсутність прогалин у 

законі й ненадмірність заборони; 2) визна-
ченість і єдність термінології [8, с. 156]. В.М. 
Кудрявцев виділяє дві групи принципів 
криміналізації:

1) принципи, які виражають суспільну 
необхідність і політичну доцільність вста-
новлення кримінальної відповідальності, 
або соціальні та соціально-психологічні 
принципи криміналізації;

2) принципи, які визначаються вимо-
гою внутрішньої логічної несуперечливості 
системи норм кримінального права, або не-
суперечливістю норм матеріально-проце-
суального права, або норм кримінального 
й інших галузей права (конституційного, 
цивільного тощо), тобто системно-правові 
принципи криміналізації [1, с. 209–210]. 

Серед принципів, які входять до вка-
заних груп, В.М. Кудрявцев виокремлює, 
зокрема, такі. Соціально-психологічними 
вчений вважає принцип співрозмірності 
позитивних і негативних наслідків кримі-
налізації, кримінально-політичної адек-
ватності тощо. Системно-правові принципи 
він поділяє на загальноправові системні 
принципи криміналізації (до яких відно-
сить принцип конституційної адекватно-
сті, системно-правової несуперечливості 
криміналізації (декриміналізації), прин-
цип міжнародно-правової необхідності та 
допустимості, процесуальної здійсненно-
сті переслідування) та кримінально-пра-
вові системні принципи криміналізації 
(принцип безпробільності закону та не-
надмірності заборони, визначеності і єдно-
сті термінології, принцип повноти складу, 
співрозмірності санкції та економії репре-
сії) [1, с. 210–242].

Ми поділяємо таке розуміння принципів 
криміналізації, але з одним застережен-
ням: принцип міжнародно-правової необ-
хідності (за В.М. Кудрявцевим, це – саме 
принцип) нами розглянуто як підставу. 

Проаналізуємо стан дотримання деяких 
принципів при запровадженні криміна-
льно-правової норми про розголошення та-
ємниці усиновлення.

Розпочати варто з принципу співрозмір-
ності позитивних та негативних наслід-
ків криміналізації. Зауважимо, що думки 
вчених стосовно охорони таємниці усинов-



76

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

лення різняться. Одна група науковців 
(В.В. Гальцова, М.В. Анчукова, Л.М. Зілков-
ська) вважають, що збереження такої таєм-
ниці є необхідним, оскільки це сприяє фор-
муванню справжніх родинних стосунків між 
усиновлювачем та усиновленим, стабільності 
усиновлення, полегшує виховання дитини 
[15, с. 108]. Такої ж думки дотримується і 
К.А.  Фортуна. Більше того, на її думку, недо-
статня захищеність державою таємниці уси-
новлення – один із факторів, який зменшує 
кількість усиновлень [16, с. 63]. Як зазначає  
Л.М. Зілковська, таємниця, по-перше, є пев-
ною гарантією захисту інтересів усиновле-
них осіб та усиновлювачів, по-друге, одним із 
заходів охорони недоторканності приватного 
життя [17, с. 72]. 

Коментуючи таку позицію, варто зазна-
чити, що це явище має не лише «позитивні» 
сторони. Складно погодитись із висновком 
К.А. Фортуни про те, що стан забезпечення 
таємниці усиновлення впливає на кількість 
усиновлень у державі. Останнім часом у за-
собах масової інформації, мережі Інтернет 
висловлюються думки й про взаємозв’язок 
між розвитком допоміжних репродуктив-
них технологій і усиновленням, а точніше – 
зменшенням кількості усиновлень у зв’язку 
з розвитком допоміжних репродуктивних 
технологій. Однак це лише припущення, не 
підкріплені офіційною статистикою та ана-
літичними даними. 

В.В. Гальцова, дослідивши питання 
соціальної зумовленості кримінально- 
правової охорони усиновлення (удочерін-
ня), зазначає, що кримінально-правова охо-
рона таємниці усиновлення є необхідною, 
оскільки гарантує сприятливі умови для 
виховання усиновлених дітей, захист їхніх 
прав та інтересів [18, с. 142]. Слід зауважи-
ти, що «сприятливі умови» при збереженні 
таємниці усиновлення існують і для при-
ховування фактів зловживань та порушень 
прав усиновлених дітей з боку усиновлюва-
чів через обмежену можливість перевірок 
працівниками органів і служб умов прожи-
вання таких дітей. Наявні трагічні випад-
ки, які свідчать про те, що надмірна «закри-
тість» і «захищеність» сімей усиновителів 
від сторонніх осіб, формальний підхід до 
здійснення перевірок умов життя усиновле-

них дітей, проведення попередніх співбесід 
із психіатром призводили до непоправних 
наслідків, загибелі дітей унаслідок жорсто-
кого поводження з ними.

Науковці, яких умовно можна від-
нести до другої групи (В.В. Паршуткін,   
О.Ю. Львова), піддають сумніву необхід-
ність збереження таємниці усиновлення, 
аргументуючи тим, що: таємниця уси-
новлення має сенс лише тоді, коли самі 
усиновлювачі наполягають на цьому [19,   
с. 22]. Відповідно до ст. 32 Основого Закону 
України ніхто не може зазнавати втручан-
ня в його особисте і сімейне життя, крім ви-
падків, передбачених Конституцією Украї-
ни. Кожна людина має право на повагу до 
особистого життя. Отже, у випадках, коли 
усиновлювач вважає розголошення таєм-
ниці усиновлення порушенням його права 
на повагу до особистого життя – існує мож-
ливість реагування кримінально-правови-
ми засобами за допомогою норми, закріпле-
ної у ст. 182 «Порушення недоторканності 
приватного життя» КК України. 

Стосовно дотримання при запровадженні 
досліджуваної норми принципів кримінально- 
правової та конституційної адекватності за-
значимо наступне. Конституцією України 
задекларовано неприпустимість необґрун-
тованого втручання у приватне життя як 
особисте немайнове право людини. Поняття 
«таємниця особистого, приватного життя» 
можна розглядати у широкому сенсі. Сімей-
не життя вважається частиною особистого 
життя, отже, таємниця усиновлення є та-
ємницею не лише сімейною, а й особистою 
і згідно з вказаною конституційною нормою 
підлягає охороні. 

Таким чином, з одного боку, маємо кон-
ституційну гарантію недоторканності при-
ватного життя (а звідси – й сімейного, до 
меж якої входить поняття «таємниця уси-
новлення»), а з другого – необхідність втру-
чання держави (в особі органів, уповнова-
жених на здійснення функцій держави) у 
сферу приватного, сімейного життя з метою 
забезпечення його правомірності. У разі на-
стання небезпеки або реального порушення 
прав усиновленої дитини (чи переданої на 
виховання за інших форм сімейного вихо-
вання) приватне життя виходить за межі 
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правомірності, що відповідно до роз’яснення 
Конституційного Суду України позбавляє 
його гарантій утаємничення. Тому таємни-
ця усиновлення de jure не має обмежувати 
можливість втручання державних органів, 
однак de facto її обмежує. 

Обґрунтовані сумніви виникають і 
щодо врахування законодавцем принци-
пу системно-правової несуперечливості та 
процесуальної здійсненності, принципу 
співрозмірності санкції та економії репре-
сії під час запровадження норми про роз-
голошення таємниці усиновлення. 

Оскільки таємниця усиновлення – це ін-
формація, доречно навести у цьому контек-
сті позицію Р.О. Стефанчука, згідно з якою 
право на особисту інформацію є особистим 
немайновим правом, відповідно до якого 
фізична особа може вимагати надання їй у 
доступній формі повної, достовірної та своє-
часної інформації про саму фізичну особу, 
її особисті немайнові блага та їх стан, поря-
док їх здійснення та захисту, інші відомості 
про предмети, факти, події, явища та про-
цеси в тому змісті та обсязі, у якому вони 
забезпечують (можуть забезпечити) особи-
сту безпеку фізичної особи, а також мож-
ливість використовувати вказану інформа-
цію задля задоволення власних інтересів 
та потреб. Вчений пропонує закріпити на 
законодавчому рівні право людини на ін-
формацію про стан здоров’я та фактори, що 
впливають на нього [20, с. 14, 249]. 

Підтримуючи позицію Р.О. Стефанчука, 
варто зазначити, що у разі реалізації такої 
пропозиції неодмінно постане питання про 
подальше існування таємниці усиновлен-
ня, оскільки інформація про стан здоров’я 
передбачає й відомості про спадкові захво-
рювання. 

Стосовно «ненадмірності» заборони роз-
голошення таємниці усиновлення: першим 
питанням системно-правового характеру, 
що вирішується всередині системи кримі-
нально-правових норм при криміналізації 
або декриміналізації конкретного діяння, 
є двоєдине питання про вплив новели на 
змістовну повноту системи: чи не створює но-
вела нормативної прогалини або, навпаки, 
надмірності в системі чинного криміналь-
ного законодавства [1, с. 235]. Надмірність 

криміналізації розголошення таємниці 
усиновлення, на нашу думку, полягає не 
лише в тому, що на законодавчому рівні за-
безпечено охорону надуманої цінності, а й 
у одночасному існуванні (як уже зазнача-
лось) двох норм, одна з яких (загальна) пов-
ністю охоплює діяння, відповідальність за 
вчинення якого передбачено у спеціальній 
нормі. Також необхідно пам’ятати, що кри-
мінальна відповідальність – це крайній за-
хід. Принцип ненадмірності заборони тісно 
пов’язаний із принципом економії репресії, 
адже, якщо на особу, яка порушила закон, 
можна вплинути іншими засобами, крім 
кримінальної відповідальності, потрібно 
використовувати саме ці інші засоби.

Теоретики кримінального права наголо-
шують на тому, що у нормах матеріального 
права не встановлено кримінальної від-
повідальності за посягання, які не можна 
процесуально довести [1]. Доказування у 
справах про розголошення таємниці уси-
новлення є проблематичним, оскільки, 
крім свідчень потерпілих та свідків, інші 
докази здобути вкрай складно. Про це свід-
чить і статистика обліку та розслідування 
кримінальних проваджень за цією статтею: 
за ознаками складу злочину, передбаченого 
ст. 168 КК України (розголошення таємниці 
усиновлення), наприклад, у 2013 році облі-
ковано лише дев’ять кримінальних право-
порушень, з них вручено повідомлення про 
підозру лише у двох випадках [21].

З огляду на це вважаємо, що проблема 
відповідальності за розголошення таємни-
ці усиновлення потребує переосмислення.

Криміналізація розголошення таєм-
ниці усиновлення, на наш погляд, не має 
об’єктивної обумовленості. Діти, передані 
на виховання іншим особам, потребують 
особливої уваги з боку держави, пильності 
державних органів та служб, створених для 
своєчасного реагування на порушення їх-
ніх прав. 

Окрім того, доходимо висновку, що кри-
міналізація діяння, передбаченого ст. 168 
«Розголошення таємниці усиновлення» 
КК  України, не відповідає таким принци-
пам криміналізації: співрозмірності пози-
тивних і негативних наслідків криміналі-
зації, системно-правової несуперечливості, 



78

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

Список використаних джерел:

1. Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декрими-
нализация) / [Кудрявцев В.Н. и др.]. – М.: Наука, 1982. – 304 с. 

2. Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и 
пенализации / А.И. Коробеев. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1987. – 268 с.

3. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України на шляху до євроінтеграції / 
П.Л. Фріс // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, 
удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матері-
али міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2011 р.). – Х.: Право, 2011. – 456 с. – С. 88–92.

4. Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України: моногр. / П.Л. Фріс; 
за заг. ред. М.В. Костицького. – К.: Атіка, 2005. – 124 с. 

5. Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.О. Бало-
банова; Одеська національна юридична академія України. – Одеса, 2007. – 200 с.

6. Єгорова В.О. Критерії декриміналізації діянь: до постановки проблеми / В.О. Єгорова // 
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення 
та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. на-
ук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2011 р.). – Х.: Право, 2011. – 456 с. – С. 166–169.

7. Арманов М.Г. Кримінальна відповідальність за примушування до виконання чи неви-
конання цивільно-правових зобов’язань: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Арманов Микола 
Григорович; Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 
2008. – 260 с.

8. Балобанова Д.О. Впровадження інституту кримінальних проступків з позицій тео-
рії криміналізації / Д.О. Балобанова // 10 років чинності Кримінального кодексу України: 
проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством євро-
пейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2011 р.). – Х.: Право, 
2011. – 456 с. – С. 152–156.

9. Орлеан А.М. Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характерис-
тика торгівлі людьми: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Орлеан Андрій Михайлович. – Х., 2003. –  
226 с. 

10. Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: моногр. / Н.И. Пику-
ров. – Волгоград: Волгоградск. юрид. ин-т МВД России, 1998. – 220 с.

11. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред.  
В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х.: Право, 2013. – Т. 2: Особлива 
частина. – 1040 с. 

12. Кримінальне право України (Особлива частина): підруч. / за ред. О.О. Дудорова,   
Є.О. Письменського. – [2-ге вид.]. – К.: Дакор, 2013. – 786 с.

13. Чучаев А. Нарушение тайны усыновления / А. Чучаев, А. Рожнов // Законность. – 2002. – 
№  3. – С. 15–19.

14. Подоляк Л.Г. Коли таємниця усиновлення стає відомою / Л.Г. Подоляк [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

процесуальної здійсненності, ненадмірності 
заборони, економії репресії. Відповідно –   
ст. 168 КК України необхідно виключити з 
Кодексу.

Зважаючи на такі висновки про відсут-
ність підстав та недотримання багатьох 
принципів визнання діяння злочином, 
слід було б говорити про необхідність його 
декриміналізації. Однак в означеному ви-
падку повної декриміналізації не відбу-

деться, оскільки залишається можливість 
кримінально-правового реагування на 
факти розголошення таємниці усиновлен-
ня як прояву порушення недоторканно-
сті приватного життя особи за допомогою 
більш загальної норми, передбаченої у   
ст. 182 Кримінального кодексу України. 
Проте вважаємо, що ініціювання цієї про-
цедури цілком має залежати від волі по-
терпілої особи. 
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тетяна ЧОЛАН

ДЕКРиМІНАЛІЗАЦІЯ РОЗГОЛОШЕННЯ тАЄМНиЦІ УСиНОвЛЕННЯ

Досліджено проблему кримінально-правового забезпечення охорони таємниці усинов-
лення, проаналізовано обґрунтованість визнання розголошення таємниці усиновлення 
злочином. 

Ключові слова: законодавство; злочин; криміналізація; кримінально-правова норма; 
розголошення таємниці усиновлення; таємниця.

татьяна ЧОЛАН

ДЕКРиМиНАЛиЗАЦиЯ РАЗГЛАШЕНиЯ тАЙНЫ УСЫНОвЛЕНиЯ

Исследована проблема уголовно-правового обеспечения охраны тайны усыновления, 
проанализирована обоснованность признания разглашения тайны усыновления преступ-
лением. 

Ключевые слова: законодательство; преступление; криминализация; уголовно-право-
вая норма; разглашение тайны усыновления; тайна.

 
                                                                                           Tetiana CHOLAN 

DECRIMINALIZATION OF ADOPTION SECRECY DISCLOSURE

The article deals with the problem of criminal law ensuring  the protection of adoption secrecy. 
The author analyzed the grounds and the principles of criminalizing of adoption secrecy disclosure. 
On this basis conclusions about false criminalization of this act were made.

Keywords: law; crime; criminalization; criminal law; adoption secrecy disclosure; mystery.
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КРиМІНАЛьНО-виКОНАвЧЕ ПРАвО

Забезпечення і реалізація прав людини 
набувають найбільшої актуальності саме у 
процесі виконання покарань. Те, що пені-
тенціарна система України потребує рефор-
мування, є очевидним, але воно повинно 
бути продуманим та законодавчо обґрунто-
ваним.

Одним зі складових реформування пе-
нітенціарної системи є створення органів 
контролю за її діяльністю. Перший крок у 
цьому напрямі зроблено із ухвалою Закону 
України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)», яким Консти-
туцію України доповнено ст. 131-1, де зазна-
чено, що прокуратура в Україні здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді;

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

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

Організація та порядок діяльності про-
куратури визначаються законом.

УДК 343.8

ПОДвІЙНА СиСтЕМА РЕГУЛЯРНиХ 
ПЕНІтЕНЦІАРНиХ ІНСПЕКЦІЙ У ЗАРУБІЖНиХ 

КРАїНАХ: ПОРІвНЯЛьНА ХАРАКтЕРиСтиКА

Зважаючи на вказані зміни, функція 
прокуратури з нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового харак-
теру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, з положень Конституції 
України виключена.

Разом з тим п. 9 Розділу ХV Конституції 
України «Перехідні положення» викладено 
у наступній редакції: «Прокуратура про-
довжує виконувати відповідно до чинних 
законів функцію досудового розслідування 
до початку функціонування органів, яким 
законом будуть передані відповідні функ-
ції, а також функцію нагляду за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, – до набрання чинності 
законом про створення подвійної системи 
регулярних пенітенціарних інспекцій».

Окремі аспекти окресленої теми у своїх 
публікаціях висвітлювали такі вітчизняні 
науковці, як: О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, 
М.І. Хавронюк, А.М. Черноусов, Д.В. Ягу-
нов. Серед зарубіжних учених ці питан-
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начальник відділу підготовки прокурорів з 
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ня досліджували: А.В. Бабушкін, Олівер 
Джеймс, Е.Б. Мухамеджанов, О.Е. Попова, 
Марі Фотель та інші.

Метою статті є з’ясування сутності та змі-
сту подвійної системи регулярних пенітен-
ціарних інспекцій з огляду на досвід Вели-
кої Британії, Сполучених Штатів Америки, 
Франції та Німеччини.

В одній із рекомендацій експертів Ради 
Європи, відображеній у доповіді «Оцін-
ка в’язничної системи України» (1996 рік), 
зокрема, вказано, що в Україні необхідно 
створити інспекційний орган, який має 
координуватися центральними органами, 
бути незалежним і мати у своєму розпоря-
дженні обласні групи, до яких входитимуть 
досвідчені працівники пенітенціарної си-
стеми, представники інших громадських 
організацій, у тому числі неурядові, а після 
цього скасувати інспекційні функції проку-
рора (п. 5.19 доповіді) [1].

Експерти, які брали участь у підготовці 
цієї доповіді, мали значний досвід у питан-
нях щодо функціонування в’язниць і пред-
ставляли в’язничні служби Англії та Уель-
су, Німеччини, Данії та Швеції.

Необхідно зазначити, що правова систе-
ма Великої Британії суттєво відрізняється 
від більшості систем країн світу, у тому чис-
лі й країн Західної Європи. Має свої специ-
фічні ознаки й інститут прокуратури. У сис-
темі державних установ Великої Британії 
відсутні органи прокуратури, але є служ-
би і посадові особи, які здійснюють окремі 
функції, властиві прокурорському нагляду. 
До їх числа слід віднести Службу держав-
них обвинувачів та Генерального аторнея, 
який очолює англійську адвокатуру, є го-
ловним юристом держави, радником корони 
та уряду. Він – вища посадова особа у сфері 
кримінального переслідування, здійснює 
верховний контроль за публічним переслі-
дуванням, сприяє забезпеченню єдиної су-
дової політики у цивільних і кримінальних 
справах. За його згодою порушуються кри-
мінальні справи, пов’язані зі злочинами 
проти держави, він здійснює повноваження 
щодо закриття кримінального проваджен-
ня тощо [2, с. 12–15].

Отже, у Великій Британії відсутня про-
куратура у звичайному для нас вигляді,   

а зазначені вище служби і посадові особи 
виконують функції кримінального переслі-
дування та підтримання державного обви-
нувачення в суді. 

Має свої особливості й англійська систе-
ма контролю за пенітенціарною службою та 
налічує три елементи: головного інспектора 
в’язниць, незалежних контролюючих рад 
(рад візитерів) і Омбудсмана з прав ув’яз-
нених. Всі вони призначаються міністром 
внутрішніх справ і підзвітні йому.

Головний інспектор в’язниць проводить 
планові відвідування кожної в’язниці один 
раз на 5 років. Проте у випадках виявлення 
суттєвих недоліків у роботі в’язниці інспек-
тор відвідує цю установу позапланово для 
з’ясування стану виконання його рекомен-
дацій. Про відвідування складається допо-
відь, яка надсилається міністру внутрішніх 
справ.

Мета роботи візитерів – контроль за до-
триманням принципів чесності і гуманно-
сті стосовно ув’язнених, дисципліни, захи-
сту інтересів працівників в’язниць. Права 
візитерів зафіксовані у «Тюремному акті» 
1972 року, відповідно до якого предметом 
перевірки відвідувачів є дотримання вимог 
до харчування, праці, освіти, медичного за-
безпечення, матеріально-побутових умов. 
Проте вони не є захисниками інтересів 
адміністрації в’язниць та ув’язнених, а ді-
ють в інтересах всього суспільства. 

Кандидат у члени Ради візитерів по-
дає заяву, на конкурсній основі проходить 
відбір і призначається членом Ради візи-
терів міністром внутрішніх справ Великої 
Британії із зазначенням в’язниці, яку він 
повинен відвідувати. Візитери працюють 
на громадських засадах і повинні бути 
присутніми у в’язниці не менше 8 годин 
на місяць. Візитер має право у будь-який 
час відвідувати в’язницю і мати доступ до 
всіх приміщень. Якщо начальник устано-
ви не вирішує проблемне питання, то ві-
зитер доповідає про це начальнику Голов-
ної служби в’язниць (міністру в’язниць). 
Проте такі ситуації трап ляються не часто, 
оскільки візитери намагаються вирішити 
всі питання з начальниками в’язниць. Всі 
члени Ради візитерів постійно підвищу-
ють кваліфікацію.
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Правом відвідувати в’язниці наділений 
також Омбудсман з прав ув’язнених. Він 
проводить перевірки за їхніми скаргами, зу-
стрічається з членами Ради візитерів, залу-
чає їх до перевірок. Крім Омбудсмана з прав 
ув’язнених у Великій Британії діє і парла-
ментський Омбудсман, який розглядає скар-
ги, подані членам парламенту, проте лише 
після розгляду їх Радою візитерів [3].

