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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Питання, пов’язані зі скасуванням права 
власності, зокрема результатів раніше прове-
деної приватизації, мають неабияке практич-
не значення, а відповідна практика Європей-
ського суду з прав людини (ЄСПЛ) набуває 
все більш поширеного застосування націо-
нальними судами. Так, навіть при поверхо-
вому пошуку в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень можна знайти 45 судових до-
кументів, що посилаються на рішення ЄСПЛ 
у справі Maksymenko and Gerasymenko 
v. Ukraine (no. 49317/07, 16 May 2013)1.

Однак у науці це питання отримало недо-
статньо уваги, що призводить, серед іншого, 
до слабкого розуміння працівниками про-
куратури та інших зацікавлених органів тих 
наслідків, які можуть спричинити їхні дії зі 
стягнення майна, яке вони вважають неза-
конно набутим.

Як відомо, Перший Протокол до Європей-
ської конвенції з прав людини (Конвенція) 
у ст. 1 «Захист власності» (П1-1) передбачає: 
«Кожна фізична або юридична особа має пра-
во мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений своєї власності інак-
ше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принци-

1 Тут і далі посилання на рішення ЄСПЛ 
робляться в порядку, прийнятому в практиці 
ЄСПЛ.

пами міжнародного права. Проте попередні 
положення жодним чином не обмежують 
право держави вводити в дію такі закони, які 
вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 
контроль за користуванням майном відпо-
відно до загальних інтересів або для забез-
печення сплати податків чи інших зборів або 
штрафів».

Перші справи ЄСПЛ за П1-1 стосувались 
відібрання майна у приватних осіб для пу-
блічних потреб, тобто класичної експропріа-
ції. При цьому питання законності набуття 
майна його власниками не ставилось. Під час 
розвитку такої практики ЄСПЛ виробив пра-
вило: «Відібрання майна в публічних інтере-
сах без сплати компенсації може вважатись 
обґрунтованим тільки у виключних обстави-
нах» (див., наприклад, Lithgow and Others 
v. The United Kingdom, judgment of 8 July 
1986, Series Ano. 102, § 128).

Другим напрямом розвитку практики за 
П1-1, який стосується цього дослідження, 
були справи стосовно конфіскації майна в 
межах кримінального або фіскального права. 
Суд встановив, що конфіскація майна, яке 
було засобом або предметом правопорушення, 
становить не «позбавлення» майна в розумін-
ні першого речення П1-1, а «контроль за май-
ном» у розумінні другого речення, щодо яко-
го компенсація не є обов’язковим елементом. 

Іван ЛІЩИНА
Урядовий уповноважений

у справах Європейського суду з прав людини
ivan.lishchina@gmail.com

УДК 34.2

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ:
ПОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

© Ліщина І., 2017
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ІВАН ЛІЩИНА 

Зокрема, ЄСПЛ не знайшов порушення П1-1 
при конфіскації літака, який використовував-
ся для транспортування наркотиків без відо-
ма його власників (Air Canada v. The United 
Kingdom, 5 May 1995, Series Ano. 316A), кон-
фіскації Південно-Африканських золотих мо-
нет, заборонених до ввозу в Великобританію 
(AGOSI v. The United Kingdom, judgment of 
24 October 1986, Series Ano. 108), тощо.

Розвал радянської системи та охоплення 
Конвенцією пострадянських країн призвели 
до виникнення цілої низки нових напрямів 
практики ЄСПЛ. Один з них пов’язаний із 
переглядом результатів роздержавлення. 
Масовий характер передачі власності від дер-
жави до приватних осіб, помножений на не-
ефективність та слабку стійкість до корупції 
пострадянського державного апарату, при-
звів до численних випадків помилок та злов-
живань під час роздержавлення.