В останні роки контроль за пенітенці-
арними установами з боку судової влади 
посилюється. Моніторинг пенітенціарної 
системи здійснюють недержавні органі-
зації, зокрема такі, як: «Howard League for 
Penal Reform» та «Prison Reform Trust». Олі-
вер Джеймс у своїй науковій праці доходить 
висновку, що до пенітенціарних установ 
Великої Британії застосовуються складні 
гібридні системи контролю, які інколи су-
перечать одна одній [4, с. 65, 68–69].

Представником англосаксонської право-
вої системи є і Сполучені Штати Америки. 
Одне із головних місць у правоохоронній 
системі США посідає аторнейська служба, 
повноваження якої подібні до повноважень 
органів прокуратури. Проте аторнейська 
служба не наділена повноваженнями щодо 
нагляду за пенітенціарною службою.

У США нагляд за пенітенціарними за-
кладами здійснює Федеральне бюро в’яз-
ниць (ФБВ), яке входить до складу міністер-
ства юстиції, що здійснює координацію його 
діяльності і визначає загальні напрями 
розвитку. Автономія ФБВ обмежена нагля-
дом з боку міністерства юстиції. Крім того, 
ФБВ є об’єктом інспектування різними кон-
тролюючими органами. Конгрес є суб’єктом 
контролю, який здійснює нагляд за загаль-
ним бюджетом ФБВ, а його комітети прово-
дять розслідування та слухання. Генераль-
на рахункова палата ініціює розслідування 
у справах федеральних в’язниць з питань 
зловживання телефонним зв’язком, ліку-
вання в стаціонарі, насильства над в’язня-
ми. У системі контролю за федеральними 
в’язницями також задіяні Офіс управління 
та бюджету, Офіс управління персоналом, 
Комісія з питань надання рівних можливо-
стей працевлаштування, Рада з питань за-
хисту системи заслуг, Федеральне управління 
з трудових питань. Починаючи з 1970-х років, 

більш активно функцію контролю здійсню-
ють суди, що розглядають скарги в’язнів, 
які пройшли внутрішні процедури перевір-
ки [5, с. 56–59].

Серед неурядових інституцій у сфері ді-
яльності ФБВ провідне місце посідає Аме-
риканська асоціація виправних закладів. 
Її діяльність спрямована на реалізацію по-
літики виправлення. Асоціація відстежує 
ефективність державної політики у виправ-
ленні, сприяє безперервній освіті і розши-
ренню освітніх програми, що стосуються 
виправлення, формує позитивне суспільне 
сприйняття у виправній сфері [6].

Досліджуючи пенітенціарні інспекції за-
рубіжних країн, варто розглянути й досвід 
Франції та Німеччини – представників ро-
мано-германської правової сім’ї, яку інколи 
називають правовою системою континен-
тальної Європи.

Організаційно прокуратура у Франції 
входить до складу міністерства юстиції,  
а структура органів прокуратури тотожна 
до структури судової системи. Основним 
завданням прокуратури Франції є здійс-
нення кримінального переслідування на 
всіх стадіях процесу [7, с. 100].

Особливість французької системи кримі-
нальної юстиції полягає в наявності судді з 
виконання покарань, який згідно з повнова-
женнями, наданими йому законодавством, 
має право втручатись у процес відбування 
покарання засудженими, в тому числі й до 
позбавлення волі. Він організовує нагляд 
за засудженими, які одержали відстрочку у 
виконанні вироку до позбавлення волі, ви-
рішує питання про зміну режиму тримання 
засуджених до позбавлення волі, про на-
дання їм відпустки, подає клопотання про 
їхнє умовно-дострокове звільнення тощо 
[8, с. 163].

Нагляд за виконанням законів у місцях 
тримання затриманих, попереднього ув’яз-
нення, при виконанні покарань та інших 
заходів примусового характеру, які призна-
чаються судом, не є функцією прокуратури 
Франції. Охорона прав людини в місцях 
позбавлення волі у Франції покладена на 
судові органи, а контроль за виконанням 
покарань здійснюють спеціальні судді з 
виконання покарань. Виняток становить 

вАЛЕНтиН НЕДІЛьКО
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лише нагляд прокурора за законністю 
поміщення осіб у психіатричну лікарню  
[9, с. 118–119].

Ратифікувавши Факультативний прото-
кол до Конвенції ООН з попередження ка-
тувань, іншого жорстокого, нелюдського та 
такого, що принижує гідність, поводження 
та покарання, прийнятий 18 грудня 2002 
року на 25-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, Парламент Франції ухвалив закон (loi 
№ 2007–1545), яким запровадив посаду 
Генера льного контролера місць позбавлен-
ня волі, надавши йому статус незалежного 
державного органу та обов’язок контролю-
вати усі місця, де перебувають особи, поз-
бавлені волі, стежити за дотриманням їхніх 
прав. Генеральний контролер має право у 
будь-який час відвідувати будь-яке місце 
позбавлення волі, здійснювати власні роз-
слідування, вимагати від прокуратури про-
ведення відповідного розслідування, якщо 
йому стануть відомі дані, які містять склад 
злочину. Він також має право вимагати при-
тягнення до дисциплінарної відповідально-
сті окремих посадових осіб за службові про-
вини. Щороку Генеральний контролер подає 
зведений публічний звіт президенту та пар-
ламенту Республіки [10].

Номінально в’язниці у Франції перебу-
вають у сфері компетенції міністра юстиції, 
хоча зазвичай пенітенціарна система не на-
лежить до актуальних політичних пріори-
тетів міністра. Нагляд за нею здійснює 
Служба в’язниць міністерства юстиції та 
її регіональні управління. Розгалуженість 
пенітенціарної системи Франції передба-
чає поєднання внутрішніх та зовнішніх ін-
спекцій з боку адміністративних органів, 
що є відділеннями міністерства юстиції 
та інших міністерств. Внутрішні інспекції 
в’язниць проводять регіональні управлін-
ня Служби в’язниць, а також Інспекторат 
Служби в’язниць. Такі інспекції відіграють 
важливу роль у розслідуванні інцидентів, 
але вони не здійснюють щоденний нагляд 
за пенітенціарними установами. Генераль-
ні інспекторати на вимогу міністерства юс-
тиції проводять спеціальні інспектування 
установ попереднього затримання та в’яз-
ниць (зовнішні інспекції). Генеральні ін-
спекторати інших міністерств наглядають 

за в’язницями щодо питань, які належать 
до сфери їхньої компетенції, зокрема таких, 
як охорона здоров’я, безпека на робочому 
місці тощо.

Серед інших зовнішніх наглядових ін-
ституцій слід зазначити суди, представни-
кам яких формально доручено відвідувати 
установи попереднього затримання (на 
практиці вони цю місію не виконують), та 
місцеві наглядові комітети, які створені 
при кожній в’язниці. До їх складу входять 
судді, місцеві представники, державні 
службовці з місцевих установ міністерства 
освіти, охорони здоров’я та праці, фахівці,  
а також представники благодійних органі-
зацій. Їхня місія полягає в розгляді питань, 
пов’язаних не лише зі статусом персоналу 
в’язниці, а й охороною здоров’я, гігієною, 
безпекою, умовами праці, впровадженням 
чинних настанов, зауваженнями та пока-
раннями, освітою та реінтеграцією в’яз-
нів тощо. Досліджуючи сучасні тенденції 
контролю у сфері діяльності пенітенціар-
них установ Франції, Марі Фотель доходить 
висновку, що результативність комітетів 
обмежена, інспекторати збираються раз 
на рік, не впливаючи на справи, що нале-
жать до сфери їхньої юрисдикції. Також 
завжди можливий, але фактично не функ-
ціонує парламентський контроль. Уряд ре-
гулярно доручає парламентським комісіям 
провести розслідування з питань, які ста-
новлять інтерес, але такі звіти не завжди 
потрібні [11, с. 75–77].

У Франції успішно діє громадський кон-
троль. Серед найбільших неурядових орга-
нізацій – «Національна асоціація відвіду-
вачів в’язниць», яка налічує 1 200 членів, 
«Лист від Бове» (листування з ув’язнени-
ми), «ГРЕТА» (національна освіта), «CLIP» 
(інформаційний пенітенціарний клуб), 
французький Червоний хрест та інші. Вони 
ведуть боротьбу з неписьменністю ув’язне-
них, допомагають здобути освіту, проводять 
навчання з метою отримання кваліфікації, 
здійснюють підготовку до звільнення тощо 
[12, с. 6, 105,118].

Цікавим є досвід і Німеччини, де закону 
про прокуратуру не існує. Основи організа-
ції і діяльності прокуратури визначаються 
главою 10 федерального Закону «Про судо-

КРиМІНАЛьНО-виКОНАвЧЕ ПРАвО
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вий устрій» і Кримінально-процесуальним 
кодексом ФРН. Прокурори прирівняні до 
суддів, тому на них поширюються положен-
ня ст. 97 Основного Закону ФРН (розділ IХ 
«Правосуддя») щодо незалежності у питан-
нях зовнішнього впливу [13].

Головним предметом діяльності про-
куратури у Німеччині є кримінальне пере-
слідування, складання обвинувальних ак-
тів, надсилання їх до суду та підтримання 
державного обвинувачення. Також на про-
курорів покладено нагляд за забезпечен-
ням виконання вироків суду у криміналь-
них справах [14, с. 104–105].

М.І. Хавронюк, досліджуючи зміст нагля-
ду за забезпеченням виконання вироків 
прокурорами у Німеччині, зазначає, що у 
німецькій прокуратурі, зокрема у відділах 
нагляду за виконанням вироків, працюють 
не лише прокурори, а й так звані рейхт-
спфлегери – чиновники судового відомства, 
які мають середню юридичну освіту та 
здійснюють вказаний нагляд, який вклю-
чає: а) визначення, чи буде виконуватись 
покарання і його межі (тривалість тощо); 
б) власне нагляд за виконанням покарання 
стосовно засуджених осіб. Розпочинаючи 
нагляд, рейхтспфлегер пише листа засудже-
ному, нагадуючи йому про необхідність, на-
приклад, сплатити штраф. Якщо засудже-
ний ухиляється від цього, то рейхтспфлегер 
подає клопотання про заміну покарання на 
більш тяжке – ув’язнення, при цьому така 
заміна здійснюється автоматично, без уча-
сті суду. Якщо ж засуджений не ухиляється 
від сплати штрафу, а реально не може його 
сплатити, то рейхтспфлегер замінює штраф 
громадськими роботами і знаходить устано-
ву, де має відпрацювати засуджений. Якщо 
йдеться про покарання у виді ув’язнення, 
то рейхтспфлегер з’ясовує під час бесіди із 
засудженим необхідні обставини і залежно 
від того, наскільки той психологічно гото-
вий до відбування покарання, вирішує, до 
установи якого режиму його направляти. 
Після відбування двох третин строку пока-
рання прокурор повинен перевірити, чи не 
підлягає засуджений умовно-достроковому 
звільненню від покарання і за результата-
ми перевірки направляє висновок до суду 
про можливість звільнення. Прокурор чи 
рейхтспфлегер може перевірити факт три-

мання в ув’язненні лише певної особи. За-
гальні ж умови тримання осіб в ув’язненні 
(чи не тримають неповнолітніх разом з до-
рослими, а жінок разом з чоловіками, чи є 
належними умови проживання, соціаль-
ного забезпечення тощо) – це компетенція 
міністра юстиції Землі та утворюваних при 
міністрові юстиції спеціальних відомств 
з питань виконання покарань. Нагляд за 
триманням осіб в установах попереднього 
ув’язнення прокурор також не здійснює. 
Його здійснює суд, а щодо умов тримання 
взагалі – міністерство юстиції [13].

Ґрунтовно дослідив механізм контро-
лю за німецькою пенітенціарною системою 
Мартін Лодж, який зазначає, що система 
нагляду (нагляд і контроль науковець вжи-
ває як тотожні поняття) за пенітенціарною 
системою відображає базові елементи ні-
мецької системи федералізму, та наводить 
три рівні нагляду. Перший визначається 
федеральним законом – законом про вико-
нання покарань 1977 року, у ст. 151 якого 
визначено, що нагляд за в’язницями мають 
проводити відповідні управління юстиції 
земель. Другий, міжурядовий, рівень перед-
бачає кооперацію різних німецьких земель, 
формальне та неформальне визначення 
стандартів у формі директив та більш не-
формальну координуючу стандартизацію. 
У директивах федерального рівня, узгодже-
них міністрами юстиції Земель, містяться 
вимоги до частоти відвідувань регулятор-
ними органами пенітенціарних установ, 
щоб завжди бути «поінформованими про 
все, що відбувається у в’язниці», водночас 
окремі Землі мають право регулювати до-
ступ громадян до інформації. Третій рівень 
включає нагляд за в’язницями з боку пев-
них Земель. Єдиного підходу до контролю 
за в’язницями в Німеччині не існує; нато-
мість діє шістнадцять різних систем регу-
лювання в’язниць, які розрізняються за 
«соціал-демократичною» (і «ліберальною») 
та «християнсько-демократичною» інтер-
претаціями застосування загальних пара-
метрів федерального закону.

Зокрема, вчений зауважує, що за діяль-
ністю в’язниць у Німеччині зберігають-
ся різні моделі контролю: суди, у віданні 
яких перебувають заклади позбавлення 
волі, фінансові та аудиторські служби, Дер-
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жавна Рада працівників в’язниць, Комі-
тет з розгляду скарг, громадські установи, 
підприємства. Значною мірою дорадчу й 
на глядову діяльність здійснює Рада (так 
звана Beiräte). Зазвичай до неї входять пере-
січні громадяни і місцеві представники пар-
ламенту Землі, представники організацій 
соціального забезпечення та інколи – бізне-
сових структур. Ці організації було створено 
з метою забезпечення зовнішнього нагляду 
таким чином, щоб до них безпосередньо 
могли звертатися в’язні. До кінця XX сто-
ліття вони здебільшого перетворилися на 

інституції, що надають поради начальни-
кам в’язниць [15, с. 69–75].

Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що вітчизняний законодавець віддає пе-
ревагу англосаксонській системі права з її 
внутрішнім та зовнішнім контролем за ді-
яльністю пенітенціарних установ. Він має 
визначити, якою саме бути подвійній систе-
мі регулярних пенітенціарних інспекцій в 
Україні. Але будь-які зміни не повинні руй-
нувати накопичений упродовж багатьох ро-
ків досвід функціонування налагоджених 
правових механізмів.
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валентин НЕДІЛьКО

ПОДвІЙНА СиСтЕМА РЕГУЛЯРНиХ ПЕНІтЕНЦІАРНиХ ІНСПЕКЦІЙ 
У ЗАРУБІЖНиХ КРАїНАХ: ПОРІвНЯЛьНА ХАРАКтЕРиСтиКА

У статті розглянуто досвід Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції та 
Німеччини у зв’язку зі змінами у Конституції України щодо правосуддя та вживанням 
вперше у законодавстві поняття «подвійна система регулярних пенітенціарних інспекцій» 
для з’ясування змісту зазначеної системи контролю.

Ключові слова: подвійна система інспекцій; контроль за пенітенціарними установами; 
зарубіжний досвід інспекцій установ.

валентин НЕДиЛьКО

ДвОЙНАЯ СиСтЕМА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕНитЕНЦиАРНЫХ иНСПЕКЦиЙ 
в ЗАРУБЕЖНЫХ СтРАНАХ: СРАвНитЕЛьНАЯ ХАРАКтЕРиСтиКА

В статье рассматривается опыт Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Фран-
ции и Германии в связи с изменениями в Конституции Украины относительно правосудия 
и использованием впервые в законодательстве понятия «двойная система регулярных пени-
тенциарных инспекций» с целью выяснения содержания указанной системы контроля.

Ключевые слова: двойная система инспекций; контроль за пенитенциарными учрежде-
ниями; зарубежный опыт инспекций учреждений.

Valentyn NEDILKO

DUAL SYSTEM OF REGULAR PENITENTIARY INSPECTIONS IN 
FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE CHARACTERISTIC

The amendments to the Constitution of Ukraine concerning justice were adopted and such 
word-combination as «dual system of regular penitentiary inspections» was used for the first time. 
Therefore, this paper examines the experience of the UK, the USA, France and Germany to define 
the essence of mentioned system.

Keywords: dual system of inspections; control over the penitentiary institutions; foreign 
experience in inspection of institutions.
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Реформування органів прокуратури, 
удосконалення діяльності прокурора в 
кримінальному провадженні, запрова-
дження європейських стандартів проку-
рорської служби потребує врахування за-
рубіжного досвіду реалізації прокурором 
своїх повноважень.

Чинний Кримінальний процесуальний 
кодекс України (КПК України), запози-
чивши континентальну модель діяльності 
прокурора в кримінальному проваджен-
ні, водночас містить низку прогалин та 
суперечностей у правовому регулюванні. 
Вивчення досвіду польського законодавця 
дасть змогу виявити спільні проблеми у 
правовому регулюванні повноважень про-
курора та можливі шляхи їх вирішення.

Дослідженню повноважень прокурора 
під час досудового розслідування присвя-
тили свої праці такі науковці, як: В.С. Слу-
чевський, І.В. Глов’юк, О.М. Ларін, В.Ф. 
Крюков, П.М. Каркач, В.Т. Нор, Д.П. Пись-
менний, М.А. Погорецький, В.С. Зеленець-
кий, Л.М. Лобойко, В.М. Юрчишин. Однак 
у порівняльному аспекті повноваження 

прокурора після прийняття КПК України 
в 2012 році науковцями не досліджували-
ся, що зумовлює потребу у вивченні зазна-
ченого питання. 

Метою статті є аналіз повноважень 
прокурора у кримінальному провадженні 
України та порівняння їх з повноважен-
нями прокурора в кримінальному процесі 
Польщі, виявлення проблем, що виника-
ють під час реалізації прокурором своїх 
повноважень, та шляхів їх вирішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КПК України 
[1] прокурор здійснює нагляд за додержан-
ням законів під час проведення досудового 
розслідування у формі процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням. 

На відміну від законодавства України 
Закон Польщі «Про прокуратуру» (Закон 
Польщі) та польське кримінальне про-
цесуальне законодавство (КПК Польщі) 
закріплюють ключову роль прокурора на 
стадії досудового розслідування кримі-
нального провадження у двох формах: 

– прокурор самостійно здійснює досудо-
ве розслідування; 
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– прокурор здійснює нагляд за досудо-
вим розслідуванням, яке проводиться ін-
шим уповноваженим органом (ч. 1 арт. 3 
Закону Польщі) [2].

Виявивши порушення закону, прокурор 
зобов’язаний своєчасно вжити заходи до їх 
усунення, для чого використовує наступні 
форми реалізації своїх повноважень.

1. Внесення відомостей до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань (ЄРДР).

Необхідно зазначити, що ця форма 
прокурорського реагування належить до 
основних повноважень прокурора щодо 
реалізації його обов’язку здійснення кри-
мінального переслідування на досудових 
стадіях кримінального судочинства. Від-
повідно до українського законодавства 
прокурор уповноважений починати досу-
дове розслідування за наявності підстав, 
передбачених законом (ст. 36 КПК Украї-
ни). 

Згідно з параграфом 3 арт. 305 КПК 
Польщі прокурор видає постанову про по-
чаток слідства [3]. Видання постанови є 
прерогативою виключно прокурора. В ній 
описується вчинене діяння і його правова 
кваліфікація. Постанову про відмову у по-
чатку слідства або про припинення слід-
ства видає прокурор або поліція, причому 
постанови, видані поліцією, затверджує 
прокурор. Таке затвердження фактично 
має превентивний характер. Таким чином 
прокурор контролює діяльність поліції та 
за потреби усуває виявлені порушення.

Кримінальне процесуальне законодав-
ство Польщі визначає обов’язок кожного, 
кому стало відомо про вчинення кримі-
нального правопорушення, повідомити 
про це прокурора або поліцію. Поліція 
негайно повинна повідомити прокурора 
про отримані дані щодо вчинення злочи-
ну, стосовно якого має здійснюватись слід-
ство. Це дасть змогу прокурору за наявно-
сті підстав якнайшвидше почати слідство, 
щоб не допустити й усунути порушення 
закону.

Невідкладно після початку досудового 
розслідування прокурор складає за по-
треби план слідства або план дізнання, 
особливо в складних справах і справах 
про тяжкі злочини. При виникненні нових 

обставин план необхідно удосконалювати.
2. Письмові вказівки та доручення про-

курора (ч. 2 п. 4 ст. 36 КПК України).
Вказівки прокурора не є новим явищем 

у кримінальному процесі України. У КПК 
1960 року було передбачено, що прокурор, 
здійснюючи нагляд за виконанням законів 
органами дізнання і досудового слідства,   
у межах своєї компетенції дає письмові 
вказівки про розслідування злочинів, про 
обрання, зміну або скасування запобіжно-
го заходу, кваліфікацію злочину, прове-
дення окремих слідчих дій та розшук осіб,  
які вчинили злочини, у тому числі щодо 
видачі особи (екстрадиції).

Ще в радянські часи існувала вимога, 
щоб усі письмові вказівки прокурора до-
лучали до кримінальної справи. За таких 
обставин із матеріалів справи, з одного 
боку, вбачалось, чи є вказівки прокурора 
обґрунтованими і доцільними, а з другого, 
– чи достатньо серйозно поставився слід-
чий до виконання цих вказівок та чи пов-
ністю він їх виконав [4, с. 81]. 

Відповідно до п. 11.2.2 Інструкції з ді-
ловодства в органах прокуратури [5] у 
наглядові провадження, які заведені за 
кримінальними провадженнями, підши-
ваються копії письмових вказівок проку-
рора.

Щодо змісту і структури письмових 
вказівок прокурора, то в законодавстві це 
питання не врегульовано. Кожна вказів-
ка прокурора щодо будь-яких питань має 
бути законною, обґрунтованою та мотиво-
ваною. У вказівках, як і в постанові, за-
значається місце і час її складання; пріз-
вище, ім’я, по батькові, посада особи, яка 
видала письмові вказівки; зміст обставин, 
які є підставами для видання вказівок, 
мотиви, їх обґрунтування та посилання на 
положення КПК України; зміст вказівок; 
місце та час виконання особою вказівки, 
можливість та порядок оскарження.

На нашу думку, вказівки прокурора ма-
ють видаватись на бланку прокуратури 
за підписом процесуального керівника, 
та містити три частини: вступну, мотиву-
вальну і резолютивну. У вступній частині 
має бути зазначено місце і час видання 
письмових вказівок, суб’єкта, якому адре-
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совані вказівки, номер кримінального 
провадження та правова кваліфікація.

Щодо мотивувальної частини письмо-
вих вказівок, то, на наш погляд, вона є 
однаковою для всіх письмових вказівок і 
її зміст випливає із завдань прокурора як 
процесуального керівника та завдань кри-
мінального провадження загалом. Вка-
зівки видаються на підставі положення  
ст. 36 КПК України для всебічного, повно-
го, об’єктивного дослідження усіх обста-
вин кримінального правопорушення та 
прийняття в кримінальному провадженні 
законного та обґрунтованого рішення.

Резолютивна частина вказівок про-
курора – це фактично зміст прийнятого 
процесуального рішення, зокрема, пере-
лік конкретних дій, які повинен викона-
ти адресат. Важливо зазначити розумний 
строк для виконання вказівок. 

Слушною є думка В.М. Савицького, 
що вказівки прокурора відрізняються від 
його рішень (постанов) тим, що передба-
чають наявність виконавця. Як юридичні 
факти вони породжують певні процесу-
альні відносини між прокурором і слід-
чим. Вказівки можуть видаватись тільки з 
метою усунення порушень закону і ніяк не 
повинні втручатись у сферу процесуальної 
самостійності слідчого [6, с. 177]. 

Письмові вказівки прокурора – це пись-
мовий документ, у якому прокурор визна-
чає для слідчого обов’язкові для виконан-
ня ним у кримінальному провадженні 
слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (роз-
шукові) дії та інші процесуальні й органі-
заційні дії.

Прокурор дає вказівки про розсліду-
вання кримінальних правопорушень; про 
обрання, зміну або скасування заходів за-
безпечення кримінального провадження; 
про кваліфікацію кримінальних правопо-
рушень; про проведення  окремих слідчих 
(розшукових) або негласних слідчих (роз-
шукових) дій; про об’єднання або виділен-
ня кримінальних проваджень; про розшук 
осіб, що вчинили кримінальне правопору-
шення, тощо.

Варто з’ясувати правову природу до-
ручень і відповідно провести їх розмежу-
вання з вказівками. Сучасний тлумачний 

словник української мови визначає дору-
чення як:

1) дія за значенням доручати; справа, 
доручена кому-небудь; завдання;

2) документ, що дає кому-небудь пра-
во діяти від імені особи, яка видала цей 
документ; довіреність. Слово «доручати» 
тлумачиться, як покладати на когось ви-
конання чого-небудь [7, с. 345].

Також необхідно проаналізувати поло-
ження КПК України, в яких йдеться про 
доручення прокурора слідчому. Такі статті 
непоодинокі, тоді як, наприклад, про пись-
мові вказівки зазначено в ст. 36 КПК Укра-
їни, але далі в цьому Кодексі не визначено 
конкретних випадків їх винесення.

Зокрема, КПК України покладає на 
прокурора обов’язок повідомити осіб, кон-
ституційні права яких були тимчасово 
обмежені під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, а також підоз-
рюваного, його захисника про такі обме-
ження. Такі особи повинні бути письмово 
повідомлені прокурором або за його дору-
ченням слідчим.

Під час досудового розслідування за 
наявності відповідних підстав може бути 
застосовано втручання в приватне спілку-
вання. Якщо прокурор має намір викори-
стати під час судового розгляду як доказ 
інформацію, отриману внаслідок втручан-
ня у приватне спілкування або певний її 
фрагмент, він зобов’язаний забезпечити 
збереження всієї інформації або доручити 
слідчому забезпечити збереження (ст. 259 
КПК України).

Про доручення прокурора зазначаєть-
ся в контексті відкриття матеріалів кри-
мінального провадження іншій стороні. 
Визнавши зібрані під час досудового роз-
слідування докази достатніми для скла-
дання обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру про-
курор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний повідомити підозрюваному, 
його захиснику, законному представнику 
та захиснику особи, стосовно якої передба-
чається застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру, про 
завершення досудового розслідування та 
надання доступу до матеріалів досудового 
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розслідування (ч. 1 ст. 290 КПК України). 
Прокурор або слідчий за його дорученням 
зобов’язаний надати доступ до матеріалів 
досудового розслідування, які є в його роз-
порядженні.

Про відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження повинен бути повідом-
лений потерпілий. Таке повідомлення 
теж здійснюється прокурором або ж за 
його дорученням слідчим (ч. 7 ст. 290 КПК   
України).

У зазначених нами випадках вказане 
повноваження належить прокурору, але 
він може доручити його виконання слід-
чому. У КПК України не передбачено для 
слідчого обов’язку виконати такі дії само-
стійно або  можливості провести їх з влас-
ної ініціативи.

Таким чином, можна сформулювати ви-
значення доручення. Письмове доручення 
прокурора – це письмовий документ у фор-
мі постанови, яким прокурор покладає на 
слідчого, керівника органу досудового роз-
слідування, оперативні підрозділи обов’я-
зок (тим самим надає право) провести пев-
ні слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі 
(розшукові) дії, інші процесуальні дії. 

Принципова різниця між дорученням і 
вказівками в тому, що дії, вчинення яких 
вимагає прокурор від слідчого у вказів-
ках, можуть вчинятись слідчим і без вка-
зівки прокурора.

Наприклад, слідчий може з власної 
ініціативи і як уповноважений для до-
сягнення завдань кримінального прова-
дження провести допит свідків, підозрю-
ваного, визнати певну особу за наявності 
для того підстав потерпілим у криміналь-
ному провадженні. Вказівки прокурора 
про вчинення таких дій є лише проявом 
керівництва, спрямування і правильною 
організацією слідчого для забезпечення 
швидкого, повного і неупередженого роз-
слідування. Водночас своїм дорученням 
прокурор покладає на слідчого вчинення 
певних дій, які він уповноважений прово-
дити самостійно, але вважає за необхідне, 
щоб такі дії провів слідчий. Причини для 
цього можуть бути різними, переважно – 
це зайнятість прокурора.

Можна було б говорити також про те, що 
вказівки прокурор видає у тих випадках, 

коли кримінальне провадження перебуває 
у провадженні слідчого, а доручення – коли 
він сам веде кримінальне провадження. 
Але на сьогодні КПК України не дає пра-
ва процесуальному керівнику  на особисте 
розслідування кримінального правопору-
шення в повному обсязі, прокурор не може 
сам вести провадження, він тільки є його 
керівником.

Варто окремо охарактеризувати пов-
новаження прокурора доручати опера-
тивним підрозділам проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Прокурор дає опера-
тивним підрозділам тільки доручення, 
письмові вказівки прокурора цим підроз-
ділам не надаються. Відповідно до ст. 41 
КПК України прокурор своїм письмовим 
дорученням може зобов’язати оперативні 
підрозділи провести будь-які слідчі (роз-
шукові) дії та негласні слідчі (розшукові) 
дії у кримінальному провадженні. Під час 
виконання доручень прокурора співро-
бітник оперативного підрозділу набуває 
нового процесуального статусу – слідчого. 
Цим статусом співробітник оперативного 
підрозділу наділяється лише на час про-
ведення відповідної слідчої (розшукової) 
дії або негласної слідчої (розшукової) дії. 
Співробітники оперативних підрозділів 
не мають права здійснювати процесуальні 
дії у кримінальному провадженні за влас-
ною ініціативою або звертатися з клопо-
танням до слідчого судді чи прокурора.

У Польщі прокурор, здійснюючи на-
гляд за досудовим розслідуванням, упов-
новажений видавати постанови, розпоря-
дження або доручення (п. 4 § 3 арт. 326 КПК 
Польщі). Вважається, що вказане повно-
важення наділяє прокурора можливістю 
необмеженого впливу на перебіг і напрям 
досудового розслідування [8, с. 238].  

Постановою прокурора на досудовому 
розслідуванні оформляються основні про-
цесуальні рішення. Зокрема, прокурор ви-
дає постанову у разі початку слідства, від-
мови у його початку, припинення слідства, 
повідомлення про підозру, призначення 
експертизи, проведення обшуку,  застосу-
вання майнового забезпечення. 

Щодо розпоряджень прокурора, то, як 
зазначено у науковій літературі, проку-
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рорське керівництво, що полягає в визна-
ченні напрямів розслідування і виданні 
щодо цього розпоряджень, реалізується в 
двох формах: вказівок і консультацій [9,  
с. 730]. 

Закон Польщі «Про Поліцію» в арт. 14 
покладає на поліцію обов’язок виконання 
доручень прокурора в межах, визначених 
у законодавстві. Таку межу встановлено 
в арт. 15 КПК Польщі, де зазначено, що 
прокурор як керівний процесуальний ор-
ган над поліцією має право видавати їй 
обов’язкові доручення, але така підлег-
лість поліції прокурору має суто процесу-
альний характер, а не адміністративний. 
Доручення є одним із процесуальних ін-
струментів нагляду прокурора над досудо-
вим розслідуванням. 

Доручення є процесуальними діями ін-
шого роду, ніж постанови і розпорядження, 
вони є обов’язковими саме для підвладних 
суб’єктів [10, с. 130]. Доручення не тягнуть 
за собою правових наслідків для інших 
учасників процесу, вимагаючи виконан-
ня тільки від органів, яким адресовані.  
У КПК Польщі не визначено, в якій формі 
повинні видаватись доручення. З огляду 
на обов’язковий характер доручення по-
винні видаватись у письмовій формі.

Доручення прокурора можуть видава-
тись в випадках, передбачених у законі. 
Закон, з одного боку, надає загальне пов-
новаження до видання доручень (п. 4 § 3 
арт. 326 КПК Польщі). Таким повноважен-
ням володіє прокурор, здійснюючи нагляд; 
з другого, передбачає видання доручень в 
конкретних випадках (§ 1 арт. 220 КПК 
Польщі щодо доручення прокурора на про-
ведення обшуку) [8, с. 629].

3. Скасування незаконних або необґрун-
тованих постанов нижчестоящого проку-
рора і слідчого.

Важливим повноваженням прокурора, 
яке спрямоване на усунення порушень за-
кону, є право скасовувати незаконні та не-
обґрунтовані постанови слідчих (п. 7 ч. 2  
ст. 36 КПК України). Це повноваження 
дуже важливе з огляду на те, що воно, 
мабуть, як ніяке інше, визначає керівну 
суть прокурора на  досудовому розсліду-
ванні.

Прокурор має право скасовувати неза-
конні і необґрунтовані постанови слідчих. 
З урахуванням принципу єдності й цен-
тралізації організації і діяльності органів 
прокуратури він здійснює ці повноважен-
ня. Забезпечуючи нагляд за виконанням 
законів органами, що здійснюють досудо-
ве розслідування, прокурори керуються 
встановленою ієрархією відомчих рівнів 
органів прокуратури, слідчих органів і 
органів дізнання при поширенні компе-
тенції на об’єкти нагляду нижчестоящих 
прокурорів.

На наш погляд, про скасування поста-
нови слідчого прокурор повинен виносити 
постанову, яка має відповідати загальним 
правилам, зазначеним у ст. 110 КПК Укра-
їни. В постанові про скасування обов’яз-
ково необхідні зазначати підстави для 
скасування, а також шляхи усунення до-
пущених порушень.

Заслуговує на увагу в контексті дано-
го повноваження прокурора скасування 
ним постанови слідчого про закриття 
кримінального провадження. Відповід-
но до ч. 5 ст. 284 КПК України прокурор 
протягом двадцяти днів з моменту отри-
мання копії постанови має право її ска-
сувати у зв’язку з незаконністю чи необ-
ґрунтованістю. Постанова слідчого про 
закриття кримінального провадження 
може бути скасована також за скаргою 
заявника, потерпілого, якщо така скарга 
подана протягом десяти днів з моменту 
отримання заявником, потерпілим копії 
такої постанови.

Згідно з п. 6.2 наказу № 4 Генерально-
го прокурора України прокурори повинні 
невідкладно скасовувати незаконні по-
станови про закриття кримінальних про-
ваджень [11]. Вважаємо, що прокурорам 
слід завжди дотримуватись цього поло-
ження відомчого наказу. Процесуальний 
керівник не тільки має право скасовувати 
незаконні постанови слідчого про закрит-
тя кримінального провадження, це його 
прямий обов’язок. Крім того, прокурор не 
повинен чекати скарги від заявника чи 
потерпілого, а сам має прийняти відповід-
не рішення у разі незаконності постанови 
слідчого.
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У Польщі прокурор наділений правом 
змінювати або  скасовувати постанови і 
розпорядження, видані особою, яка здійс-
нює розслідування (§ 3 арт. 326 КПК Поль-
щі), в зв’язку з чим вказане повноваження 
за своїм характером спрямоване на усу-
нення порушень закону.

4. Ініціювання усунення слідчого від 
дальшого ведення досудового розслідуван-
ня, якщо він допустив порушення зако-
ну при розслідуванні справи. Прокурор, 
що здійснює нагляд за процесуальною 
діяльністю, має право усунути слідчого 
від подальшого розслідування справи, 
якщо той допустить порушення кримі-
нально-процесуального закону. Питан-
ня про те, за які порушення закону особа 
підлягає усуненню, прокурор вирішує у 
кожному окремому випадку залежно від 
конкретних обставин справи і характеру 
порушення.

Крім того, прокурор усуває особу у разі 
його відводу або самовідводу. Розглядаю-
чи відповідне клопотання, прокурор пови-
нен ретельно перевірити його мотиви.

Якщо підстави для відводу слідчого пе-
редбачені у КПК України, то таке неефек-
тивне досудове розслідування, яке здійс-
нюється слідчим, прокурор визначає у 
кожному конкретному випадку. Прокурор 
повинен враховувати конкретні обставини 
справи, дії слідчого, характер порушень, 
прогалин, допущених слідчим, ефектив-
ність виконання слідчим прокурорських 
вказівок.

В літературі зазначено, що відсторонен-
ня слідчого – це процесуальна санкція, 
яка застосовується за:

1) допущені порушення закону, вчинен-
ня серйозного службового злочину, який 
є і процесуальним порушенням, що пере-
шкоджає подальшій участі слідчого в роз-
слідуванні;

2) бездіяльність, затягування розсліду-
вання;

3) за безпідставну зміну запобіжного за-
ходу стосовно підозрюваного [12, с. 110]. 

Позбавлення прокурора права са-
мостійно відсторонювати слідчого від 
проведення досудового розслідування, 
безперечно, негативно впливає на ефек-
тивність здійснення прокурором функції 
процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням. Проте, на наш погляд, 
відсторонення слідчого від проведення 
досудового розслідування має бути пре-
рогативою керівника органу досудового 
розслідування, оскільки це елемент ад-
міністративного, а не процесуального ке-
рівництва. Слідчий, який здійснюватиме 
розслідування, призначається керівни-
ком органу досудовим розслідуванням, 
ним за потреби і повинен відсторонюва-
тись від здійснення цього обов’язку.

У законодавстві Польщі прокурор може 
ініціювати проведення службового розслі-
дування щодо слідчого. Рішення прокуро-
ра, видані на досудовому розслідуванні, 
є обов’язковими для тих, кому вони адресо-
вані. У разі невиконання постанови, роз-
порядження чи доручення, виданого про-
курором, що здійснює нагляд за досудовим 
розслідуванням, прокурор ініціює про-
ведення службового розслідування. Таке 
службове розслідування веде вищестояща 
над тим, хто не виконав вимогу  прокуро-
ра, посадова особа і повідомляє про його 
результати прокурора [13, с. 512]. Таке пра-
во прокурора закріплено як у КПК Польщі   
(§ 4 ст. 326), так і в ст. 26 Закону Польщі 
«Про прокуратуру».  

Таким чином, кримінальний процесу-
альний закон як України, так і Польщі 
наділив прокурора достатньо широким 
колом повноважень щодо реагування на 
порушення закону органами досудового 
розслідування. Однак прокурор Польщі 
має більше важелів впливу на слідчого,  
а отже – і на ефективність досудового роз-
слідування, на відміну від українського 
прокурора, який може відсторонити слід-
чого тільки через керівника органу досу-
дового розслідування.
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василь ЛУЦиК,
тетяна КОРДІЯКА

ПОвНОвАЖЕННЯ ПРОКУРОРА, СПРЯМОвАНІ НА УСУНЕННЯ 
ПОРУШЕНь ЗАКОНУ в ХОДІ ДОСУДОвОГО РОЗСЛІДУвАННЯ

(ЗА ЗАКОНОДАвСтвОМ УКРАїНи тА ПОЛьЩІ)
Проаналізовано повноваження прокурора, спрямовані на усунення  порушень закону 

в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі. Зроблено 
висновок, що кримінально-процесуальний закон наділив прокурора достатньо широким 
колом повноважень щодо реагування на порушення закону органами досудового розслі-
дування. Кримінальне процесуальне законодавство України та Польщі містить низку 
схожих повноважень прокурора, однак Кримінальним процесуальним кодексом України 
зроблено крок уперед порівняно із Кримінальним процесуальним кодексом Польщі, обме-
живши деякі наглядові повноваження прокурора, водночас надавши прокурору ефективні 
важелі впливу на хід та результати досудового розслідування. 

Ключові слова: прокурор; повноваження прокурора; вказівки прокурора; доручення 
прокурора.
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василий ЛУЦиК,
 татьяна КОРДиЯКА

ПОЛНОМОЧиЯ ПРОКУРОРА, НАПРАвЛЕННЫЕ НА УСтРАНЕНиЕ 
НАРУШЕНиЙ ЗАКОНА в ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОвАНиЯ

(ПО ЗАКОНОДАтЕЛьСтвУ УКРАиНЫ и ПОЛьШи)

Проанализированы полномочия прокурора, направленные на устранение нарушений 
закона в ходе досудебного расследования, в уголовном процессе Украины и Польши. Сде-
лан вывод о том, что уголовно-процессуальный закон наделил прокурора достаточно широ-
ким кругом полномочий относительно реагирования на нарушения закона органами пред-
варительного расследования. 

Уголовно-процессуальное законодательство Украины и Польши содержит ряд похожих 
полномочий прокурора, однако Уголовный процессуальный кодекс Украины сделал шаг 
вперед по сравнению с Уголовным процессуальным кодексом Польши, ограничив неко-
торые надзорные полномочия прокурора, одновременно предоставив прокурору эффектив-
ные рычаги влияния на ход и результаты предварительного расследования.

Ключевые слова: прокурор; полномочия прокурора; указания прокурора; поручения 
прокурора.

 Vasyl LUTSYK, 
Tetiana KORDIIAKA 

PROSECUTOR’S POwERS TO REMEDY BREACHES OF 
LAw IN THE COURSE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION 

(UNDER THE LAwS OF UKRAINE AND POLAND)

This article analyzes the powers of the prosecutor directed to elimination of the law violations 
during pre-trial investigation in the criminal procedure of Ukraine and Poland. It is concluded that 
the Criminal Procedural Code provides wide range of prosecutor’s powers to respond to violations 
of the law by the pre-trial investigation bodies. Criminal procedural legislation of Ukraine and 
Poland fixes a number of similar powers of a prosecutor, but it is worth noting that the CPC of 
Ukraine took a step forward compared to the CPC of Poland, limiting certain supervisory powers 
of the prosecutor, at the same time providing prosecutor with effective leverage on the progress and 
results of pre-trial investigation.

Keywords: prosecutor; powers of the prosecutor; the orders of the prosecutor; the warrant of the 
prosecutor.
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Кримінальний процес, як і кожна галузь 
права, ґрунтується на певних положен-
нях, засадах, що визначають його сутність, 
зміст найважливіших інститутів і норм. 
Як і увесь процес, його принципи постій-
но еволюціонують для забезпечення ефек-
тивного вирішення завдань провадження. 
Сучасний розвиток суспільства вимагає 
переосмислення засад кримінального про-
вадження в напрямі розвитку його іннова-
ційної (електронної) складової.

Питання засад (принципів) криміналь-
ного провадження розглядали у  своїх пра-
цях такі учені, як: Ю.П. Аленін, І.В. Басиста, 
В.К. Волошина, В.І. Галаган, М.О. Гро-
мов, Ю.М. Грошевий, Т.М. Добровольська, 
Л.Б. Ісмаілова, В.Я. Крижанівський, Г.В. Ку-
дрявцева, Ю.Д. Лівшиць, Л.М. Лобойко, 
М.А. Маркуш, М.М. Михеєнко, Я.О. Мото-
віловкер, В.В. Навроцька, В.В. Назаров,  
В.В. Николайченко, В.Т. Нор, Г.М. Омелья-
ненко, Д.П. Письменний, О.П. Рижаков,   
В.М. Савицький, М.С. Строгович, В.М. Тер-
тишник, І.М. Тирічев, Ж.В. Удовенко,  
А.Л. Ципкін, В.В. Шибіко, М.Л. Якуб,   
Ю.П. Янович.