Першою пострадянською справою, що сто-
сувалася переходу майна з державної влас-
ності до приватної, була Jahn and Others 
v. Germany ([GC], nos. 46720/99, 72203/01 and 
72552/01, ECHR 2005-VI). У 1945 році в радян-
ській зоні окупації Німеччини було прийнято 
Декрет про реформу землі, за яким утворю-
вався державний банк землі. З цього банку 
земля передавалась незаможним селянам. 
Її не можна було продавати, але можна було 
успадкувати, якщо спадкоємець використо-
вував цю землю для сільськогосподарських 
цілей. У 1990 році під час об’єднання Німеч-
чини в НДР було прийнято Закон Модрова, 
яким зареєстроване володіння такими ділян-
ками було практично прирівняне до власно-
сті. В 1992 році в ФРН було прийнято Закон 
про зміну прав власності, за яким якщо спад-
коємець отримав ділянку землі в НДР неза-
конно або не використовував її для сільсько-
господарських цілей, він позбавлявся права 
власності на таку ділянку без компенсації.

Заявники у справі Jahn and Others 
v. Germany або успадкували ділянки неза-
конно за часів НДР, або не вели на них сіль-
ськогосподарської діяльності, внаслідок чого 
були позбавлені цих ділянок. Вони поскар-
жились до ЄСПЛ на порушення П1-1.

Палата ЄСПЛ із семи суддів у рішенні від 
22 січня 2004 року одноголосно визнала на-
явність порушення П1-1 у вказаній справі. 

Німеччина оскаржила це рішення до Великої 
палати ЄСПЛ, яка його переглянула та оди-
надцятьма голосами проти шести встановила 
відсутність порушення П1-1, посилаючись на 
виключні обставини справи, а саме:

1) Закон Модрова приймався парламен-
том, який не був демократично обраний, 
у перехідний період, про що заявникам було 
відомо. Вони розуміли, що отримали ділянки 
в порушення закону;

2) Закон 1992 року було прийнято без 
зайвого зволікання;

3) метою Закону було приведення ситуації 
у відповідність із принципом соціальної спра-
ведливості, щоб отримання землі за резуль-
татами реформи, яка відбулася за часів НДР, 
не залежало від дії або бездіяльності радян-
ських органів влади.

Необхідно зазначити, що інші пострадян-
ські країни, на відміну від Німеччини, не 
приймали загальних законів стосовно пере-
гляду результатів приватизації. Такий пе-
регляд мав неоднозначний характер, що при-
звело до інакших висновків ЄСПЛ стосовно 
позбавлення заявників майна.

Наступна стосовно приватизації майна 
справа Zhigalev v. Russia (no. 54891/00, 6 July 
2006), здавалося б, не мала викликати побо-
ювань з боку держав – учасниць Конвенції. 
Так, колишній голова колгоспу організував 
у 1992 році оформлення всієї землі, що нале-
жала колгоспу, на своє ім’я в порушення прав 
п’ятьох інших членів колгоспу. В 1999 році 
прокуратура подала позовну заяву про скасу-
вання рішення місцевих органів щодо видачі 
сертифіката на землю на ім’я заявника. За-
явник звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на по-
рушення його прав за П1-1 та ст. 6 Конвенції 
(право на справедливий суд) у зв’язку з тим, 
що національне законодавство не надало 
йому можливості послатись на сплив строку 
позовної давності (право на це мали тільки 
відповідачі, а заявник у судовому процесі був 
третьою стороною).

ЄСПЛ вирішив, що ця стаття не могла за-
стосовуватись у зазначеній справі, оскільки 
в заявника не було майна у розумінні П1-1:

– рішення місцевої адміністрації, на під-
ставі якого заявнику було видано сертифіка-
ти на землю, передбачали виділення землі 
всім шести членам колгоспу;
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– земельні сертифікати було видано у по-
рушення відповідного Закону про фермер-
ське господарство;

– не було надано жодних доказів, крім, 
власне, видачі сертифікатів, що заявник 
будь-коли вважався державою законним 
власником всієї землі колгоспу; державні ор-
гани вжили заходів для скасування земель-
них сертифікатів як тільки довідались про 
них, і заявнику мало бути відомо, що земель-
ний сертифікат міг бути скасованим.

Посилання заявника на порушення його 
права за ст. 6 Конвенції у зв’язку з немож-
ливістю послатись на вичерпання строку по-
зовної давності як аргумент захисту не було 
прийнято ЄСПЛ до уваги на тій підставі, що 
в нього не було «цивільного права» за націо-
нальним правом, яке підлягало б захисту, 
відповідно до ст. 6.