Метою статті є дослідження трансформа-
ції та розвитку засад кримінального про-
цесу, його подальшої еволюції з огляду на 
актуальні тенденції до інформатизації кри-
мінальної юстиції.

Засади кримінального процесуально-
го права є гарантією дотримання прав і 
законних інтересів особи, прийняття за-
конних та обґрунтованих рішень у кри-
мінальному провадженні та вихідними 
положеннями для тлумачення окремих 
кримінально-правових норм [1, с. 261;  2, 
с. 44].

Насамперед важливо з’ясувати поняття 
«засади (принципи) кримінального прова-
дження», що є найбільш складним питан-
ням у науці кримінального процесу.

На думку М.С. Строговича, Т.М. Добро-
вольської, Ю.П. Яновича, О.П. Рижако-
ва, М.О. Громова, В.В. Николайченка та  
М.Л. Якуба, під принципами криміналь-
ного процесу розуміють юридично оформ-
лені керівні (правові) положення, які за-
кріплюють найбільш загальні й істотні 
властивості кримінального процесу, що 
виражають його природу і сутність [3,   
с. 79–80].

Разом з тим Ю.М. Грошевий, Л.М. 
Лобойко, Я.О. Мотовіловкер, В.В. Назаров, 
Г.М. Омельяненко, В.Т. Нор та А.Л. Ципкін 
трактують принципи кримінального про-
цесу як закріплені у правових нормах по-
ложення, що визначають найбільш важ-
ливі сторони і напрями діяльності органів 
досудового розслідування, прокуратури та 
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суду, а також зміст усіх інших норм кримі-
нального процесуального права [3, с. 80].

Так, В.М. Тертишник, Л.Б. Ісмаілова, 
Г.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лівшиць, В.В. Нав-
роцька, М.М. Михеєнко принципами кри-
мінального процесу називають закріплені 
в конституційному та процесуальному за-
конодавстві основні ідеї, які визначають 
побудову кримінального процесу, його сут-
ність і демократизм [3, с. 80].

На нашу думку, засади (принципи) кри-
мінального процесу – це закріплені у пра-
вових нормах фундаментальні, наскрізні 
та взаємопов’язані вихідні положення, що 
відображають панівні в державі правові 
ідеї, виражають природу і сутність кри-
мінальної процесуальної діяльності та 
визначають найбільш важливі сторони і 
напрями (суть) діяльності суб’єктів кримі-
нального провадження.

Відповідно до ст. 7 Кримінального про-
цесуального кодексу України (КПК Украї-
ни) зміст та форма кримінального прова-
дження повинні відповідати загальним 
засадам кримінального провадження, до 
яких належать:

1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та осо-

бисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого во-

лодіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забез-

печення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право 

не свідчити проти близьких родичів та 
членів сім’ї;

12) заборона двічі притягувати до кри-
мінальної відповідальності за одне і те 
саме правопорушення;

13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов’язко-

вість судових рішень;
15) змагальність сторін та свобода в по-

данні ними до суду своїх доказів і у доведе-
ності перед судом їх переконливості;

16) безпосередність дослідження пока-
зань, речей і документів;

17) забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльно-
сті;

18) публічність;
19) диспозитивність;
20) гласність і відкритість судового про-

вадження та його повне фіксування тех-
нічними засобами;

21) розумність строків;
22) мова, якою здійснюється криміналь-

не провадження [4, с. 1].
Проте в науці кримінального процесу 

загальна кількість засад кримінально-
го провадження не визначена. На думку  
Т.М. Добровольської, їх 17; М.М. Михеєнка – 
18; В.М. Тертишника – 39 [5, с. 44].

Така невизначеність, на наш погляд, ха-
рактеризується притаманною сьогоденню 
рухомістю кримінального процесуального 
закону, обумовленою тривалим реформу-
ванням. Так, у 1984 році кримінальний 
процесуальний закон доповнено ст. 14-1 
«Недоторканність житла, охорона особисто-
го життя громадян, таємниці листування, 
телефонних розмов і телеграфних повідом-
лень, банківських вкладів та рахунків».   
У 2001 році КПК України 1960 року допов-
нено ст. 16-1 «Змагальність і диспозитив-
ність» – виникли два нові принципи кри-
мінального процесу. 

Ретроспективний погляд на проблему 
дає змогу дійти висновку, що КПК України 
1960 року не містив глави «Засади кримі-
нального провадження», яка чітко визна-
чала б поняття та зміст, кримінально-про-
цесуальні засади, їх кількість.

У ст. 7 чинного КПК України закріпле-
но 22 загальні засади, відповідно до яких 
має здійснюватися кримінальне прова-
дження (кожному з 22 принципів при-
свячено окрему статтю). У вказаній нормі 
закріплено найбільш прогресивні поло-
ження, які позиціонуються міжнародною 
спільнотою як міжнародно-правові стан-
дарти кримінальної процесуальної ді-
яльності, що містяться у Конституції 
України, Загальній декларації прав 
людини 1948 року, Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
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1950 року, Міжнародному пакті про гро-
мадянські та політичні права 1966 року.

Зазначена кількість принципів не 
є остаточною, адже «рухомість» закону 
обумовлюється також обов’язковістю 
рішень Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ) (ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК Укра-
їни). Тобто у будь-який час за результа-
тами розгляду скарги Європейський суд 
може сформувати новий принцип, який 
«автоматично» стане частиною націо-
нального кримінального процесуального 
законодавства.

Усі засади кримінального проваджен-
ня тісно пов’язані між собою, взаємно обу-
мовлюють одна одну й утворюють єдину 
систему. У кримінальній процесуальній 
науці існує кілька позицій стосовно логіки 
її побудови, елементів структури, класифі-
кації, характеру внутрішніх та зовнішніх 
взаємозв’язків [6, с. 170].

Найбільш усталеною позицією щодо си-
стеми принципів (засад) є думка професо-
ра М.М. Михеєнка, яку він висловив ще у 
90-х роках минулого століття, про їх поділ 
на конституційні та інші. Таку позицію 
поділяють В.Т. Нор та В.В. Шибіко [2, с. 35],  
а також І.В. Басиста, В.І. Галаган та   
Ж.В. Удовенко [7, с. 20–34; 6, с. 170].

Зазначене співвідноситься з поділом за-
сад за юридичною силою джерела, у якому 
вони закріплені: конституційні – визна-
чені в Конституції України (переважно в 
Розділі II та ст. 129). З визначених в КПК 
України принципів 19 із 22 (п.п. 1–15, 17, 
19, 20, 22 ст. 7 КПК України) є конститу-
ційними; спеціальні (інші) – закріплені в 
інших законах – насамперед у криміналь-
ному процесуальному законодавстві. По-
діл засад на конституційні та спеціальні 
не означає, що одні із них є головними, а 
другі – другорядними. Усі вони мають у 
кримінальному процесі однакову юридич-
ну силу і значення.

Існують й інші точки зору. Зокрема,  
М.А. Погорецький зазначає, що система 
принципів повинна являти собою трирівне-
ве утворення і включати: загально-правові, 
міжгалузеві та спеціально-галузеві (влас-
не кримінальні процесуальні) принципи   
[8, с. 245].

Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Тума-
нянц поділяють засади кримінального 
провадження залежно від поширюваності 
стосовно галузей права: на загально-пра-
вові, міжгалузеві (загально-процесуальні) 
та галузеві [9, с. 63].

Вказані підходи відображають поділ за-
сад залежно від поширюваності на галузі 
права: а) загальноправові (п.п. 1, 2, 4–9, 14 
ст. 7 КПК України); б) міжгалузеві (п.п. 2, 
15–17, 19–22 ст. 7 КПК України); в) галузеві 
(спеціально-галузеві, загально-процесуаль-
ні) (п.п. 10–13, 18 ст. 7 КПК України).

Засади кримінального процесу станов-
лять єдину систему і поширюються як на 
досудове, так і на судове провадження.

Закріплені в чинному КПК України 
засади кримінального провадження свід-
чать про демократичні перетворення, 
імплементацію міжнародних стандартів 
та впровадження інформаційних техноло-
гій у вітчизняне кримінальне процесуаль-
не законодавство.

Однак розвиток технологій випереджає 
законотворчий процес [10, с. 67]. На сьо-
годні інформаційна складова засад кри-
мінального провадження, закріплених у 
Главі 2 КПК України, забезпечена лише 
частково. Згідно з вказаним критерієм за-
гальні засади кримінального проваджен-
ня поділяються на 3 групи:

а) охоплюються електронним прова-
дженням (Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань (ЄРДР), Єдиний реєстр адвокатів 
України (ЄРАУ), автоматизована система 
документообігу суду (АСДС), Єдиний дер-
жавний реєстр судових рішень (ЄДРСР), 
електронні документи, електронні докази, 
повне фіксування судового засідання за 
допомогою звукозаписуючого технічного 
засобу). Зокрема, відповідно до КПК Украї-
ни принцип верховенства права (ст. 8) відо-
бражений в інформаційному аспекті через 
АСДС та ЄДРСР; засада поваги до людської 
гідності (ст. 11) – через спеціальний ре-
жим використання інформації, зафіксова-
ної шляхом фотографування, відеозапису 
чи іншими технічними засобами при осві-
дуванні особи визначений ч. 4 ст. 241 КПК 
України; таємниця спілкування (ст. 14) – 
через вибір слідчого судді АСДС, відобра-
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ження в ЄДРСР підстави для відповідного 
втручання та фіксації проведення НСРД 
за допомогою технічних та інших засобів  
(ст.ст. 265, 266); презумпція невинуватості 
та забезпечення доведеності вини (ст. 17) – 
через електронну фіксацію процесуальних 
процедур та електронні докази; заборона 
двічі притягувати до кримінальної відпові-
дальності за одне і те саме правопорушення   
(ст. 19) – реалізована в електронному про-
вадженні на етапі початку досудового роз-
слідування – при внесенні до ЄРДР даних, 
що вже зареєстровані в електронній сис-
темі, вони автоматично позначаються як 
«дублікат»; принцип забезпечення права на 
захист (ст. 20) – охоплюється ЄРАУ, до яко-
го мають бути внесені відомості про захист,  
а також відсутня інформація про зупи-
нення або припинення права на зайняття 
адвокатською діяльністю; принцип досту-
пу до правосуддя та обов’язковості судо-
вих рішень (ст. 21) – реалізовано в ЄДРСР, 
куди вносять усі судові рішення і окремі 
думки суддів; принцип безпосередності 
дослідження показань, речей і документів 
(ст. 23) – через дослідження електронних 
доказів та повне фіксування судового засі-
дання за допомогою звукозаписувального 
технічного засобу (ч. 5 ст. 27 КПК України); 
принцип гласності і відкритості судового 
провадження та його повного фіксування 
технічними засобами (ст. 27) – через повне 
фіксування судового засідання за допомо-
гою звукозаписувального технічного засо-
бу та внесення судових рішень до ЄДРСР;

б) опосередковано відображено в елек-
тронному сегменті кримінального прова-
дження (використання електронної пошти 
для виклику, відео- та аудіофіксації про-
цесуальних дій, дистанційне досудове роз-
слідування). Так, рівність перед законом і 
судом (ст. 10) спостерігається в доступі до 
інформації щодо відкритих державних ре-
єстрів, однак щодо ЄРДР доступ сторони 
захисту не забезпечено; засада недотор-
канності житла чи іншого володіння особи   
(ст. 13) опосередковано реалізована в 
електронних інформаційних системах 
через вибір слідчого судді АСДС, фікса-
цію ухвали про дозвіл на обшук житла 
чи іншого володіння особи в ЄДРСР та 

результатів проведення даної процесу-
альної дії (вилученого майна) в ЄРДР; 
принцип невтручання у приватне жит-
тя (ст. 15) частково відображено в елек-
тронному сегменті, адже поряд з вибором 
слідчого судді АСДС, внесенням в ЄДР-
СР підстави для відповідного втручан-
ня та можливості фіксації проведення 
НСРД за допомогою технічних засобів 
(ч. 2 ст. 252 КПК України); принцип не-
доторканності права власності (ст. 16) 
част ково охоплено через фіксацію в ЄДР-
СР судового рішення щодо позбавлення 
або обмеження права власності під час 
кримінального провадження, окрім того, 
накладення арешту на майно або його 
тимчасове вилучення фіксується в ЄРДР; 
свобода від самовикриття та право не 
свідчити проти близьких родичів та чле-
нів сім’ї (ст. 18) опосередковано фіксується 
за допомогою технічних засобів при прове-
денні процесуальних дій з їх використан-
ням того, де таке право може бути вико-
ристано; засада змагальності сторін та 
свободи в поданні ними суду своїх доказів 
і у доведенні перед судом їх переконливості 
(ст. 22) опосередковано відображається 
через фіксування судового засідання за 
допомогою звукозапису; принцип диспози-
тивності (ст. 26) не забезпечено в частині 
доступу до ЄРДР, однак відображено че-
рез право сторони захисту застосовувати 
технічні засоби при проведенні процесу-
альних дій (п. 11 ч. 3 ст. 42 КПК України); 
засада забезпечення розумних строків 
кримінального провадження (ст. 28) опо-
середковано здійснюється через ЄРДР, од-
нак відлік строків не автоматизовано, що 
потребує їх підрахунку суб’єктами прова-
дження «вручну»;

в) не охоплюються електронними проце-
суальними процедурами такі принципи, 
як законність (ст. 9); забезпечення права 
на свободу та особисту недоторканність  
(ст. 12); забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльно-
сті (ст. 24); публічність (ст. 25); мова, якою 
здійснюється кримінальне провадження 
(ст. 29).

Отже, виокремлені в третій групі прин-
ципи потребують відображення в електрон-
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ному сегменті, визначені в другій – поси-
лення електронної складової.

З урахуванням викладеного Главу 2 
КПК України необхідно доповнити прин-
ципами «пріоритету офіційного електро-
нного процесуального документа» та «від-
критості електронного провадження», 
передбачивши їх у п.п. 23, 24 ч. 1 ст. 7 та 
ст.ст. 29-1, 29-2 КПК України.

На нашу думку, вказані принципи не-
обхідно передбачити в наступній редакції:

«Стаття 29-1. Пріоритет офіційного 
електронного процесуального документа.

1. Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань є офіційним електронним процесу-
альним документом, в якому сторони кри-
мінального провадження, слідчий суддя, 
інші учасники кримінального проваджен-
ня в межах наданих цим Кодексом повно-
важень фіксують прийняті процесуальні 
рішення, вчинювані процесуальні дії та 
відомості, що отримані під час досудового 
розслідування.

2. Офіційний електронний процесуаль-
ний документ є первинним джерелом про-
цесуальної інформації у кримінальному 
провадженні.

3. Процесуальне рішення є прийнятим, 
а процесуальна дія – вчиненою з моменту 
внесення даних про них до ЄРДР. Якщо 
внесення даних в ЄРДР є об’єктивно не-
можливим через його проведення за ме-
жами території України, в зоні проведен-
ня антитерористичної операції або в зоні 
бойових дій, встановлюється спеціальний 
режим фіксації даних в електронній сис-
темі, визначений цим Кодексом.

Стаття 29-2. Відкритість електронного 
провадження.

1. Сторони кримінального проваджен-
ня, а також особи, які беруть у ньому 
участь, не можуть бути обмежені в реалі-
зації наданих їм процесуальних прав у по-
рядку електрон ного провадження. 

2. Внесення відомостей до ЄРДР у поряд-
ку електронного провадження здійсню-

ється слідчим, прокурором, адвокатом, 
захисником, слідчим суддею, експер-
том, перекладачем у межах наданих по-
вноважень та в спосіб, визначений цим 
Кодексом та Положенням про порядок 
ведення Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань.

3. Доступ до ЄРДР в порядку електро-
нного провадження надається відповідно 
до передбачених законом процесуальних 
пов новажень.

Не допускається надання доступу до 
офіційного електронного процесуаль-
ного документа в порядку електронного 
провадження в частині матеріалів про 
застосування заходів безпеки щодо осіб, 
які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві, проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також тих матеріалів, 
ознайомлення з якими на цій стадії кри-
мінального провадження може зашкоди-
ти досудовому розслідуванню. 

Для вказаної категорії відомостей вста-
новлюється закритий режим перегляду 
з моменту їх внесення до електронної си-
стеми. Зміна закритого режиму перегля-
ду відомостей в порядку електронного 
провадження здійснюється прокурором 
(процесуальним керівником) у порядку та 
спосіб, визначений цим Кодексом та По-
ложенням про порядок ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань».

Вказаними новелами буде закладено 
основу для посилення і розширення елек-
тронного сегмента кримінального прова-
дження та забезпечено його ефективне 
функціонування у випадку нерегулюван-
ня або неоднозначного регулювання пи-
тання кримінального провадження згідно 
зі змістом ч. 6 ст. 9 КПК України.

Саме за допомогою реформування засад 
кримінального процесу можна змінити 
підхід до відправлення кримінального су-
дочинства з суто паперового на електронне,  
а відповідно, й вплинути на думку вітчиз-
няних процесуалістів.

КРиМІНАЛьНЕ ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАвО
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Антон СтОЛІтНІЙ

ФОРМУвАННЯ тА РОЗвитОК ЗАСАД КРиМІНАЛьНОГО 
ПРОЦЕСУ в УКРАїНІ в УМОвАХ ЕЛЕКтРОННОГО 

КРиМІНАЛьНОГО ПРОвАДЖЕННЯ

У статті розглянуто актуальні питання охоплення електронної складової криміналь-
ного процесу України загальними засадами кримінального провадження. Дослідження 
здійснено крізь призму генези вказаного інституту кримінальної юстиції. За результатами 
дослідження запропоновано удосконалення засад кримінального провадження з ураху-
ванням введення електронної складової кримінального переслідування.  

Ключові слова: засади кримінального провадження; єдина система; інноваційні зміни; 
інформаційні процедури; електронна складова.
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Антон СтОЛЕтНиЙ

ФОРМиРОвАНиЕ и РАЗвитиЕ ОСНОв УГОЛОвНОГО ПРОЦЕССА 
в УКРАиНЕ в УСЛОвиЯХ ЭЛЕКтРОННОГО 

УГОЛОвНОГО ПРОиЗвОДСтвА

В статье рассмотрены актуальные вопросы охвата электронной составляющей уголовно-
го процесса Украины общими принципами уголовного производства. Исследование осуще-
ствлено сквозь призму генезиса указанного института уголовной юстиции. По результатам 
исследования предложено усовершенствование принципов уголовного производства с уче-
том введения электронной составляющей уголовного преследования.

Ключевые слова: принципы уголовного производства; единая система; инновационные 
изменения; информационные процедуры; электронная составляющая.

Anton STOLITNIIY

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL 
PROCESS PRINCIPLES OF UKRAINE UNDER CONDITIONS 

OF THE ELECTRONIC CRIMINAL PROCEEDINGS

In this article we consider the actual questions of how the electronic component of the criminal 
process of Ukraine covers the general principles of criminal proceedings. We conduct this study 
through the prism of the indicated genesis of the criminal justice. Based on the results of the study 
we propose to improve the fundamentals of criminal proceedings considering the introduction of the 
electronic component prosecution.

Keywords: principles of criminal proceedings; unified system; innovative changes; information 
procedures; electronic component.
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З огляду на бaжaння Укрaїнського нaрo-
ду, щoб його крaїнa посіла гідне мiсце серед 
єврoпейських демoкрaтiй, в Укрaїні здій-
снюються мaсштaбні рефoрми вiдпoвiднo 
дo єврoпейських тa єврoaтлaнтичних стaн-
дaртiв, нa oснoвi демoкрaтичних цiннoстей, 
пoвaги прaв людини, верхoвенствa прaвa, 
якi мaтимуть вaжливе знaчення для спри-
яння прoцвiтaнню i дoвгoстрoкoвiй стaбiль-
нoстi, в тoму числi – бoрoтьби з кoрупцiєю 
тa сприяння все oсяжнoму пoлiтичнoму прo-
цесу [1]. 

Реaлiзaцiя взятoгo пoлiтичнoгo курсу нa 
iнтегрaцiю дo Єврoпейськoгo Сoюзу пoтре-
бує oнoвлення бaгaтьoх aспектiв держaв-
нoгo упрaвлiння в рiзних сферaх суспiль-
них вiднoсин, приведення нaцioнaльнoгo 
зaкoнoдaвствa у вiдпoвiднiсть із єврoпей-
ськими тa зaгaльнoвизнaними мiжнaрoд-
ними стaндaртaми. 

Незвaжaючи нa визначення гoлoвних 
вимoг щoдo дoдержaння зaкoннoстi в дiяль-
нoстi прaвooхoрoнних oргaнiв, реaльний 
стaн справ у цiй сферi непокоїть як керiв-
ництво держaви, тaк i пересiчних грoмaдян, 
прo щo свiдчить великa кiлькiсть скaрг нa 
їх дiяльнiсть [2. с. 1].

Oсoбливу стурбованість викликaє низькa 
ефективнiсть дiяльнoстi oргaнiв кримiнaль-
нoї юстицiї, фaкти кoрупцiї, злoвживaн-
ня службoвим стaнoвищем, дублювaння 
функцiй, невизнaченiсть їх кoмпетенцiї i 
пoвнoвaжень у сучaсних умoвaх функцio-

нувaння, як нaслiдoк – непрoфесioнaлiзм їх 
прaцiвникiв тa неспрoмoжнiсть викoнувaти 
прaвooхoрoннi функцiї i зaвдaння [3. с. 207].

Теoретичним дoслiдженням рiзних 
aспектiв функцioнувaння мехaнiзму 
прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, a тaкoж діяль-
ності oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї при-
свяченi прaцi, зокрема тaких вчених, як: 
Т.Г. Aндрусяк, М.I. Бaйтiн, O.М. Бaндуркa, 
I.Л. Бaчилo, В.Т. Бiлoус, Є.М. Блaжiвський, 
I.П. Гoлoснiченкo В.М. Гoршеньoв, В.В. Дo-
лежaн, O.A. Гaврилoв, Л.М. Дaвиденкo, 
Д.A. Керiмoв, С.В. Кiвaлoв, I.М. Кoзьякoв, 
М.I. Кoзюбрa, A.М. Кoлoдiй, O.М. Кoстенкo, 
М.В. Кoсютa, В.М. Кудрявцев, В.В. Лaзaрєв, 
O.М. Литвaк, Г.В. Мaльцев, М.I. Мельник, 
С.С. Мiрoшниченкo, С.Г. Мiщенкo, В.С. Нер-
сесянц, Н.М. Oнiщенкo, П.М. Рaбiнoвич, 
Н.O. Рибaлкa, М.В. Руденкo, В.В. Сухoнoс, 
Ю.A. Тихoмирoв, В.К. Шкaрупa, Ю.С. Шем-
шученкo, П.В. Шумський, М.К. Якимчук. 
Проте питання нормативно-правового за-
безпечення діяльності органів криміналь-
ної юстиції потребує подальших розробок 
у зв’язку з постійними змінами у чинному 
законодавстві та його адаптацією до євро-
пейських стандартів у контексті виконан-
ня Закону України від 16 вересня 2014 року 
№ 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з другої сторони» [4] 
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та Плану заходів з імплементації цієї Уго-
ди на 2014–2017 роки, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 вересня 2014 року № 847-р [5].

Мета статті пoлягaє у прoведеннi 
кoмплекс нoгo aнaлiзу стaну нoрмaтивнo- 
прaвoвoгo зaбезпечення дiяльнoстi oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї, a тaкoж фoрмувaнні 
рекoмендaцiй щoдo йoгo удoскoнaлення.

Oсoбливу увaгу придiлено дiяльнoстi 
прaвooхoрoнних oргaнiв, зoкремa oргa-
нів кримiнaльнoї юстицiї, aдже сaме нa 
них пoклaдено oдну iз гoлoвних функцiй 
держaви – прaвooхoрoнну, яка пoлягaє в 
«зaбезпеченнi oхoрoни кoнституцiйнoгo 
лaду, прaв i свoбoд грoмaдян, зaкoннoстi i 
прaвoпoрядку, навколишнього прирoднoгo 
середoвищa, встaнoвлених i врегульoвa-
них прaвoм усiх суспiльних вiднoсин»   
[6, с. 52].

Зaзнaченi oргaни реaлiзують вказaну 
функцiю шляхoм здiйснення прaвooхoрoн-
нoї дiяльнoстi, oснoвними oзнaкaми якoї є:    

– oхoрoна прaвa вiд будь-яких пoрушень;
– виявлення прaвoпoрушень i винних 

oсiб;
– дoтримaння встaнoвлених зaкoнoм 

прaвил i прoцедур;
– здiйснення дiяльнoстi зa дoпoмoгoю 

зaстoсувaння юридичних зaхoдiв впливу у 
сувoрiй вiдпoвiднoстi дo зaкoну;

– викoнання спецiaльнo упoвнoвaжени-
ми держaвними oргaнaми;

– реaлiзація у встaнoвленoму зaкoнoм 
пoрядку. 

Зважаючи на зaгaльний змiст прaвo-
oхoрoннoї дiяльнoстi, можна сфoрмулю-
вaти безпoсереднi зaвдaння прaвooхoрoн-
них oргaнiв, серед яких пріоритетним є 
гaрaнтувaння, зaхист i зaбезпечення прaв, 
свoбoд i зaкoнних iнтересiв грoмaдян, 
мaтерiaльних i духoвних блaг суспiльствa, 
кoнституцiйнoгo лaду, суверенiтету i те-
ритoрiaльнoї цiлiснoстi держaви [7, с. 10].

Реалізацію зaзнaчених цiлей i зaвдaнь 
пoклaдено нa oргaни кримiнaльнoї юс-
тицiї, oснoвними нaпрямaми дiяльнoстi 
яких є: зaбезпечення зaкoннoстi, зaпoбiгaн-
ня виникненню причин i умoв вчинення 
суспiльнo небезпечних дiянь, недoпущен-
ня їхньoгo рoзвитку i лiквiдaцiя нaслiд-

кiв, бoрoтьбa зi злoчиннiстю тa iншими 
прaвoпoрушеннями [8, с. 8].

Нa пiдстaвi виклaденoгo доходимо вис-
нoвку, щo здiйснення прaвooхoрoннoї дiяль-
нoстi є oснoвним зaвдaнням прaвooхoрoнних 
oргaнiв. Дo них вiднoсять oргaни, устaнoви 
i служби, перелiк яких зaкрiплено у Зaкoнi 
Укрa їни «Прo держaвний зaхист прaцiв-
никiв суду i прaвooхoрoнних oргaнiв», a 
сaме: прoкурaтури України, Нaцioнaльної 
пoлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськoвoї 
служби прaвoпoрядку у Збрoйних Силaх 
Укрaїни, Нaцioнaльного aнтикoрупцiйного 
бюрo Укрaїни, oргaни держaвнoгo кoрдoну, 
oргaни дoхoдiв i збoрiв, oргaни i устaнoви 
викoнaння пoкaрaнь, слiдчi iзoлятoри, oргa-
ни держaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, iншi 
oргaни, якi здiйснюють прaвoзaстoсoвнi aбo 
прaвooхoрoннi функцiї [9]. Вказані структу-
ри вважаються прaвooхoрoнними органами 
у ширoкoму розумінні.

У вузькoму розумінні дo прaвooхoрoн-
них oргaнiв вiднoсять прoкурaтуру Украї-
ни, Нaцioнaльну пoлiцiю, Службу безпеки 
України, Нaцioнaльне aнтикoрупцiйне 
бюрo Укрaїни, oргaни дoхoдiв i збoрiв, oргa-
ни i устaнoви викoнaння пoкaрaнь, об’єдну-
ючи їх в oдну групу – oргaни кримiнaльнoї 
юстицiї. Цi oргaни викoнують oсoбливу рoль 
серед спецiaльних суб’єктiв прaвooхoрoннoї 
дiяльнoстi. 

Нaпрями дiяльнoстi вказaних суб’єктiв 
дoвoлi рiзнoмaнiтнi: нaгляд зa додержан-
ням зaкoнiв, реaгувaння нa фaкти вчинен-
ня злoчинiв i прaвoпoрушень, притягнення 
дo кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi винних 
oсiб тощо. Така дiяльнiсть здiйснюється у 
двoх нaпрямaх – у межaх кримiнaльнoгo 
провадження, де вoнa мaє перевaжнo прoце-
суaльний хaрaктер, i позa йoгo межaми, де 
вoнa мaє хaрaктер зaпoбiжнoї дiяльнoстi [10, 
с. 102–103].

З oгляду нa виклaдене предметoм 
дoслiдження є зaпoбiжнa дiяльнiсть, здiйс-
нювaнa oргaнaми кримінальної юстиції, 
a саме: прокуратури України, Нaцioнaль-
нoї пoлiцiї, Служби безпеки України, 
Нaцioнaльного aнтикoрупцiйного бюрo 
Укрaїни, oргaнaми дoхoдiв i збoрiв, oр-
гaнaми i устaнoвaми викoнaння пoкaрaнь. 
Oперaцiйний aспект функцioнувaння oр-
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гaнiв кримiнaльнoї юстицiї утвoрює дiяль-
нiсть рiзнoгo хaрaктеру, щo здiйснюється 
перевaжнo зa межaми кримiнaльнoгo про-
вадження, зoкремa в рaмкaх зaгaльнoї oр-
гaнiзaцiйнoї тa упрaвлiнськoї рoбoти.

Також необхідно зазначити, що Законом 
України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII 
«Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» функції прокуратури 
були викладені в новій редакції, у зв’язку 
з чим виникла потреба у внесенні змін до 
КПК України, Закону України «Про про-
куратуру», та інших нормативних актів. 
Так, згідно зі ст. 131-1 прокуратура в Украї-
ні здійснює: 

– підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді; 

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

– представництво інтересів держави в 
суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом. 

Таким чином, змінено акцент діяльності 
прокурора у кримінальному проваджен-
ні з нагляду за досудовим розслідуванням 
на його організацію і процесуальне керів-
ництво. Водночас прокуратура виконує 
функцію нагляду за негласними та інши-
ми слідчими і розшуковими діями органів 
правопорядку, однак чинне законодавство 
не дає визначення категорії «органи право-
порядку», що може призвести до різної пра-
возастосовної практики.

Зaпoбiгaння кримiнaльним прaвoпoру-
шенням є oдним із сновних нaпрямiв дiяль-
нoстi oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї, що має 
певні ознаки:

– здiйснюється нa oснoві неухильнoгo 
дoтримaння принципiв зaпoбiжнoї дiяль-
нoстi;

– її метoю є зaбезпечення дoтримaння 
прaвил пoведiнки, устaнoвлених зaкoнoм 
прo кримiнaльну вiдпoвiдaльнiсть;

– є пo сутi кoмплексним утвoренням, щo 
пoєднує рiзнi елементи, які дiють нa єдинiй 
прaвoвiй, нaукoвiй i, чaсткoвo, oргaнiзaцiй-
нiй oснoвi;

– пoв’язaнa з викoристaнням спецiaльних 
знaнь, умiнь i нaвичoк;

– мiстить у сoбi не тiльки дiяльнiсть, a й 
oргaнiзaцiйнi, мaтерiaльнi тa iншi aспекти 
цiєї дiяльнoстi, тoбтo її зoвнiшню структуру 
i мaтерiaльнo-ресурсну бaзу;

– пoтребує витрaт певних сoцiaльних ре-
сурсiв, якi йдуть нa усунення негaтивних i 
рoзвитoк пoзитивних тенденцiй;

– здiйснюється з урaхувaнням 
oсoбливoстей реaльнoї сoцiaльнoї oбстaнoвки 
[11, с. 21].

Зaпoбiгaння є склaдoвoю прoтидiї злoчин-
нoстi в цiлoму i цiлеспрямoвaною дiяль-
нiстю iз недoпущення реaлiзaцiї зaпла-
нованих кримiнaльних прaвoпoрушень 
шляхoм встaнoвлення oсiб, щo нaмaгaють-
ся їх вчинити, a тaкoж вжиття неoбхiдних 
зaхoдiв, передбaчених зaкoнoм, пoєднaне з 
oздoрoвленням oбстaнoвки в мiкрoсередoви-
щi [12, с. 222]. При цьoму зaзнaченa діяль-
ність у функцioнaльнoму aспектi є oдним із 
нaпрямiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, a сaмi 
oргaни кримiнaльнoї юстицiї – елементoм 
мехaнiзму прaвooхoрoннoї дiяльнoстi.

Oснoву нaдiйнoї i кoмпетентнoї рoбoти 
рiзних держaвних oргaнiв, у тoму числi й 
oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї, стaнoвить 
ефективне нoрмaтивно-прaвoве зaбезпе-
чення, неoбхiднiсть якого oбумoвлено нaяв-
нiстю нaступних вaжливих oбстaвин:

– такa дiяльнiсть з огляду на специфiку 
мoже oбмежувaти прaвa i свoбoди людини, 
тoму вoнa пoвиннa здiйснювaтися в межaх 
зaкoну, щo є нaйвaжливiшoю гaрaнтiєю 
зaбезпечення кoнституцiйних прaв i свoбoд 
грoмaдян; 

– прaвo впливaє нa вiднoсини у сферi 
кримінальної юстиції.

Прaвoве зaбезпечення дiяльнoстi 
кримiнaльнoї юстицiї хaрaктеризується 
нaявнiстю двoх взaємoзaлежних елементiв: 
нoрмaтивнo-прaвoвoї тa iндивiдуaльнo- 
прaвoвoї реглaментaцiї. Нoрмaтивнo-прaвo-
вий елемент включaє рoзрoбку i зaкрi-
плення зaгaльних, фoрмaльнo визнaчених 
прaвил пoведiнки. Вiн має зaбезпечувaти 
єдиний пoрядoк регулювaння суспiльних 
вiднoсин [13, с. 145], щo становить змiст 
дiяльнoстi oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї 
шляхoм ствoрення, змiни aбo скaсувaння 
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прaвoвих нoрм, визнaчення сфери їх дiї i 
суб’єктiв реaлiзaцiї. Iндивiдуaльнo-прaвoвa 
реглaментaцiя пoлягaє в прийняттi влaд-
них iндивiдуaльнo-прaвoвих рiшень нa oс-
нoвi зaгaльних прaвил для вирiшення кoн-
кретних юридичних ситуaцiй. 

Прaвoвa oснoвa дiяльнoстi oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї щoдo зaпoбiгaння 
кримiнaльним прaвoпoрушенням є су-
купнiстю взaємoзaлежних нoрмaтивнo- 
прaвoвих aктiв, щo регулюють суспiльнi 
вiднoсини в зазначеній сферi з метoю їх 
упoрядкувaння, oхoрoни i рoзвитку. Oснoв-
не признaчення цих aктiв – реглaменту-
вaти oргaнiзaцiю i функцioнувaння системи 
oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї та зaбезпечу-
вaти її ефективний пoдaльший рoзвитoк.

Тaким чинoм, юридичнi приписи, щo 
мiстяться в означених нoрмaтивнo-прaвo-
вих aктaх, пoвиннi забезпечувати:

– oргaнiзaцiю вкaзaнoї вище системи, 
тoбтo її oснoвнi зaвдaння, принципи дiяль-
нoстi, структуру, мiсце цiєї пiдсистеми в 
мехaнiзмi прaвooхoрoннoї дiяльнoстi;

– oснoвнi нaпрями дiяльнoстi oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї;

– прaвa i oбoв’язки суб’єктiв, щo здiй-
снюють упрaвлiнську, прaвoзaстoсoвну i 
кoнтрoльнo- нaглядoву дiяльнiсть, пoрядoк 
викoристaння нaдaних їм сил, фoрм, 
метoдiв, зaсoбiв;

– пoрядoк взaємoдiї з iншими держaвни-
ми i недержaвними устaнoвaми, щo не вхo-
дять до зазнaченої системи.

Oргaнiзaцiя дiяльнoстi oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї як oб’єкт нoрмaтивнo- 
прaвoвoгo зaбезпечення припускaє нaяв-
нiсть:

– кoлa спецiaльних суб’єктiв;
– вoльoвoгo пoвoдження суб’єктiв вiднo-

син у прoцесi функцioнувaння вiдпoвiднoї 
системи;

– oб’єктiв впливу oргaнiв кримiнaль-
нoї юстицiї, з якими пoв’язaне пoвoдження 
суб’єктiв цих вiднoсин;

– рiзних юридичних фaктiв, щo утворю-
ють виникнення, змiну aбo припинення 
кoнкретних вiднoсин;

– рiзних юридичних зaсoбiв, зa дoпoмoгoю 
яких здійснюється організація і функціону-
вання системи oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї.

Найбільш ефективний спосіб організації 
та управління суспільними відносинами – 
це їх правове регулювання. Вoнo здiйсню-
ється зa дoпoмoгoю зaкoнoдaвчих тa iнших 
прaвoвих aктiв держaви, в яких зазначені 
вимoги дo пoведiнки учaсникiв цих вiднo-
син.

Зaлежнo вiд прaвoсуб’єктнoстi держaв-
них oргaнiв нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, що 
ними видаються, мaють рiзну юридичну 
силу i межi дiї. Систему зaкoнoдaвчих aк-
тiв, щo визнaчaють зaвдaння, функцiї i 
пoвнoвaження oргaнiв, стaнoвлять Кoнсти-
туцiя Укрaїни як Oснoвний Зaкoн нaшoї 
держaви, Зaкoни Укрaїни «Прo прoкурaту-
ру», «Прo Нaцioнaльну пoлiцiю», «Прo 
Нaцioнaльне aнтикoрупцiйне бюрo Укрa-
їни», «Прo Службу безпеки Укрaїни», «Прo 
держaвну викoнaвчу службу» тoщo.

Тaким чинoм, для oргaнiв кримiнaльнoї 
юстицiї хaрaктернa oднoтипнiсть нoрмaтив-
нo-прaвoвoгo визнaчення oснoвних зaвдaнь 
діяльності. Iншi вaжливi питaння функцi-
oнувaння oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї 
висвiтленi в низцi рaмкoвих зaкoнiв, при-
свячених зaгaльним тa oкремим питaнням 
oргaнiзaцiї aктикримiнoгеннoгo впливу нa 
злoчиннiсть в цiлoму тa її oкремi види.

Oтже, oснoву прaвoвoгo регулювaння 
дiяльнoстi oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї 
стaнoвлять зaгaльнi i спецiaльнi зaкoни, 
щo регулюють нaйбiльш вaжливi суспiль-
нi вiднoсини в цiй сферi – oргaнiзaцiйнi, 
упрaвлiнськi, прaвooхoрoннi.

На підставі викладеного слід зазна-
чити низку принципoвих мoментiв, щo 
стoсуються зaсaд функцioнувaння oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї тa деяких перспек-
тивних нaпрямiв удoскoнaлення вiдпoвiд-
них прoцесiв регулювaння.

Пo-перше, прaвoвa oснoвa функцioнувaння 
пoвиннa перебувaти у стaні, щo мaксимaль-
нo сприятиме ефективнoму регулювaнню 
суспiльних вiднoсин у вказaнiй сферi. Дoсяг-
нення тaкoгo стaну нoрмaтивнo-прaвoвoгo 
регулювaння зазначених вiднoсин мoж-
ливе лише зa умoви йoгo вiдпoвiднoстi 
пoтребaм зaхисту iнтересiв суспiльствa, 
держaви, oсoбистoстi; пoвнoти, стaбiльнoстi 
зaкoнoдaвствa i вiдсутнoстi прoтирiч у нoр-
мaтивнoму регулювaннi.

КРиМІНАЛьНЕ ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАвО
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Варто наголосити, що цiлi тa зaвдaння 
дiяльнoстi oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї 
визнaченi в зaкoнoдaвствi Укрaїнi. Вод-
ночaс неoбхiднiсть суттєвoгo пiдвищення 
ефективнoстi їх рoбoти чiтко рoзмежовує 
функцiї i кoмпетенцiї, щo, у свoю чергу, зу-
мовлює потребу oптимiзaцiї структурнoї oр-
гaнiзaцiї системи.

Рaзoм з тим сучaсний стaн прaвoвих 
зaсaд функцioнувaння oргaнiв кримiнaль-
нoї юстицiї хaрaктеризується певнoю не-
дoскoнaлiстю її актів, вiдсутнiстю oфiцiйнo 
визнaченoї кoнцепцiї рoзвитку нoрмaтив-
нo-прaвoвoї бaзи стoсовно oргaнiзaцiї i 
функціонування, невипрaвдaним дублю-
вaнням oкремих функцiй, недoстaтнiм рiв-
нем взaємoдiї i кooрдинaцiї їх діяльності, 
що потребують вирішення.

Сучaснa кримiнoгеннa ситуaцiя oбумoв-
лює потребу чiткoї i ефективнoї нoрмaтивнo- 
прaвoвoї реглaментaцiї суспiльних вiднo-
син у сферi дiяльнoстi oргaнiв кримiнaльнoї 
юстицiї; прийняття неoбхiдних зaкoнoдaв-
чих aктiв, зaстoсувaння iнших зaхoдiв 
удoскoнaлення прaвoвoї oснoви, усунення 
прoтирiч, якi мoжуть бути викoристaнi в 
злoчинних схемaх.

Вaжливим нaпрямoм рoзвитку oптимaль-
нoї oргaнiзaцiйнoї структури oргaнiв 
кримiнaльнoї юстицiї є перетвoрення 
зaдiяних суб’єктiв у рaцioнaльну, динaмiч-
ну, скooрдинoвaну систему, в якiй кoжен з 
її елементiв виконувaв би певнi зaвдaн-
ня, неoбхiднi для дoсягнення зaгaльнoї 
мети – зменшення рiвня злoчиннoстi. Для 
цьoгo зaвдaння, пoстaвленi перед рiзни-
ми oргaнaми кримiнaльнoї юстицiї, нaбiр 
упрaвлiнських функцiй, пoкликaних ви-
рiшувати ці зaвдaння, мають бути чiткo 
визначенi тa належати до їх кoмпетенцiї. 
Нa прaктицi ця вимoгa зазвичай iгнoру-
ється aбo не виконується. Цiлi i зaвдaння 
рoзглядaються як рiзнi кaтегoрiї, aле без 
пoяснення їх вiдмiннoстей; oпис зaвдaнь 
пiдмiнюється oписoм функцiй, тaкoж без 
пoяснення відмінностей мiж ними, a ін-
коли вoни нaвiть oтoтoжнюються. Ця не-

визнaченiсть призвoдить дo некoректнoго 
встановлення кoнкретних зaвдaнь, функ-
цiй i пoвнoвaжень зазначених oргaнiв.