Однак подальша практика ЄСПЛ проде-
монструвала, що Суд не збирається зніма-
ти питання приватизації зі свого контролю. 
Справа Dacia S.R.L. v. Moldova (no. 3052/04, 
18 March 2008) стала першою, у якій ЄСПЛ 
встановив порушення П1-1 щодо скасування 
результатів приватизації. Справа стосува-
лась приватизації чотиризіркового готелю 
«Дакія». Компанія-заявник набула право 
власності на готель у лютому 1999 року за 
результатами приватизаційного аукціону, за 
яким вона сплатила за готель суму близько 
2 млн дол. США. Після цього вказана компа-
нія інвестувала значні кошти в його ремонт 
та переобладнання і закупівлю меблів.

У 2003 році Генеральна прокуратура 
Молдови оскаржила договір, за яким го-
тель було продано заявнику, на тих під-
ставах, що (а) Державне Казначейство, яке 
було адміністратором готелю, не надавало 
своєї згоди на його продаж; (б) вся сума 
правочину була сплачена з прострочкою 
і (в) готель був проданий за ціною, що була 
нижчою за його реальну вартість. Суд по-
годився з прокуратурою, визнав договір 
продажу готелю недійсним та наказав 
державі повернути компанії суму, сплаче-
ну за договором, у молдовських леях, яка 
на той час в результаті інфляції впала до 
1,219,055 євро. Трирічний строк позовної 
давності суд не застосував на тій підставі, 
що чинне на той час законодавство Мол-

дови виключало його застосування до по-
зовів про витребування державного майна 
з незаконного  володіння.

Компанія-заявник звернулась із заявою до 
ЄСПЛ, який визнав, що вона протягом чоти-
рьох років володіла готелем та її право влас-
ності не ставилось під сумнів. Таким чином, 
компанія мала «майно» в розумінні П1-1, і, 
відповідно, позбавлення її цього майна ста-
новило втручання в її право власності. Крім 
того, ЄСПЛ встановив, що:

– компанія набула готель за ціною, вищою 
за стартову ціну аукціону, яку встановила 
держава, і не було будь-яких підстав вважа-
ти, що компанія якимось чином була причет-
на до її заниження;

– казначейство було частиною держави, 
яка продала готель на підставі закону, і, бу-
дучи адміністратором готелю, мало розуміти, 
що ним управляє хтось інший з 1999 року. 
Але воно не оскаржувало цього до 2003 року;

– ціна за готель була сплачена в додатко-
вий місячний строк, встановлений аукціон-
ною комісією, і якщо держава понесла якісь 
витрати, то вона могла компенсувати їх інак-
ше – не відбиранням готелю.

Отже, скасування результатів аукціону 
через чотири роки на формальних підставах, 
відповідальність за які лежить на державі, 
порушувало справедливий баланс між заяв-
ником та державою і, відповідно, П1-1.

Окремо ЄСПЛ розглянув питання пору-
шення ст. 6 у зв’язку з неможливістю компа-
нії послатись на вичерпання строку позовної 
давності. Суд визнав, що «роль, яку відіграє 
строк позовної давності, має велике значен-
ня, зважаючи на преамбулу Конвенції, яка … 
декларує верховенство права у якості загаль-
ного спадку Держав Учасниць». Суд зазна-
чив, що «не було надано … будь-яких підстав 
для звільнення державних організацій від 
обов’язку слідувати строку позовної давності». 
Більше того, ЄСПЛ встановив, що зміна ситу-
ації, яка набула статусу остаточної у зв’язку 
із застосуванням строку позовної давності, по-
рушує принцип правової певності.

Розвитком цього напряму аргумента-
ції стало наступне рішення у справі Baroul 
Partner-A v. Moldova (no. 39815/07, 16 July 
2009). Ця справа стосувалась приватизації 
Сорокського гранітно-щебеневого кар’єру 
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(Кар’єр), 65,86% акцій якого компанія-заяв-
ник набула в 2000 році. У 2003 році Аудитор-
ська палата встановила, що в 1996 році Кар’єр 
отримав від державної компанії безплатно 
26 вагонів, якими з тих пір користувався.

У 2004 році суд за позовом Департаменту 
приватизації стягнув з Кар’єру ціну вагонів 
на користь держави. В грудні 2006 року Ге-
неральна прокуратура Молдови подала позов 
про скасування результатів приватизації на 
тій підставі, що при продажу Кар’єру ціна ва-
гонів не була включена в загальну вартість 
підприємства, і тому ціна приватизації була 
заниженою. 

Суди Молдови погодились із цією аргумен-
тацією та визнали договір від 2000 року щодо 
купівлі-продажу акцій Кар’єру недійсним 
і зобов’язали компанію повернути державі 
отримані акції. Суди, зокрема, визнали, що 
хоча строк позовної давності в 3 роки засто-
совувався до позову прокуратури, він мав 
відраховуватись від дати, коли прокуратура 
довідалась про відповідне порушення, що 
сталося в день винесення рішення про стяг-
нення з Кар’єру ціни вагонів.

Компанія звернулась до ЄСПЛ із заявою 
про порушення її прав, передбачених П1-1 та 
ст. 6 Конвенції. Суд визнав порушення обох 
статей Конвенції, зазначивши, що держава 
була власником Кар’єру до 2000 року, і не 
було жодних обставин, через які вона не мог-
ла довідатись про вагони раніше, до рішення 
суду про зобов’язання Кар’єру сплатити їхню 
ціну. Отже, зазначене застосування строку 
позовної давності Суд визнав таким, що супе-
речить принципу правової певності, та вста-
новив порушення ст. 6.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що аналіз обста-
вин справи не дає йому змоги зробити висно-
вок про те, що компанія якимось чином набула 
акції Кар’єру недобросовісним чином. Держа-
ва отримала компенсацію вартості вагонів, 
і не зрозуміло, чому держава, яка заявляла, 
що діяла добросовісно, через 2 роки після цьо-
го вирішила експропріювати майно заявника. 
Цікаво, що у цій справі, на відміну від справи 
Dacia S.R.L. v. Moldova, Суд визнав порушен-
ня строку позовної давності як елемент пору-
шення П1-1, а не тільки ст. 6 Конвенції.

Однак ця, здавалось би, проривна прак-
тика ЄСПЛ, на сьогодні так і не стала пре-

цедентною. Зокрема, у першій справі щодо 
роздержавлення, яка стосувалась України, 
Maksymenko and Gerasymenko v. Ukraine 
([2013], ECHR 439, 16 May 2013), ЄСПЛ 
розглянув наступну ситуацію: в 1995 році 
гуртожиток було передано на баланс ком-
панії С. Згодом проти компанії розпочалась 
процедура банкрутства. В 2004 році заявники 
спільно викупили гуртожиток у кредиторів С. 
У 2006 році апеляційний суд визнав за по-
данням прокуратури, що гуртожиток був 
державною власністю, яка не могла переда-
ватись на баланс підприємства-банкрута, та 
передав гуртожиток у власність місцевої ради 
без сплати будь-якої компенсації заявникам. 
Щодо закінчення строку позовної давності 
(з 1995 року) суд визнав, що він рахується від 
дати, коли прокуратура довідалась про пору-
шення, тобто з 2005 року.

При розгляді справи перше, на що ЄСПЛ 
звернув увагу, була явно нестабільна прак-
тика національних судів щодо приватизації 
гуртожитків. Так, національні суди прийма-
ли суперечливі рішення щодо того, чи виклю-
чені гуртожитки з житла, що підлягало при-
ватизації відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного майна».