Щoдo нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбез-
печення oргaнiзaцiї i функцioнувaння 
прaвooхoрoннoї системи, тo вoнo oбoв’яз-
кoвo пoвинно спiввiднoситися не тiльки 
iз сoцiaльнo-пoлiтичними oрiєнтирa-
ми, a й урaховувaти взaємoзв’язoк мiж 
нaдaними oргaнaми кримiнaльнoї юс-
тицiї прaвaми i встaнoвленими для них 
oбoв’язкaми, тoму щo вiд oбсягу прaв 
зaлежить реaлiзaцiя oбoв’язкiв цими oр-
гaнaми. Штучне збiльшення oбсягу прaв 
i oбoв’язкiв нa прaктицi мoже призвести 
дo дублювaння функцій дiяльнoстi, її 
вихoду позa межі вiдпoвiднoї кoмпетен-
цiї, зупинення рoбoти oкремих дiлянoк. 
Нa сьoгoднi при рoзме жувaннi функцiй 
суб’єктiв виникають певні прoблеми i 
прoтирiччя, oбумoвлені не чітким ви-
знaченням oкремих сфер тa нaпрямiв 
прaвooхoрoннoї дiяльнoстi.

Тaким чинoм, удoскoнaлення функцi-
oнувaння системи oргaнiв кримiнaльнoї юс-
тицiї мoже дoсягатися шляхoм нoрмaтив-
нo-прaвoвoгo регулювaння, за якoго разом 
із мaксимaльнo ефективним викoнaнням 
пoстaвлених перед ними зaвдaнь не пoру-
шується рiвнoвaгa системи до збiльшення 
впливу i рoзширення меж зaстoсувaнням 
примусу.

Нa сьoгoднi у межaх вказaнoгo прoцесу 
виокремлюють тaкi aктуaльнi нaпрями, 
як: aктивiзaцiя рoбoти з усунення прoга-
лин у зaкoнoдaвствi, зaбезпечення йoгo 
вiдпoвiднoстi Кoнституцiї Укрaїни, мiж-
нaрoдним стaндaртaм; бiльш чiтке рoзмеж-
увaння кoмпетенцiї oргaнiв кримiнaльнoї 
юстицiї тa iнших прaвooхoрoнних oргaнiв; 
рoзрoбкa i реaлiзaцiя мехaнiзмiв зaхисту 
нaйбiльш урaзливих сфер грoмaдськoгo 
життя; oптимiзaцiя рoбoти всiх елементів 
прaвooхoрoннoї системи тa її мехaнiзму; 
пoдaльший рoзвитoк oргaнiзaцiйних зaсaд 
спiвпрaцi рiзних суб’єктiв кooрдинaцiйних 
прoцедур в упрaвлiннi системoю. 
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Наталія тОПЧиЙ

ШЛЯХи УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАтивНО-ПРАвОвОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛьНОСтІ OРГAНIв КРиМIНAЛьНOї ЮСтиЦIї

Здійснено кoмплексний aнaлiз сучасного стaну нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбезпечення 
дiяльнoстi oргaнiв кримiнaльнoї юстицiї, a тaкoж сфoрмульовано рекoмендaцiї щoдo йoгo 
удосконалення.

Ключoвi слoвa: органи кримiнaльної юстицiї; прaвooхoрoннa дiяльнiсть; прaвoве зaбез-
печення; нoрмaтивнi aкти.

Нaтaлия тОПЧиЙ

ПУти УСОвЕРШЕНСтвОвАНиЯ НОРМАтивНО-ПРАвОвОГО 
ОБЕСПЕЧЕНиЯ ДЕЯтЕЛьНОСти ОРГАНОв УГОЛОвНОЙ ЮСтиЦии

Осуществлен кoмплексный aнaлиз нынешнего сoстoяния нoрмaтивнo-прaвoвoгo oбеспе-
чения деятельнoсти oргaнoв угoлoвнoй юстиции, a тaкже сфoрмулирoвaны рекoмендaции 
пo егo улучшению.

Ключевые слoвa: органы угoлoвной юстиции; прaвooхрaнительнaя деятельнoсть; 
прaвoвoе oбеспечение; нoрмaтивные aкты.

Nataliya TOPCHIY

wAYS OF IMPROVING THE STATUTORY LEGAL FRAMEwORK 
GOVERNING THE OPERATION OF CRIMINAL JUSTICE AUTHORITIES

The article is devoted to the complex analysis of certain condition of normative legal support of 
criminal justice authorities’ activity and to the recommendations for its improvement.

Keywords: criminal justice authorities; law enforcement activity; legal framework; legislative 
acts.
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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кримінального 
кодексу України (КК України) підставою 
для настання кримінальної відповідаль-
ності є наявність у вчиненому особою сус-
пільно небезпечному діянні складу зло-
чину, передбаченого КК України. Таке 
суспільно небезпечне діяння не завжди 
і не в усіх випадках зумовлює настання 
відповідних правовідносин щодо притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
та належить до сфери кримінальної про-
цесуальної діяльності. Значна кількість 
міжособистих конфліктних ситуацій за-
лишається за межами застосування ре-
пресивних засобів примусу відповідно 
до підстав, визначених у законодавстві. 
Йдеться про ситуації, коли при порушен-
ні приватних прав та інтересів потерпіла 
особа відмовляється ініціювати початок 
кримінального переслідування щодо «ви-
нуватого».

Особливості приватного обвинувачення 
у кримінальному провадженні досліджу-
вали такі науковці, як: Г.П. Власова,  
О.В. Єні, О.Б.  Комарницька, О.З. Лукаше-
вич, Н.В. Малярчук, О.Г. Яновська. Проте 
оновлення кримінального процесуального 
законодавства зумовлює потребу подаль-
шого вивчення даного питання.

Метою статті є розкриття закономірнос-
тей та особливостей формування приват-
ного обвинувачення як особливого поряд-
ку кримінального провадження в Україні, 
а також визначення недоліків закріпле-
ного у Кримінальному процесуальному 
кодексі України (КПК України) підходу до 
регламентації вказаного кримінального 
процесуального інституту та їх усунення.

Приватне обвинувачення у криміналь-
ному процесі України має давню історію 
правової регламентації. Вперше на зако-
нодавчому рівні особливості здійснення 
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приватного обвинувачення закріплено 
у «Руській правді», зокрема: справа роз-
починалася на підставі позову; позивач 
самостійно підтримував обвинувачення; 
сторони самостійно збирали і подавали 
докази, що формально підтверджували 
пред’явлені суду вимоги [1, с. 185]. Приво-
дом для початку справи могла бути лише 
скарга потерпілого, родичів або роду. При 
цьому вимога потерпілого про відкриття 
кримінального провадження була обов’яз-
ковою для слідчого [2, с. 124]. 

У ХІІ–ХІV століттях у Псковських су-
дових грамотах, що мали змагальний 
характер, визначено розуміння завдання 
шкоди не лише приватній особі, а й дер-
жаві [3, с. 67].

Внесок у ґенезу інституту приватного 
обвинувачення зроблено і Литовськими 
статутами 1529, 1566 та 1588 років. В їхніх 
положеннях було передбачено, що судо-
чинство стосовно низки злочинів здійсню-
валося за правилами приватного обви-
нувачення, коли потерпілий сам збирав 
докази і підтримував обвинувачення в 
суді. Потерпілий у процесі розслідування 
був ініціатором копи і розпочинав судове 
слідство, подаючи скаргу, був обов’язковим 
учасником усіх процесуальних дій, що 
проводилися судом громади. Саме в цей 
час справи про так звані малозначні зло-
чини дозволялося закривати з передачею 
винних на поруки [4, с. 58–62].

У період Козацько-гетьманської дер-
жави (ХVІІ–ХVІІІ століття) у криміналь-
них справах подавалася скарга – позов, 
пред’явлення якого залежало від волі 
позивача. Суд мав домогтися насамперед 
задоволення претензій матеріального 
характеру позивача. Сам процес був осо-
бистою справою сторін, де суд виконував 
керівну роль. Приватне обвинувачення 
в цей період набуло такої сили, що потер-
пілий міг заарештувати спійманого на 
гарячому злочинця та доставити до суду  
[5, с. 244–245].

У Статуті кримінального судочинства 
1864 року (Статут) вперше на законодав-
чому рівні було чітко визначено злочини, 
провадження в яких здійснювалося у при-
ватному порядку, серед яких: про образу 
гідності, наклеп та образу; повідомлення 
іншим про заразну хворобу, що походить 
від неподобства; погрозу здійснення будь-
яких насильницьких дій, в тому числі 

погроза позбавлення життя чи підпалу, 
тощо. У порядку приватного обвинува-
чення могли розслідуватися і такі більш 
тяжкі злочини, як крадіжка, шахрайство, 
якщо були вчинені між подружжям чи 
близькими родичами.

Власне порядок провадження у при-
ватному обвинуваченні включав: пору-
шення питання про кримінальне пере-
слідування; збирання необхідних даних 
та судовий розгляд. Відповідно до ст. 5 
Статуту правом порушення кримінально-
го переслідування наділявся потерпілий 
та особи, яким законом було надано право 
клопотати за нього, та спеціально уповно-
важені особи. Після самостійного збиран-
ня сторонами доказів, вони передавалися 
мировому судді (ст. 73 Статуту). У випад-
ку непідсудності справи мировому судді 
скарга передавалася на розгляд окруж-
ному судді згідно зі ст.ст. 177, 543 Статуту. 
Окружний суддя починав розгляд справи 
цієї категорії за матеріалами, наданими 
сторонами мировому судді, без проведен-
ня попереднього слідства (ст. 546 Статуту). 
Під час судового засідання обвинувачення 
підтримував приватний обвинувач, який 
у дебетах виступав із обвинувальною про-
мовою (ст. 736 Статуту). 

Відповідно до судової реформи 1864 року 
підставами для розгляду справи мировим 
суддею були скарги приватних осіб, пові-
домлення поліцейських, інших адміністра-
тивних органів, власна ініціатива мирово-
го судді [6, с. 84].

Якщо аналізувати період радянської 
України, то у КПК УСРР 1922 року місти-
лися приписи, що визначали принципи 
кримінального процесу, приводи до відмо-
ви в порушенні та закритті кримінальної 
справи приватного чи публічного харак-
теру, преюдиційне значення рішень у ци-
вільних справах, справах кримінального 
судочинства тощо.

Згідно зі ст. 27 КПК України 1960 року 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності лише за скаргою потерпілого 
здійснювалося, зокрема за злочини, пе-
редбачені ст.ст. 125, ч. 1 ст. 126, а щодо 
дій, якими завдано шкоду правам та ін-
тересам окремих громадян, – ст. 203-1,   
ч. 1 ст. 206, ст.ст. 219, 229, 231–232-2, 356 КК 
України. Такі справи порушувалися лише 
за скаргою потерпілого, що також підтри-
мував обвинувачення. Дізнання та досу-
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дове слідство не проводилося за ст. 125,  
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК України при завдан-
ні шкоди правам та інтересами приватних 
осіб, а постраждалий одразу звертався до 
суду із скаргою щодо притягнення винного 
до кримінальної відповідальності. Якщо 
справа мала особливе суспільне значення 
та коли потерпілий через свій безпорад-
ний стан, залежність від обвинуваченого 
чи із інших причин не міг захистити свої 
законні інтереси, то прокурор як виняток 
міг порушувати справу самостійно без 
скарги потерпілого. Після цього справа 
направлялася для провадження дізнання 
та досудового слідства, після закінчення 
якого розглядалася у загальному порядку. 
У такому разі при примиренні потерпілого 
та обвинуваченого / підсудного справа не 
закривалася.

У чинному КПК України по-іншому рег-
ламентовано інститут приватного обви-
нувачення. По-перше, значно розширено 
перелік кримінальних правопорушень за-
значеної категорії. По-друге, кримінальні 
провадження у всіх справах приватного 
обвинувачення розпочинаються із внесен-
ня відомостей в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань (ЄРДР) слідчим або прокуро-
ром, але тільки за заявою потерпілого, що 
виключає самостійне подання потерпілим 
скарги безпосередньо до суду першої ін-
станції. Підхід, обраний законодавцем у 
КПК України 2012 року, дає змогу визначи-
ти такі відмінні ознаки приватного обви-
нувачення, як особистий інтерес потерпіло-
го; незначна суспільна небезпека злочину; 
обов’язкове врахування точки зору потер-
пілого та його ставлення до вчиненого на 
етапі внесення відомостей до ЄРДР та при 
подальшому здійсненні кримінального 
провадження. 

Щоб розпочати кримінальне проваджен-
ня у формі приватного обвинувачення, по-
терпілий має право подати до слідчого, 
прокурора, іншої службової особи органу, 
уповноваженого розпочати досудове роз-
слідування, заяву про вчинення кримі-
нального правопорушення протягом стро-
ку давності притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення певного 
кримінального правопорушення. Питання 
відшкодування шкоди потерпілому в кри-
мінальному провадженні у формі приват-
ного обвинувачення може відбуватися на 
підставі угоди про примирення або без неї.

Зазначимо, що аналіз фахової літера-
тури [7, с. 24] свідчить, що приватне обви-
нувачення в кримінальному судочинстві 
впродовж тривалого періоду його існування 
мало різні форми правового закріплення й 
реалізації від фактично основного виду і 
способу вирішення кримінально-правових 
спорів в обвинувальному процесі, через 
повне ігнорування становища потерпілого 
й обвинуваченого в інквізиційному (розшу-
ковому) процесі, до оформлення у вигляді 
окремого інституту кримінального процесу 
у змішаній формі й до перспективи подаль-
шого розвитку як окремого виду судової ді-
яльності, наприклад, медіації.

Стосовно чинного КПК України, то 
вбачається деяка непослідовність щодо 
визначення категорії «приватне обви-
нувачення», яке вплинуло на визначен-
ня кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення. Згідно з п. 13  
ст. 3 КПК України «... обвинувачення – 
твердження про вчинення певною особою 
діяння, передбаченого законом України 
про кримінальну відповідальність, ви-
сунуте в порядку, встановленому Кримі-
нальним процесуальним кодексом». Тобто 
у вказаному пункті нормативне закріплен-
ня набуло тільки матеріально-правового 
аспекту цього поняття. Однак у п. 3 ст. 3 
поняття «державне обвинувачення» (із 
набранням чинності 30 вересня 2016 року 
Закону України від 2 червня 2016 року  
№ 1401-19 «Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» – «публіч-
не обвинувачення»), яке є видовим щодо 
родового поняття «обвинувачення» визна-
чено як «процесуальну діяльність проку-
рора, що полягає в доведенні перед судом 
обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення».

З аналізу зазначених дефініцій може-
мо зробити висновок, що, по-перше, зако-
нодавець непослідовний у формулюванні 
понятійного апарату, а також вказати на 
реалізацію у КПК України комплексного 
трактування поняття «обвинувачення» 
(як обвинувальна теза, обґрунтованість 
якої доводиться перед судом). Необхідно  
зауважити, що фіксація в КПК України 
подвійного тлумачення зазначеного по-
няття (поєднання матеріального і про-
цесуального його аспектів) передбачає 
відповідне цьому розумінню формування 
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і зміст кримінальної процесуальної діяль-
ності, в тому числі під час провадження 
у формі приватного обвинувачення. Тому 
підтримуємо думку В.В.  Дорошкова, що 
в КПК України повинна бути закріплена 
сутність обвинувачення шляхом одночас-
ного його відображення в процесуальному 
і матеріальному аспектах [8, с. 19]. А тому 
необхідно привести у відповідність та 
взаємоузгодженість тексти п.п. 3, 13 ст. 3 
КПК  України.

Поряд із категорією «приватне обвину-
вачення» у процесуальній науці та юри-
дичній практиці виділяють обвинува-
чення приватно-публічне. Особливістю 
його процесуальної форми, що втілилося 
й у його назві, є суміщення окремих про-
цесуальних правил обвинувачення при-
ватного (стосовно початку провадження) 
й публічного (щодо встановлення обста-
вин кримінального правопорушення) 
обвинувачень. У чин ному КПК України 
законодавець відмовився від цієї назви, 
хоча, як свідчить аналіз положень Гла-
ви 36, запропонований законодавцем по-
рядок фактично відродив приватно-пу-
блічне провадження, що здійснюється в 
публічному порядку. Щодо обвинувачен-
ня приватно-публічного, то, порівнюючи 
кримінальні правопорушення, віднесе-
ні законодавством інших країн до цього 
виду обвинувачення, всі правопорушен-
ня посягають на суб’єктивні права особи 
(статеву недоторканість, здоров’я, при-
ватне життя тощо). Особливий порядок їх 
порушення пов’язаний із тим, що особа на 
власний розсуд оцінює діяння й завдану 
шкоду, а вже після її звернення по захист 
держава переслідує підозрюваного й реа-
лізує провадження у формі й за правила-
ми публічного обвинувачення.

Із наведеного щодо приватного обвину-
вачення та порівняння його з приватно-  
публічним, можемо дійти висновку, що 
сутність даної складової кримінального 
судочинства є відносно незмінною: обви-
нувачення, висунуте й підтримане при-
ватною особою у зв’язку з порушенням її 
суб’єктивних прав, втілюється у відносно 
відокремлений вид кримінальної про-
цесуальної діяльності. Таке розуміння 
внутрішнього змісту цього провадження 
відображається у працях науковців, які 
досліджували проблеми приватного обви-
нувачення [9; 10, с. 9]. 

Отже, необхідно зазначити, що при-
ватне обвинувачення – це комплексне  
соціально-правове явище, яке: є складовою 
характеристики типу кримінального про-
цесу, показником дії в ньому принципів 
змагальності і диспозитивності; відобра-
жає ступінь демократизму держави, який 
вводить різні за характером засоби вирі-
шення кримінально-правових конфліктів 
(приватне, приватно-публічне й публічне 
обвинувачення); визнання державою пра-
ва особи на судовий захист, його гаранту-
вання завдяки наданню особі можливості 
самій вирішувати питання про доціль-
ність застосовування до кривдника засобів 
кримінально-правового впливу; є засобом 
залучення особи до розслідування й вирі-
шення кримінальних справ та наділення 
процесуальним статусом.

Таке багатоаспектне значення при-
ватного обвинувачення передбачає і його 
відносну самостійність у межах кримі-
нального процесуального права. Тому 
є всі підстави для підтримання позиції 
тих процесуалістів, які зазначають, що 
ставлення до кримінальних правопору-
шень приватного обвинувачення є своє-
рідним показником існування та рівня 
розвитку в суспільстві правової держави 
[11, с. 3] як такої, що забезпечує відповід-
ні можливості для особи щодо захисту 
її прав, свобод та законних інтересів, у 
тому числі і за рахунок надання окремого 
засобу захисту – можливості звернутися 
за захистом своїх прав у формі приватно-
го обвинувачення.

Варто зауважити, що в КПК України 
вказане провадження отримало правове 
регулювання як відокремлена складова 
процесуальної діяльності. Такий підхід 
законодавця більшою мірою відображає 
структуру кримінального процесуально-
го права, в межах якого нині, як зазначає 
Н.В. Малярчук, інститут приватного обви-
нувачення виділяють як самостійний пра-
вовий інститут, що має певні процесуальні 
особливості [1, с. 187], і ми підтримуємо цю 
думку. Відповідно, існують усі підстави 
для того, щоб стверджувати, що специфі-
ка виникнення й існування даного виду 
провадження повинна бути збережена й 
належним чином закріплена і надалі.

Стосовно процесуальної форми, то переду-
сім на відміну від КПК України 1960 року,  
у чинному КПК України приватне обвину-

ПЕтРО ЦиМБАЛ, ІЛЛЯ ДІКОв



113

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 3(45)’2016

КРиМІНАЛьНЕ ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАвО

вачення як самостійний інститут кримі-
нального процесуального права отримав 
власне нормативне закріплення у Главі 36 
та низці інших норм, що містять положен-
ня, яких досі бракувало. До них належать: 
збільшення складів кримінальних право-
порушень, у яких провадження здійсню-
ється у формі приватного обвинувачення 
(ст. 477); розширення прав як обвинуваче-
ного (ст. 42), так і потерпілого (ст. 56); запро-
вадження інституту угод (Гл. 35).

Однак, окрім вказаних позитивних мо-
ментів, зауважимо, що за чинною редакцією 
КПК України у справах зазначеної катего-
рії передбачено обов’язкове проведення до-
судового слідства (ст. 477), яке закінчуєть-
ся складанням обвинувального акта (ч. 4 
ст. 110). Тобто приватне за своєю сутністю 
провадження перетворюється на повністю 
публічну діяльність. Адже за ч. 4 ст. 110 
цього Кодексу обвинувальний акт є проце-
суальним рішенням, яким прокурор вису-
ває обвинувачення у вчиненні криміналь-
ного правопорушення і яким завершується 
досудове розслідування; до того ж останнє є 
зразком публічного провадження. Це озна-
чає, що з моменту подання заяви потерпі-
лий фактично усувається від процесу, а його 
роль і функції переходять до прокурора. 
Потерпілому надається право вплинути на 
процес у разі відмови прокурора від підтри-

мання державного обвинувачення (ст. 340 
КПК України), а також у випадку укладен-
ня угоди про примирення (Глава 35 КПК 
України). 