Питання балансу інтересів Суд розглянув 
через призму принципу «належного вряду-
вання», який, зокрема, вимагає: щоб державні 
органи не могли мати можливість отримува-
ти вигоду від своїх протиправних дій (Moskal 
v. Poland, no. 10373/05, § 73, 15 September 
2009); ризик будь-якої помилки державного 
органу повинен покладатися на саму державу, 
а помилки не можуть виправлятися за рахунок 
осіб, яких вони стосуються (Pincová and Pinc 
v. The Czech Republic, no. 36548/97, § 58, ECHR 
2002VIII); при виявленні помилки держава 
має діяти невідкладно, виправляючи свою по-
милку (Moskal v. Poland, opt. cit., § 69), і у від-
повідних випадках виплатити компенсацію чи 
інше належне відшкодування добросовісному 
власникові (Toşcuţă and Others v. Romania, 
no. 36900/03, § 38, 25 November 2008).

Застосовуючи наведені вище принципи 
у цій справі, Суд зазначив, що державні ор-
гани знали заздалегідь про існуючі ризики 
при продажу гуртожитку приватним особам, 
але мер міста відмовився брати гуртожиток 
на баланс. 
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Більше того, неможливість приватизува-
ти гуртожиток, на яку посилалась прокура-
тура в національних судах, не відповідала 
тому факту, що жильцям було надано мож-
ливість приватизувати приміщення, в яких 
вони жили. Нарешті Суд зазначив, що хоча 
національний суд присудив заявникам ком-
пенсацію з С., той факт, що це підприємство 
було банкрутом, зводив нанівець можливість 
отримати таку компенсацію. На зазначених 
підставах ЄСПЛ встановив порушення П1-1 
у цій справі.

З іншого боку, ЄСПЛ не встановив пору-
шення ст. 6 у зв’язку із незастосуванням стро-
ку позовної давності до вимог прокуратури. 
Важливо зазначити, що в цій справі суд не 
послався ані на Dacia S.R.L., ані на Baroul 
Partner-A.

Подальшого розвитку ця практика набу-
ла у справі Bogdel v. Lithuania (no. 41248/06, 
26 November 2013), яка стосувалась ділянки 
землі, придбаної в приватну власність у міс-
цевого муніципалітету в 1995 році. На цій 
землі, що була розташована поблизу від ту-
ристичної пам’ятки, власниця побудувала 
кафе. Після її смерті землю устаткували її 
чоловік та діти, які продовжили цей бізнес. 
У 1999 році, після низки розслідувань Дер-
жавною аудиторською службою, національ-
ним судом продаж землі було визнано неза-
конним, бо він суперечив законодавству щодо 
захисту культурної спадщини та плануванню 
забудов міста. Суди вирішили, що трирічний 
строк позовної давності має рахуватись від 
часу, коли про порушення дізналась Держав-
на аудиторська служба. За рішенням суду 
ціну ділянки, сплачену в 1995 році, було від-
шкодовано заявникам. Після рішень судів 
заявники звернулись до держави із відпо-
відною заявою і отримали землю в оренду на 
87 років.

Заявники скаржились до ЄСПЛ на пору-
шення П1-1 та ст. 6 у зв’язку із незастосу-
ванням національним судом строку позовної 
давності. ЄСПЛ, вивчивши обставини спра-
ви, встановив, що заявники були власниками 
майна відповідно до П1-1 та були позбавлені 
цього майна державою. Водночас ЄСПЛ звер-
нув увагу на те, що заявникам було поверну-
то ціну, сплачену при купівлі майна, а також 
що ділянка була надана в оренду на 87 років. 

З огляду на це ЄСПЛ визнав, що втручання 
з боку держави у право власності не поруши-
ло справедливий баланс.

Що стосується строку позовної давності, 
ЄСПЛ послався на справу Dacia S.R.L. 
v. Moldova, але встановив відсутність пору-
шення. Зокрема, він послався на висновок 
національного суду, що строк мав рахуватись 
від дати, коли державні органи довідались 
про порушення законодавства. Вивчивши 
подання сторін, ЄСПЛ дійшов висновку, що 
в цій справі не було порушення ст. 6.

Існуючий на сьогодні стан практики 
ЄСПЛ демонструють дві дещо схожі спра-
ви: Romankevič v. Lithuania (no. 25747/07, 
2 December 2014) та Kryvenkyy v. Ukraine 
(no. 43768/07, 16 February 2017).