Такі ситуації цілком можуть виника-
ти і у справах публічного обвинувачення, 
які свідчать, що єдиною особливістю справ 
приватного обвинувачення є те, що вони мо-
жуть бути порушені лише на підставі заяви 
потерпілого. Ця ситуація зумовлена тим, 
що поняття «обвинувачення» законодавець 
фактично обмежив актом висунення твер-
дження про вчинення певною особою діян-
ня, передбаченого законом України про кри-
мінальну відповідальність (п. 13 ст. 3 КПК 
України). Якщо інтерпретувати поняття 
«державне обвинувачення», офіційно перед-
бачене в п. 3 ст. 3 КПК України, як поняття 
«приватне обвинувачення», то останнє мож-
на викласти наступним чином: це процесу-
альна діяльність приватного обвинувача 
(потерпілого), що полягає в доведенні перед 
судом обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення. 
Згідно з аналізом КПК України як такої 
процесуальної діяльності приватного обви-
нувача (потерпілого) щодо доведення перед 
судом обвинувачення фактично не відбува-
ється, бо вказану функцію замість нього ви-
конують слідчий і прокурор. 
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ПРивАтНЕ ОБвиНУвАЧЕННЯ ЯК ОСОБЛивиЙ ПОРЯДОК 
КРиМІНАЛьНОГО ПРОвАДЖЕННЯ: ІСтОРиКО-ПРАвОвІ АСПЕКти

Стаття присвячена історії становлення та розвитку інституту приватного обвинувачен-
ня у кримінальному процесі України. Окремо приділено увагу виокремленню недоліків у 
підході до розуміння та правової регламентації приватного обвинувачення у кримінально-
му провадженні та визначено напрями їх усунення. 

Ключові слова: приватне обвинувачення; публічне обвинувачення; особливий порядок 
кримінального провадження; досудове розслідування; судовий розгляд.
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ЧАСтНОЕ ОБвиНЕНиЕ КАК ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОвНОГО
ПРОиЗвОДСтвА: иСтОРиКО-ПРАвОвЫЕ АСПЕКтЫ

Статья посвящена истории становления и развития института частного обвинения в уго-
ловном процессе Украины. Отдельно уделено внимание выделению недостатков в подходе 
к пониманию и правовой регламентации частного обвинения в уголовном производстве и 
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Злочинність серед неповнолітніх є важ-
ливою проблемою сьогодення. Із набранням 
чинності Кримінальним процесуальним ко-
дексом України (КПК України) в 2012 році 
в напрямі гуманності змінено підхід щодо 
проведення досудового розслідування за 
участю неповнолітніх. Проте проблема за-
безпечення прав неповнолітніх у кримі-
нальному провадженні й надалі перебу-
ває в центрі уваги міжнародної спільноти. 
Водночас практика застосування положень 
КПК України свідчить про їх недоскона-
лість. Саме тому КПК України потребує 
певних змін у проведенні окремих слідчих 
(розшукових) дій за участю неповнолітніх із 
метою забезпечення прав останніх у кримі-
нальному провадженні.

Питання проведення слідчих дій за 
участю неповнолітніх досліджували:  
Р.С. Бєлкін, О.Ф. Зеленський, С.М. Лозова, 
Н.Р. Осіпова, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепіть-
ко, М.Г. Щербаковський, С.І. Яковенко, 
Я.О. Яровий та інші вчені.

Незважаючи на вагомий внесок вказа-
них науковців у вирішення проблем, які ви-
никають під час досудового розслідування 
в кримінальних провадженнях щодо непов-
нолітніх, значне коло питань залишаєть-
ся поза їхньою увагою та немає належного 
нормативного врегулювання, зокрема щодо 
забезпечення прав неповнолітніх під час 
досудового розслідування.

Таким чином, мета статті полягає в до-
слідженні особливостей проведення окре-

мих слідчих дій за участю неповнолітніх у 
кримінальних провадженнях, виявленні 
порушень, які допускаються слідчими, про-
курорами під час досудового розслідування 
у кримінальних провадженнях щодо непов-
нолітніх, а також окресленні шляхів удо-
сконалення законодавства, що врегульовує 
питання проведення слідчих дій за участю 
неповнолітніх.

Кримінальне провадження стосовно не-
повнолітніх здійснюється слідчим, упов-
новаженим керівником органу досудового 
розслідування на здійснення досудових 
розслідувань стосовно неповнолітніх [1].

Спеціально уповноважені слідчі визна-
чаються відповідним наказом «Про закрі-
плення спеціалізації слідчих» Головного 
управління національної поліції у кон-
кретному регіоні, в якому слідчі уповнова-
жені здійснювати досудове розслідування 
у кримінальних провадженнях щодо непо-
внолітніх.

Процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням у зазначених категоріях 
кримінальних проваджень здійснюється 
прокурорами, на яких покладено обов’язок 
щодо захисту прав і свобод дітей [2]. 

Особливостями проведення досудового 
розслідування у кримінальних проваджен-
нях стосовно неповнолітніх є також те, що 
в ньому обов’язково беруть участь батьки 
чи інші законні представники неповноліт-
нього підозрюваного (ст. 488 КПК України),  
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а також захисники (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 52  
КПК України).

Аналіз слідчої практики свідчить, що 
досить часто слідчими допускаюся певні 
помилки під час проведення слідчих дій за 
участю неповнолітніх.

Наслідки порушення норм ст. 86  
КПК України при проведенні тих чи інших 
слідчих дій тягнуть за собою недопусти-
мість доказів у майбутньому під час судово-
го слідства.

Так, кожна слідча дія має певні особли-
вості щодо процедури проведення та законо-
давчого регулювання. Саме тому дотриман-
ня такої процедури є запорукою прийняття 
законного й обґрунтованого рішення у кри-
мінальному провадженні, а також гаран-
тією забезпечення прав неповнолітніх на 
стадії досудового розслідування.

Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямо-
ваними на отримання (збирання) дока-
зів або перевірку вже отриманих доказів у 
конкретному кримінальному провадженні.  
(ч. 1 ст. 223 КПК України).

Поширеними слідчими діями у кримі-
нальному провадженні за участю непов-
нолітніх є: огляд, обшук, освідування, 
впізнання, слідчий експеримент, пред’яв-
лення для впізнання, допит, одночасний 
допит.

Кожен слідчий, прокурор у кримінально-
му провадженні, в якому наявний неповно-
літній, повинен розробляти тактику слідчих 
дій із урахуванням вікових і психологічних 
особливостей неповнолітньої особи і при 
цьому суворо дотримуватись вимог чинно-
го законодавства, що регламентує питання 
проведення тієї чи іншої слідчої дії [3].

Розглянемо кожну з наведених вище 
слідчих дій детальніше.

Огляд є слідчою дією, яка проводиться 
з метою виявлення та фіксації відомостей 
щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення (ст. 237 КПК України) та є 
однією з першочергових слідчих дій. Прове-
дення її досить часто передує внесенню ві-
домостей про кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(ЄРДР). Норми Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, що регулюють окрес-
лене питання, частково містять прогалини. 

Так, на практиці, достатньо часто слідчі на 
добовому чергуванні здійснюють таку пер-
шочергову слідчу дію, як огляд місця події, 
ще до внесення відомостей у ЄРДР. В по-
дальшому, наступного дня, коли відомості 
про кримінальне правопорушення вносять-
ся до ЄРДР, розслідування кримінального 
провадження доручається вже іншому слід-
чому чи групі слідчих. Як свідчить практи-
ка, важливі докази, що були отримані в ході 
огляду місця події, в подальшому стають 
недопустимими, оскільки слідчий, який 
проводив такий огляд, до групи слідчих 
наступного дня не включається, а отже, і не 
має права проводити слідчі дії. 

З огляду на це доцільно внести зміни до 
чинного кримінального процесуального за-
конодавства, а саме: доповнити ст. 237 КПК 
України ч. 8, виклавши її у такій редакції: 
«слідчий, прокурор, який проводить таку 
першочергову слідчу дію, як огляд, до вне-
сення відомостей до ЄРДР автоматично вва-
жається слідчим, прокурором у криміналь-
ному провадженні».

Вже у процесі проведення огляду досвід-
чені слідчі можуть припустити, що кримі-
нальне правопорушення вчинено саме не-
повнолітньою особою, виходячи з того, що: 
на місці кримінального правопорушення 
виявлено сліди рук, ніг людини невеликого 
розміру, сліди взуття¸ різноманітні надпи-
си, залишені особисті речі.

Певні вилучені сліди можуть містити 
інформацію, яка вказує на особу неповно-
літнього та його звички, саме тому будь-яка 
інформація, отримана на перших стадіях 
належного розслідування, має важливе 
значення для кримінального провадження 
в майбутньому.

Обшук є слідчою дією, яка проводиться 
з метою виявлення та фіксації обставин 
вчинення кримінального правопорушення, 
відшукання знаряддя кримінального пра-
вопорушення або майна, яке було здобуте у 
результаті його вчинення, а також встанов-
лення місцезнаходження розшукуваних 
осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Обшук може проводитись у двох випад-
ках: по-перше, під час затримання особи; 
по-друге, під час обшуку житла чи іншого 
володіння особи.
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Як показує слідча практика, зазвичай 
порушення прав неповнолітніх спостеріга-
ється саме при затриманні останніх і прове-
денні їх обшуку.

Так, у більшості випадків працівники 
поліції, зловживаючи своїми правами, а та-
кож користуючись молодим віком і необіз-
наністю неповнолітніх осіб, при затриманні 
проводять так званий поверхневий огляд 
неповнолітніх із метою перевірки наявності 
у останніх заборонених речей. У процесі та-
ких обшуків при виявленні заборонених ре-
чей (наприклад, наркотичних засобів, зброї)  
поняті не залучаються. Після підтверджен-
ня інформації щодо наявності заборонених 
речей у неповнолітніх їх доставляють до 
управлінь поліції, де повторно проводяться 
такі обшуки без згоди на це вказаної катего-
рії осіб, але уже в присутності понятих.

Ще одним порушенням прав неповноліт-
ніх під час проведення вказаної слідчої дії 
є те, що, попри наявність інформації про те, 
що особа є неповнолітньою, її обшук прово-
диться не спеціально уповноваженим слід-
чим на здійснення досудового розслідуван-
ня щодо неповнолітніх. 

Що ж до обшуку житла, то ця слідча дія 
у кримінальних провадженнях стосовно не-
повнолітніх зазвичай проводиться з метою 
виявлення викраденого майна, знарядь 
злочину, одягу, взуття, в якому неповно-
літній вчиняв кримінальні правопорушен-
ня, чи будь-якої іншої інформації, яка має 
важливе значення для кримінального про-
вадження. Водночас завдяки проведенню 
такої слідчої дії можна дізнатись про умо-
ви життя та виховання неповнолітнього,  
а також дані, які характеризують особу 
неповнолітнього, що відповідно до вимог 
ст. 485 КПК України віднесено до обставин, 
які підлягають встановленню у криміналь-
ному провадженні щодо неповнолітніх [1].

Окрім того, в домівках неповнолітніх ін-
коли можна виявити знаряддя вчинення 
кримінального правопорушення. Це дає 
підстави вважати, що у злочинній діяль-
ності разом із неповнолітнім брала участь і 
доросла особа.

Надання належної оцінки виявленим ре-
чам має також важливе значення, оскільки 
ще однією з обставин, що підлягають вста-

новленню у кримінальному провадженні 
щодо неповнолітніх, є саме з’ясування наяв-
ності дорослих підбурювачів та інших спів-
учасників кримінального правопорушення.

Досить часто обшук житла проводиться 
не лише у неповнолітніх підозрюваних, а й 
неповнолітніх свідків. Саме тому з метою 
забезпечення прав останніх пропонується 
внести зміни до чинного Кримінального 
процесуального кодексу України, а саме: 
доповнити ст. 484 КПК України ч. 4 щодо 
обов’язкової участі спеціально уповноваже-
них слідчих в усіх слідчих діях, які прово-
дяться із неповнолітніми.

Наступна слідча дія – пред’явлення для 
впізнання – полягає у пред’явленні свідкові 
чи іншій особі об’єктів, які вони спостеріга-
ли раніше, з метою встановлення їх тотож-
ності або групової належності [4, с. 79].

У чинному КПК України виокремлено 
три об’єкти впізнання, а саме: особи (ст. 228), 
речі (ст. 229), трупи (ст. 230).

Суб’єктами впізнання, зокрема, можуть 
бути неповнолітні свідки, потерпілі [5].

Неповнолітній може бути як особою, яка 
впізнає, так і особою, яку впізнають.

Готуючись до проведення цієї слідчої 
дії, слідчий, прокурор перед прийняттям 
рішення про проведення впізнання має 
детально врахувати вікові та психологічні 
властивості неповнолітнього, а також особ-
ливості його сприйняття та запам’ятову-
вання. 

Обов’язково необхідно враховувати, що 
зустріч неповнолітнього з особою, яку впі-
знають, особливо, коли це доросла особа, 
може негативно позначитись  на безпеці не-
повнолітнього в майбутньому.

Тому в кожному випадку доцільно вирі-
шувати питання щодо потреби проведення 
впізнання вживу чи за фотознімками.

З метою уникнення зустрічі неповноліт-
нього  із особою рекомендується проводити 
позавізуальне спостереження [6].

Що ж до пред’явлення речей для впізнан-
ня, то варто пам’ятати, що, крім наявності 
певних особливих ознак, річ не повинна 
існувати в єдиному екземплярі. До того ж 
у неповнолітнього необхідно з’ясувати, за 
якими саме особливостями особа може впі-
знати річ. Під час проведення зазначеної 
слідчої дії необхідно уникнути будь-яких 
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підказок від осіб, які беруть участь у її про-
веденні.

Щодо пред’явлення трупа для впізнання 
то, дана слідча дія характеризується склад-
ною моральною обстановкою, саме тому за 
участю неповнолітніх рекомендується її не 
проводити. 

Досить часто при проведенні слідчої дії 
слідчі усупереч вимогам КПК України до-
пускають такі помилки, як невідображення 
у протоколі пред’явлення для впізнання се-
ред учасників вказаної слідчої дії законно-
го представника та захисника, що в подаль-
шому має наслідком визнання цього доказу 
недопустимим, позаяк порушено процедуру 
проведення слідчої дії за участю неповно-
літніх.

Окрім того, у КПК України передбачено 
обов’язкову участь законного представника 
неповнолітнього потерпілого, підозрювано-
го та захисника в проведенні слідчих дій із 
метою забезпечення прав останніх. Проте 
недостатньо приділено увагу забезпеченню 
прав неповнолітніх свідків під час прове-
дення слідчих дій на стадії досудового роз-
слідування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 227 КПК Укра-
їни при проведенні слідчих (розшукових) 
дій за участю малолітньої або неповноліт-
ньої особи забезпечується участь законного 
представника, педагога або психолога, а за 
необхідності – лікаря. Поняття «особа» ніби 
включає статус свідка, потерпілого та підо-
зрюваного, однак у КПК України передбаче-
но, що законні представники залучаються 
лише з метою забезпечення прав неповно-
літніх підозрюваних, потерпілих, а отже, 
неповнолітніх свідків це не стосується.

Саме тому пропонується доповнити вка-
зану статтю, в якій закріпити вимоги щодо 
обов’язкової участі батьків чи рідних при 
проведенні слідчих дій за участю неповно-
літніх свідків без надання їм статусу закон-
них представників.

Також, на думку автора, варто внести 
зміни щодо залучення педагога або психо-
лога та лікаря до слідчих дій лише за не-
обхідності, оскільки присутність сторонніх 
осіб не завжди позитивно впливає як на 
особу неповнолітнього, так і, власне, розслі-
дування. 

У ст. 241 КПК України не наведено ви-
значення такої слідчої дії, як освідування, 
а от з наукової точки зору – слідча дія, що 
полягає в огляді тіла живої людини для ви-

рішення питань, які мають значення для 
кримінального провадження [7]. А саме: ви-
явлення на тілі слідів кримінального пра-
вопорушення або особливих прикмет.

Освідування є досить важливою слідчою 
дією, відомості за результатами проведення 
якої можуть бути використані під час прове-
дення судово-медичної експертизи [8].

При прийнятті рішення про освідування 
неповнолітнього у слідчого повинна бути 
достовірна інформація про наявність на 
тілі неповнолітньої особи слідів криміналь-
ного правопорушення.

Також варто пам’ятати, що освідування –  
це невідкладна слідча дія, оскільки при 
допущенні зволікань сліди доказів можуть 
бути і умисно, і ненавмисно знищені непов-
нолітнім.

Присутність сторонніх у приміщенні під 
час проведення цієї слідчої дії не допуска-
ється, позаяк вони можуть негативно впли-
вати на особу неповнолітнього та його пси-
хіку.

Проведення слідчої дії вимагає також 
оперативності проведення, оскільки огля-
дається тіло живої людини – неповноліт-
нього, а проведення її у присутності інших 
осіб викликає в останнього дискомфорт, 
збудженість, сором’язливість, психологічну 
напруженість чи підвищену емоційність.

Якщо немає потреби у збиранні доказів 
під час проведення освідування неповно-
літнього в оголеному вигляді, фотозйомка 
забороняється.

Крім того, всім учасникам слідчої дії ре-
комендується повідомити та попередити 
про недопустимість розголошення даних, 
які стали їм відомі під час проведення слід-
чої дії.

Особливу увагу необхідно приділяти 
тим кримінальним провадженням, в яких 
неповнолітні стали жертвою сексуального 
насильства.

Саме тому процесуальним керівникам 
варто орієнтувати слідчих на обов’язкове ві-
дібрання письмових розписок відповідно до 
ст. 222 КПК України від учасників слідчої 
дії щодо нерозголошення даних досудового 
розслідування у кримінальних проваджен-
нях вказаної категорії, з метою забезпечен-
ня прав неповнолітніх.

Далі розглянемо слідчий експеримент. 
У КПК України не наведено визначення 
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цього терміна. Проте, на думку вчених, це –  
слідча (розшукова) дія, що проводиться 
слідчим або прокурором з метою перевірки і 
уточнення відомостей, які мають значення 
для встановлення обставин кримінального 
правопорушення, шляхом відтворення дій, 
обстановки, обставин певної події, прове-
дення необхідних дослідів чи випробувань.

Процедура проведення вказаної слідчої 
дії регламентується ст. 240 КПК України.

Одним із завдань слідчого експерименту 
є перевірка достовірності показань непов-
нолітніх та отримання нових доказів, які 
матимуть важливе значення у криміналь-
ному провадженні.

Доволі часто слідчий експеримент спря-
мований на перевірку вже зібраних у кри-
мінальному провадженні доказів. Необхід-
ність проведення такої слідчої дії полягає і 
в тому, що у майбутньому існує можливість 
зміни неповнолітнім показань у результаті 
впливу дорослих та тих чи інших негатив-
них факторів.

Слідчий експеримент може проводитись 
за участю неповнолітніх потерпілих, свід-
ків, підозрюваних.

Іншими завданнями слідчого експе-
рименту є отримання від неповнолітньо-
го свідка, підозрюваного чи потерпілого 
правдивих показань, відновлення в пам’яті 
інформації щодо обставин вчинення кри-
мінального правопорушення, усунення 
протиріч, перевірка та уточнення відомих 
фактичних даних, а також, власне процесу 
послідового вчинення кримінального пра-
вопорушення [9].

У кожному конкретному випадку слідчо-
му необхідно також визначитись із колом 
учасників цієї слідчої дії, оскільки сторонні 
особи можуть як заважати її проведенню, 
так і негативно впливати на неповноліт-
ніх. У цій слідчій дії обов’язково має бра-
ти участь саме ювенальний слідчий, адже 
особливість суб’єкта у кримінальному про-
вадженні потребує певного досвіду роботи з 
неповнолітніми особами, а також відповід-
ного професійного рівня.

Неабияке значення має саме психологіч-
ний контакт із неповнолітньою особою при 
проведенні слідчого експерименту, оскіль-
ки під час проведення вказаної слідчої дії 
неповнолітній має виконувати активні дії. 
Проте досить часто багато осіб, які беруть 

участь у слідчому експерименті, обстанов-
ка, в якій проводиться слідча дія та яка 
поновлює в пам’яті неповнолітнього обста-
вини вчинення кримінального правопору-
шення, а також елементарне фіксування 
такої слідчої дії на відеокамеру може ви-
кликати у неповнолітньої особи розгубле-
ність, психологічну напругу, сором’язли-
вість чи страх.

Поширеними недоліками, що зазвичай 
допускаються слідчими, які проводили 
слідчий експеримент, є те, що слідча дія 
останніми фіксується на відео, проте в по-
дальшому диск із її фіксацією не визнаєть-
ся речовим доказом, що має наслідком ви-
знання цього диску недопустимим доказом 
і не дає можливості його перегляду під час 
судового слідства.

Допит і одночасний допит. У КПК Украї-
ни передбачено особливу процедуру допиту 
неповнолітніх і малолітніх осіб, що регла-
ментовано ст.ст. 224–226, 232.

Відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК України 
під час допиту обов’язковою є участь закон-
ного представника, педагога, а за необхід-
ності – лікаря.

Автором представленої публікації про-
понується внести зміни до вказаної статті в 
частині залучення педагога за необхідності, 
оскільки не завжди сторонні особи сприя-
ють проведенню тієї чи іншої слідчої дії.

Допит неповнолітнього містить певні об-
меження в часі, які на практиці досить ча-
сто порушуються слідчими та прокурорами.

Так, допит малолітньої або неповноліт-
ньої особи не може тривати без перерви по-
над одну годину, а загалом – понад дві годи 
на день.

На думку автора, такі часові межі є недо-
статніми, адже у деяких випадках при про-
веденні досудового розслідування, зокрема 
у складних кримінальних провадженнях, 
визначеного у КПК України часу недостат-
ньо для проведення таких слідчих дій, як 
допит та одночасний допит.

Отож пропонується внести зміни до ч. 2 
ст. 226 КПК України в частині тривалості 
допиту неповнолітніх і малолітніх, замі-
нивши загальну тривалість допиту на день 
із двох до чотирьох годин.