У справі Romankevič v. Lithuania заявни-
ку в 2002 році надано право власності на ді-
лянку землі 0,53 га, яку за радянських часів 
було експропрійовано в його батька. Але в 
2005 році прокуратура з’ясувала, що майно 
було видано помилково. Після кількох раун-
дів судового розгляду національні суди пого-
дились із прокуратурою та скасували рішен-
ня Вільнюської обласної адміністрації щодо 
виділення заявнику землі. Хоча йому не було 
надано компенсацію за відібрану ділянку, 
в 2009 році Вільнюська обласна адміністра-
ція надала йому ділянку розміром 0,53 га, 
якою насправді володів його батько.

Заявник звернувся до ЄСПЛ із скаргою 
на порушення його права власності з огля-
ду на те, що він був позбавлений власності 
незаконно та що не отримав відповідної ком-
пенсації. Зокрема, ринкова ціна ділянки, яку 
він отримав у 2009 році, була значно нижчою 
за вартість тієї ділянки, що в нього відібра-
ли. ЄСПЛ не погодився із заявником щодо 
законності оскаржуваного заходу, вважаючи 
дії національних органів законними. Стосов-
но пропорційності таких дій Суд зазначив, 
що два роки між моментом, коли заявник був 
позбавлений ділянки, та наданням нової не 
можна вважати надмірним строком. Заявник 
не мав права на отримання ділянки ринко-
вою вартістю, що дорівнювала б тій, яку він 
отримав помилково. Таким чином, зважаючи 
на те, що заявник не порушував питання про 
компенсацію за затримку в наданні йому но-
вої ділянки перед національними органами 
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ІВАН ЛІЩИНА 

та Суд не вбачав жодних негативних наслід-
ків у такій затримці, ЄСПЛ встановив відсут-
ність порушення ст. 1 Протоколу 1.

З другого боку, в справі Kryvenkyy 
v. Ukraine заявник отримав у 1997 році сер-
тифікат на право на земельну частку (пай) 
на 3,61 га із земель, що належали колгоспу 
у Великих Гадомцях Бердичівського райо-
ну Житомирської області. В 1998 році Вер-
ховна Рада України прийняла закон, який 
дозволив експропріацію землі колгоспу на 
користь компанії, що мала видобувати білу 
глину. При цьому компанія повинна була 
сплатити компенсацію за вилучену землю. 
Однак компанія протягом тривалого часу 
не зверталась до відповідних органів для 
оформлення своєї власності на землю, яка 
залишалась у користуванні колишніх кол-
госпників. У 2003 році заявник звернув-
ся до місцевої ради, яка на підставі свого 
попереднього рішення про виділ ділянок 
у натурі видала йому сертифікат на право 
власності на землю. В 2005 році прокура-
тура оскаржила рішення місцевої ради про 
виділ ділянок у натурі, і рада скасувала 
це рішення. У цивільному процесі, який 
продовжувався з 2005 по 2007 рік за позо-
вом компанії, національні суди визнали 
земельний сертифікат недійсним. Компен-
сації за ділянку заявник не отримав ні від 
компанії, ні від держави.

ЄСПЛ не сумнівався, що заявник мав пра-
во власності в розумінні П1-1: з 1997 року 
він користувався ділянкою в натурі, а з 
2003 року отримав на неї державний сер-
тифікат та сплачував податки. Скасування 
документів на землю, які були законні в мо-

мент видачі, Суд вважає втручанням у право 
власності в формі позбавлення майна. Заяв-
ник отримав земельну ділянку і сертифікат 
на неї відповідно до існуючої процедури та 
добросовісно. Отже, ЄСПЛ визнав відібрання 
майна заявника без сплати йому відповідної 
компенсації порушенням П1-1 та присудив 
йому 10 000 євро компенсації.

Підсумовуючи зазначене вище, можна 
вказати, що ЄСПЛ у своїй практиці щодо 
застосування П1-1 виходить з того, що за 
наявності державного оформлення права 
власності заявником та реального вико-
ристання майна протягом значного часу 
в заявника виникає право власності в ро-
зумінні П1-1, позбавлення якого шляхом 
визнання документів на право власності 
недійсними без сплати відповідної компен-
сації призводить до визнання порушення 
П1-1. Держава може уникнути визнання по-
рушення П1-1 у такій категорії справ трьо-
ма шляхами:

а) довести на підставі відповідного, як пра-
вило кримінального, процесу, що заявник от-
римав майно недобросовісно;

б) довести, що мають місце виключні обста-
вини (на сьогодні існує тільки одне рішення 
Суду, Jahn and Others v. Germany, яке визнає 
наявність таких обставин у зв’язку із соціаль-
но-економічною трансформацією, виклика-
ною об’єднанням Німеччини);

в) сплатити компенсацію (вона не завжди 
має відповідати ринковій вартості відповід-
ного майна. Наприклад, компенсація може 
мати форму передання того ж майна в оренду 
заявнику або надання йому іншої земельної 
ділянки замість відібраної тощо).

Іван ЛІЩИНА

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ:
ПОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Досліджено правові позиції Європейського суду з прав людини стосовно захисту державою 
права власності. При цьому суттєвий акцент робиться на проблемі перехідного періоду від ко-
мунізму до сучасної демократичної моделі відносин між приватними власниками і державою. 
Особливу увагу приділено глибокому аналізу великої кількості рішень ЄСПЛ з цих питань, 
зокрема й винесених проти України.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини; приватна власність; право власності.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Иван ЛЕЩИНА

ОТМЕНА ГОСУДАРСТВОМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Исследованы правовые позиции Европейского суда по правам человека относительно за-
щиты государством права собственности. При этом существенный акцент делается на пробле-
ме переходного периода от коммунизма к современной демократической модели отношений 
между частными собственниками и государством. Особое внимание уделено глубокому ана-
лизу большого количества решений ЕСПЧ по этим вопросам, в том числе вынесенных против 
Украины.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; частная собственность; право соб-
ственности.

Ivan LISHCHYNA

THE ABOLITION OF PROPERTY BY THE STATE:
THE VIEW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

In this article, the author examines the legal positions of the European Court of Human Rights 
regarding the State protection of the private property rights. At the same time, the emphasis is 
placed on the problem of the transition from communism to a modern democratic model of relations 
between private owners and the State. Particular attention deserves the deep analysis made by 
the author of a large number of decisions of the ECtHR on these issues, including those brought 
against Ukraine.

Keywords: European Court of Human Rights; private property; private ownership.
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ОЛЕКСАНДР ДУЛЬСЬКИЙ 

Характерною1 тенденцією до криміналіза-
ції суспільних відносин в Україні є помітне 
зростання рівня корупції в органах держав-
ного управління та економіки. Особливе за-
непокоєння викликає поширення такої най-
більш небезпечної її форми, як корупційне 
супроводження злочинної та іншої проти-
правної діяльності. Водночас цей феномен за-
лишається поза увагою як законодавців, так 
і науковців. Загальнокримінальна, економіч-
на злочинність та корупція нині в Україні  
взаємопов’язані й організовані на високому 
рівні, а діяльність відповідних груп та  ор-
ганізацій набуває міжнародного характеру. 
Спостерігається масштабне охоплення коруп-
цією суспільних відносин, будь-які традицій-
ні корисливі злочини, насамперед такі, як 
крадіжки, пограбування та розбої, практично 
неможливі без їх корупційного забезпечення 
(супроводження). Окрім того, останнім часом 
помітно зростає кількість тяжких і особливо 

1 Внутрішня безпека являє собою систему дер-
жавних органів та інституцій, які мають і реалі-
зовують повноваження, відповідні засоби і методи 
для захисту держави, її населення від протиправ-
ної діяльності осіб, груп та  організацій, інших за-
гроз, що виникають усередині держави.

тяжких злочинів, у тому числі із застосуван-
ням вогнепальної зброї та вибухівки.

Однак рівень законодавчого забезпечення 
діяльності уповноважених державних орга-
нів і служб у сфері протидії сучасним органі-
зованим формам злочинності та корупції не 
відповідає реаліям сьогодення.