Що ж до одночасного допиту, то при ви-
рішенні питання про проведення цієї слід-
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чої дії необхідно заздалегідь визначити, чи 
буде досягнуто мети при її застосуванні, чи 
можливо протиріччя усунути шляхом засто-
сування інших слідчих дій. Варто врахову-
вати, що неякісна підготовка до проведення 
слідчої дії може завадити досягненню по-
ставленої мети і мати негативний вплив на 
неповнолітню особу після зустрічі із особою, 
з якою проводився одночасний допит.

Таким чином, незаважаючи на гумані-
зацію законодавства, що регламентує пи-
тання забезпечення прав неповнолітніх у 
кримінальному провадженні, на практиці 
достатньо часто допускаються порушення 
прав неповнолітніх у кримінальному про-
вадженні. Окрім того, порушення норм і не-
врахування особливостей проведення тих 
чи інших слідчих дій має наслідком нея-
кісне проведення досудового розслідування, 
порушення прав неповнолітніх і втрата авто-
ритету правоохоронних органів. Саме тому 
пропонується: з метою забезпечення прав 

неповнолітніх свідків у кримінальному про-
вадженні проводити всі слідчі дії з останні-
ми за участю їх батьків чи рідних; збільши-
ти загальну тривалість допиту малолітніх 
та неповнолітніх осіб на день із 2 до 4 годин; 
до допиту неповнолітніх і малолітніх осіб, 
а також слідчих дій залучати педагога або 
психолога лише за необхідності; доповнити 
ст. 484 КПК України ч. 4 щодо обов’язкової 
участі спеціально уповноважених слідчих 
у всіх слідчих діях, які проводяться із не-
повнолітніми; запровадити обов’язкове ві-
дібрання розписок від учасників слідчих 
дій, де неповнолітні стали жертвами сексу-
ального насильства, про нерозголошення 
даних досудового розслідування; доповни-
ти ст. 237 КПК України ч. 8 у наведеній ре-
дакції: «слідчий, прокурор, який проводить 
таку першочергову слідчу дію, як огляд, до 
внесення відомостей до ЄРДР автоматично 
вважається слідчим, прокурором у кримі-
нальному провадженні».
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Юлія ГОШОвСьКА
 

ОСОБЛивОСтІ ПРОвЕДЕННЯ ОКРЕМиХ СЛІДЧиХ 
ДІЙ ЗА УЧАСтЮ НЕПОвНОЛІтНІХ

Досліджено особливості проведення окремих слідчих дій, які зазвичай проводяться у 
кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх. Проаналізовано поширені помил-
ки, які допускаються слідчими під час проведення слідчих дій із неповнолітніми підозрю-
ваними, потерпілими, свідками. Виявлено прогалини в чинному законодавстві, що регу-
лює питання проведення окремих слідчих дій за участю неповнолітніх, та запропоновано 
шляхи їх усунення.

Ключові слова: кримінальне провадження; неповнолітні; досудове розслідування; кри-
мінальне правопорушення, слідчі дії.

Юлия ГОШОвСКАЯ

ОСОБЕННОСти ПРОвЕДЕНиЯ ОтДЕЛьНЫХ СЛЕДСтвЕННЫХ 
ДЕЙСтвиЙ С УЧАСтиЕМ НЕСОвЕРШЕННОЛЕтНиХ

Исследованы особенности проведения отдельных следственных действий, которые 
обычно проводятся в уголовных производствах с участием несовершеннолетних. Проана-
лизированы распространенные ошибки, которые допускаются следователями при прове-
дении следственных действий с несовершеннолетними подозреваемыми, потерпевшими, 
свидетелями. Выявлены пробелы в действующем законодательстве, регулирующем вопро-
сы проведения отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних, и пред-
ложены пути их устранения.

Ключевые слова: уголовное производство; несовершеннолетние; досудебное расследо-
вание; уголовное преступление, следственные действия.

Yuliya GOSHOVSKA 

THE FEATURES OF CARRYING OUT CERTAIN 
INVESTIGATIVE ACTIONS INVOLVING MINORS

The features of individual investigations, which are usually held in criminal proceedings 
involving minors are studied. The common mistakes committed by investigators during the 
investigation of the juvenile suspects, victims or witnesses are analyzed. The gaps in the current 
legislation governing the conduct of individual investigations involving minors are identified, and 
the ways of their elimination are proposed.

Keywords: criminal proceedings; minors; pre-trial investigation; criminal offense, investigative 
actions.
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Особливості та соціально-правовий зміст 
злочину, передбаченого ст. 375 Криміналь-
ного кодексу України (КК України), як і 
будь-якого іншого, визначаються насампе-
ред безпосереднім об’єктом, під яким розу-
міють складову суспільних відносин, що 
належить відповідному родовому та видо-
вому об’єктам злочинів. Це означає, що без-
посередній об’єкт має ті конкретні суспільні 
відносини, що віднесені законодавцем до 
певної статті Особливої частини КК Укра-
їни і яким заподіюється шкода або ство-
рюється загроза її заподіяння злочином, 
що підпадає під ознаки цього складу [1, с. 
112; 2, с. 132–149]. Залежно від розуміння 
об’єкта посягання по-різному можна роз-
глядати характер і обсяг злочинного діян-
ня, яке характеризується постановленням 
неправосудного судового рішення. У березні 
2015 року Рада суддів України звернулася 
до Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ 
про надання роз’яснення правоохоронцям 
щодо застосування ст. 375 КК України. У по-
дальшому було створено робочу групу, яка 
працювала над проектом постанови. Цей 
процес триває і дотепер, що підтверджує 

усвідомлення необхідності ґрунтовного ви-
значення елементів складу злочину, у тому 
числі його безпосереднього об’єкта, науков-
цями та правозастосовними органами [3].

Перші згадки про неправосудні дії суддів 
у зв’язку з отриманням певної винагороди 
знаходимо у стародавніх клинописах Шу-
мера, «Іліаді» Гомера, «Руській правді», Ли-
товських статутах, Уложеннях 1649, 1845, 
1903 років та більш сучасних кодифікова-
них актах, Кримінальних кодексах 1922, 
1927, 1960 років. Усі вказані джерела нада-
вали особливе правове й соціальне значен-
ня проступкам, вчиненим суддями, а роз-
міщення норм, що охороняють судочинство 
від посягання безпосередньо у системі зло-
чинів, вчинених посадовцями, свідчить про 
особливість кримінально-правової охорони 
інституту правосуддя.

Питання загального об’єкта злочину 
досліджували М.І. Бажанов, В.П. Базов, 
Л.С. Білогриць-Котляревський, С.Б. Гав-
риш, І.Е. Каіржанов, О.Ф. Кістяківський, 
В.М. Кудрявцев, Є.В. Лащук, А.А. Музи-
ка, Г.П. Новосєлов, А.А. Піонтковський,  
М.Д. Сергієвський, В.Д. Спасович, М.С. Та-
ганцев, В.Я. Тацій, А.Н. Трайнін, І.Я. Фой-
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ницький та інші науковці. Проблемі об’єкта 
злочину «постановлення суддею (суддями) 
завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови» приділяли увагу 
Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Ю.М. Грошевий, 
О.О. Дудоров, О.В. Капліна, Н.Д. Кваснев-
ська, О.О. Кваша, В.А. Клименко, І.А. Тітко, 
В.І. Тютюгін. 

Метою статті є визначення безпосеред-
нього об’єкта злочину «постановлення суд-
дею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови» за 
поділом злочинів «по вертикалі» та аналіз 
наукових підходів класифікації об’єкта зло-
чину «по горизонталі».

У теорії кримінального права питан-
ня щодо безпосереднього об’єкта злочи-
ну «постановлення суддею (суддями) за-
відомо неправосудного судового вироку, 
рішення, ухвали або постанови» вирішу-
ються неоднозначно. Одні науковці безпо-
середнім об’єктом визначають «нормальну 
діяльність з відправлення правосуддя»  
[4, с. 117], «принцип законності в діяльності 
судів з розгляду цивільних і кримінальних 
справ» [5, с. 95], другі – «відносини, спря-
мовані на виконання завдань судочинства, 
в якій би сфері воно не здійснювалося» [6,   
с. 237], «відносини зі здійснення правосуд-
дя відповідно до закону для охорони прав 
держави і громадянина» [7, с. 341] тощо. На 
наш погляд, зазначені вище визначення 
безпосереднього об’єкта злочину, що розгля-
дається, заслуговують на увагу, однак не до-
сить точні, оскільки одні з них включають 
у це поняття не властиві йому елементи,  
а другі – безпідставно звужують його зміст.

У ст. 124 Конституції України проголо-
шено, що правосуддя в Україні здійснюєть-
ся виключно судами. Делегування функцій 
судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами 
не допускається. Юрисдикція судів поши-
рюється на всі правовідносини, що вини-
кають у державі. З наведеного вбачається, 
що передбачені Основним Законом України 
норми вказують на пріоритетність охорони 
правосуддя як діяльності держави зага-
лом, так і у конкретних правовідносинах 
зокрема. Відповідно до ст. 34 Конституції 
України допускаються обмеження права на 

свободу думки і слова, вільного вираження 
своїх поглядів і переконань для підтримки 
авторитету і неупередженості правосуддя, 
а відшкодування шкоди, завданої неправо-
судним актом, покладено на державу, яка 
уособлює інститут судочинства [8]. Націона-
льне законодавство розглядає правосуддя 
як діяльність, пов’язану з правосуддям, 
право на здійснення якої надано лише суд-
дям. 

Характеризуючи злочин, що передбачає 
відповідальність суддів за винесення завідомо 
неправосудного судового акта, В.К. Глистін за-
значає: «Вказаний злочин, безперечно, най-
тяжчий із всіх посягань проти правосуддя» 
[9, с. 341]. В.А. Новиков, досліджуючи кри-
мінальну відповідальність за винесення 
завідомо неправосудного вироку, рішення 
чи іншого судового акта, переконаний, що 
суспільна небезпечність злочину посилю-
ється у зв’язку з тим, що його вчинюють суд-
ді. Ця обставина дає підстави для того, щоб 
відносити його до найбільш небезпечних 
злочинів проти правосуддя [10, с. 198].

У теорії права вироблена класифікація 
об’єктів злочину «по горизонталі». Згідно 
з такою класифікацією Н.Д. Квасневська 
безпосереднім об’єктом постановлення за-
відомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови визначає правосуд-
дя як порядок відносин між людьми, що 
ґрунтується на законах природи та регла-
ментується нормами права, орієнтований 
на утвердження верховенства права через 
ухвалення правосудного рішення [11, с. 78]. 
Хоча наведена позиція заслуговує на увагу, 
проте не можемо погодитись з нею у зв’язку 
з тим, що правосуддя не є лише відносина-
ми між людьми, а породжує кілька рівнів 
правовідносин, зокрема, державний в особі 
судді як носія державної гілки влади, су-
спільства з певним рівнем правосвідомості 
та конкретної особи (кола осіб), посяганням 
на правосуддя якому (яким) завдано мате-
ріальної, моральної або майнової шкоди. 
На наш погляд, правосуддя ґрунтується не 
лише на утвердженні засади верховенства 
права, а й усіх дев’яти визначених Консти-
туцією України основних засадах судочин-
ства, які у комплексі утворюють належний 
рівень правосуддя у суспільстві. 
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На думку С.Є. Дідика, безпосереднім 
об’єктом злочину є встановлений законо-
давством та поставлений під охорону цією 
нормою порядок відносин, що забезпечує 
належне здійснення суддями правосуддя. 
Безпосередній об’єкт злочину відображає 
зміст постановлення суддею (суддями) за-
відомо неправосудного судового рішення, 
його протиправну спрямованість. Насампе-
ред це ті суспільні відносини, проти яких 
безпосередньо спрямовано суспільно не-
безпечне діяння [12, с. 114]. Належне здій-
снення правосуддя суддями як носіями цієї 
функції, а також органами та особами, які 
сприяють його здійсненню в широкому зна-
ченні терміна «правосуддя», перебуває під 
кримінально-правовою охороною положень 
Розділу XVIII КК України, зокрема: ч.ч. 1, 
2 ст. 372 «притягнення завідомо невинного 
до кримінальної відповідальності»; ч.ч. 1, 2 
ст. 373 «примушування давати показання»; 
ч.ч. 1, 2 ст. 374 «порушення права на захист»; 
ч. 1 ст. 376 «втручання в будь-якій формі в 
діяльність судді з метою перешкодити вико-
нанню ним службових обов’язків або доби-
тися винесення неправосудного рішення»; 
ч.ч. 1, 2 ст. 377 «погроза вбивством, насиль-
ством або знищенням чи пошкодженням 
майна щодо судді, народного засідателя чи 
присяжного, а також щодо їх близьких ро-
дичів у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною 
із здійсненням правосуддя. Умисне заподі-
яння судді, народному засідателю чи при-
сяжному або їх близьким родичам побоїв, 
легких або середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень у зв’язку з їх діяльністю, пов’я-
заною із здійсненням правосуддя»; ч.ч. 1, 2 
ст. 378 «умисне знищення або пошкоджен-
ня майна, що належить судді, народному 
засідателю чи присяжному або їх близьким 
родичам, у зв’язку з їх діяльністю, пов’яза-
ною із здійсненням правосуддя. Ті самі дії, 
вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим 
загальнонебезпечним способом, або такі, 
що спричинили загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки» тощо. Основний безпосе-
редній об’єкт злочину повинен відображати 
конкретні суспільні відносини, що перебу-
вають під кримінально-правовою охороною, 
тому запропонована позиція науковця не 
повною мірою характеризує суспільні відно-

сини у сфері постановлення неправосудного 
судового рішення. 

Здебільшого поділ об’єктів злочину від-
бувається на основний безпосередній та до-
датковий безпосередній стосовно злочинів, 
які заподіюють шкоду одночасно кільком 
суспільним відносинам. У цьому випадку, 
зважаючи на загальноприйнятий «горизон-
тальний» поділ безпосередніх об’єктів, один 
безпосередній об’єкт є основним (головним), 
а інші – додатковими. Наприклад, при пере-
вищенні меж влади або службових повнова-
жень працівником право охоронного органу, 
якщо воно супроводжувалось насильством 
або погрозою застосування насильства (ч. 
2 ст. 365 КК України), основним безпосе-
реднім об’єктом є суспільні відносини, які 
визначають зміст нормальної роботи право-
охоронних органів та їх посадових осіб, до-
датковим обов’язковим – здоров’я потерпі-
лого. У складі злочину, передбаченого ч. 2  
ст. 377 КК України, погроза вбивством, на-
сильством або знищенням чи пошкоджен-
ням майна щодо судді, народного засідателя 
чи присяжного у зв’язку із діяльністю, пов’я-
заною із здійсненням правосуддя, основним 
безпосереднім об’єктом кримінально-право-
вої охорони є психічна недоторканність суд-
ді, народного засідателя чи присяжного, до-
датковим обов’язковим – авторитет судової 
гілки влади в особі конкретного судді. 

У науці кримінального права [13, с. 114–
115; 14, с. 120] поширеним є поділ додатко-
вих об’єктів на обов’язкові (необхідні), шкода 
яким заподіюється завжди, і необов’язкові 
(факультативні), шкода якому може не бути 
заподіяна. Додатковим факультативним 
об’єктом злочину, визначеного ч. 1 ст. 438 
КК України «порушення законів та звича-
їв війни», як зауважує В.П. Базов, можуть 
бути відносини власності (наприклад, у ра-
зі руйнування під час війни об’єктів жит-
тєдіяльності цивільного населення) [15,  
с. 57]. Додатковим факультативним об’єктом 
може бути честь, гідність, здоров’я потерпі-
лого при вчиненні хуліганства. Додатковим 
безпосереднім об’єктом можуть визнавати-
ся такі суспільні відносини, що захищають-
ся лише побічно, оскільки ці відносини пе-
ребувають під загрозою заподіяння шкоди 
при вчиненні посягання на основний об’єкт 
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[16, с. 24–25; 2, с. 74]. На думку В.Я. Тація, 
додатковий об’єкт так само, як і основний 
безпосередній, має важливе значення для 
визначення соціально-політичної сутності 
вчиненого злочину, встановлення тяжкості 
наслідків, що настали або можуть настати. 

Зокрема, Н.Д. Квасневська характеризує 
право на справедливий суд як додатковий 
обов’язковий об’єкт злочину, включаючи у 
його зміст такі елементи, як доступ до пра-
восуддя, незалежність і безсторонність суду 
(інституціональні), обґрунтування судових 
рішень (процесуальні). Разом з тим право на 
справедливий і публічний розгляд, розум-
ність строків розгляду справи, незалежність 
і безсторонність, розгляд справи судом, вста-
новленим законом, є складовими елемента-
ми правосуддя і об’єктами охорони Розділу  
XVIII КК України, а не окремими об’єктами 
злочину, передбаченого ст. 375 КК України. 
У зв’язку з цим – не відображають індиві-
дуальних ознак суспільних відносин, що 
перебувають під кримінально-правовою охо-
роною. Крім того, визначення об’єкта злочи-
ну як «права на щось» суперечить концепції 
тлумачення «об’єкта злочину як суспільних 
відносин». Вважаємо, що додатковий обов’яз-
ковий об’єкт, тобто такий, що присутній при 
злочинному посяганні завжди, не виокрем-
люється у складі злочину, визначеному в 
ст. 375 КК  України.

Водночас Законом України від 14 травня 
2015 року № 421-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
посилення гарантій законної професійної 
діяльності журналіста» ч. 2 ст. 375 КК Укра-
їни доповнено ознакою «з метою перешко-
джання законній професійній діяльності 
журналіста». При постановленні неправо-
судного судового рішення з вказаною метою 
додатковим обов’язковим об’єктом, на наш 
погляд, є суспільні відносини у сфері про-
фесійної діяльності журналіста. 

На думку деяких учених, додатковим 
факультативним об’єктом злочину, зазна-
ченого у ст. 375 КК України, можуть бути 
честь, гідність, ділова репутація, особиста 

недоторканність, власність та інші охоро-
нювані правом цінності [11, с. 84]. Наяв-
ність додаткового об’єкта охорони передусім 
свідчить про підвищений рівень суспільної 
небезпеки конкретного злочину. Відповідно 
до ч. 1 ст. 11 КК України злочином є передба-
чене КК України суспільно небезпечне вин-
не діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину. З наведеного визначен-
ня та теорії права відомо, що злочинними 
діянням завжди завдається шкода охоро-
нюваним суспільним відносинам, винне 
діяння завжди посягає на кілька рівнів 
суспільних відносин. Разом з тим зазначене 
вище не є підставою для виділення таких 
відносин в окремі об’єкти кримінально-пра-
вової охорони у контексті ст. 375 КК Укра-
їни. Погоджуємося із П.С. Матишевським 
у тому, що певне злочинне діяння поряд з 
основним та додатковим об’єктом іноді пося-
гає на якісь інші соціальні блага, не може 
бути підставою для визначення цих благ 
об’єктом злочину, оскільки вони не відобра-
жають специфіки злочину і не впливають 
на кваліфікацію [17].     

З огляду на наведене поділ об’єктів зло-
чину на основний безпосередній та додат-
ковий безпосередній властивий злочинам, 
які заподіюють шкоду одночасно декільком 
суспільним відносинам. У статті обґрун-
товано, що склад злочину, передбачений  
ст. 375 КК України, є однооб’єктним (посягає 
на один конкретний об’єкт кримінально- 
правової охорони). Тому для визначення без-
посереднього об’єкта аналізованого злочину 
вважаємо за доцільне застосувати класифі-
кацію «за вертикаллю». Згідно з науковими 
дослідженнями М.І. Бажанова, В.М. Куд-
рявцева, М.І. Панова, А.А.  Піонтковського,  
М.Д. Сергієвського, В.В.  Сташиса, В.Я. Та-
ція, І.Я. Фойницького та положеннями чин-
ного Кримінального кодексу України безпо-
середнім об’єктом аналізованого злочину є 
конкретні суспільні відносини, що забезпе-
чують право людини (кола осіб) на поста-
новлення суддею (суддями) правосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови. 
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БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКт ЗЛОЧиНУ
«ПОСтАНОвЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМи) ЗАвІДОМО 

НЕПРАвОСУДНОГО виРОКУ, РІШЕННЯ, УХвАЛи АБО ПОСтАНОви»

У статті надано визначення безпосереднього об’єкта злочину «постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови». Проаналізо-
вано додатковий обов’язковий та факультативний об’єкти злочинів проти правосуддя. 

Ключові слова: склад злочину; безпосередній об’єкт; додатковий обов’язковий та додат-
ковий факультативний об’єкти; акт правосуддя.

Марина ПОНОМАРЕвА

НЕПОСРЕДСтвЕННЫЙ ОБЪЕКт ПРЕСтУПЛЕНиЯ «вЫНЕСЕНиЕ 
СУДьЕЙ (СУДьЯМи) ЗАвЕДОМО НЕПРАвОСУДНОГО 

ПРиГОвОРА, РЕШЕНиЯ иЛи ПОСтАНОвЛЕНиЯ»

В статье дано определение непосредственного объекта преступления «вынесение судьей 
(судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановле-
ния». Проанализированы дополнительный обязательный и факультативный объекты пре-
ступлений против правосудия. 

Ключевые слова: состав преступления; непосредственный объект; дополнительный 
обязательный и дополнительный факультативный объекты; акт правосудия.

Maryna PONOMAROVA

THE IMMEDIATE OBJECT OF THE CRIME «OF THE JUDGE (JUDGES) IS 
CLEARLY UNJUST VERDICT, DECISION, DETERMINATION OR DECISION»

The article defines the direct object of the crime «by a judge (judges) knowingly unfair sentence, 
judgment, order or decree». Additional analyzes required and optional features of social relations 
Title XVIII «Crimes against justice» of the Criminal Code of Ukraine. 

Keywords: crime; direct object; additional duties and additional optional items; dispensed 
justice.
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