Так, прийняття Закону України «Про за-
побігання корупції» (Закон) не сприяло пра-
вововому та організаційному забезпеченню 
протидії організованим формам корупції й 
злочинності [1]. Ретельний аналіз цього нор-
мативного акта та відповідних досліджень 
свідчить про формалізм і суперечливість бага-
тьох його положень, що вказує на недостатній 
рівень взаємодії його розробників із практич-
ними антикорупційними органами та відпо-
відними науково-дослідними установами. Як 
результат, нам так і не вдалося наблизити 
діяльність уповноважених державних орга-
нів до міжнародних стандартів та практик, 
насамперед закріплених в основних поло-
женнях Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією, зокрема у главі ІІ «Заходи, яких 
необхідно вжити на національному рівні» 
цього міжнародного документа [2]. На наш 
погляд, є помилковим неврахування визна-
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ченого в Конвенції визнаного у світі поняття 
«хабарник» та введення у вітчизняне кримі-
нальне законодавство терміна «підкупник». 
Також не сприяє ефективній протидії коруп-
ції   надзвичайно  складне як для практиків, 
так і науковців введене поняття «корупція», 
під яким пропонується розуміти «викори-
стання особою, зазначеною у частині першій 
статті 3 цього Закону, наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливо-
стей з метою одержання неправомірної виго-
ди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб або, відповідно, обіцянка/пропози-
ція чи надання неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 цього 
Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю осо-
бу до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей».

За результатами проведених досліджень 
ми пропонуємо більш наближене до норм 
Конвенції та світової антикорупційної прак-
тики визначення поняття «корупція»: вико-
нання державною посадовою особою яких-
небудь дій або бездіяльність у сфері її поса-
дових повноважень за винагороду або без, 
у будь-якій формі, в інтересах особи, яка 
надає таку винагороду, або в інтересах інших 
осіб, як з порушенням посадових інструкцій, 
так і без такого.

Останніми роками набуває сталого роз-
витку негативна тенденція до зниження ролі 
оперативних підрозділів і організаційного 
рівня пошукової, розвідувальної та контр-
розвідувальної діяльності як при проведенні 
досудового розслідування, так і в процесі су-
дового провадження. Її теоретичні, правові та 
організаційні засади є застарілими і не від-
повідають вимогам сьогодення, а в багатьох 
випадках, насамперед у місцевій та районній 
ланках, їй приділяють недостатньо уваги. 
На відміну від інших європейських країн в 
Україні оперативно-розшукова діяльність 
(ОРД) (агентурна робота) ще не набула пріори-
тетного значення в управлінській діяльності 
керівників оперативних підрозділів (служб), 
у тому числі в системі Національної поліції. 
Законодавчі та відомчі нормативно-правові 
акти України і, відповідно, організаційно-

тактичні засади цієї діяльності дають змогу 
більш-менш успішно боротися із загально-
кримінальною, економічною злочинністю 
і корупцією лише на сільському та селищно-
му рівнях. Натепер у тенденціях злочинно-
сті і корупції, насамперед їх організованих 
форм, простежується вплив таких факторів, 
як колабораціонізм, сепаратизм, тероризм, 
екстремізм2.

Вкрай негативно на стан  роботи оператив-
них підрозділів у сфері протидії злочинності 
та захисту прав і інтересів громадян подія-
ло внесення численних змін (37) до Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність». Концептуальним недоліком цих змін в 
Україні стала тенденція до зниження (більш 
об’єктивно – зведення нанівець, руйнації) 
ролі ОРД у правоохоронній/правозастосовній 
діяльності. Про це свідчить прийняття в січ-
ні 2001 року так званих змін, спрямованих 
на суттєве звуження завдань оперативно-
розшукової діяльності, що обмежуються лише 
пошуком і фіксацією фактичних даних про 
протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена в Кримі-
нальному кодексі України [3].

Зауважимо, що при формуванні відомчих 
нормативно-правових засад ОРД їх розробни-
ки проявили надмірну формалізованість та 
недостатній рівень професіоналізму. Викли-
кають обґрунтоване занепокоєння намагання 
вилучити, всупереч чинному законодавству, 
із системи ОРД розвідувальні та контррозві-

2  Колабораціоні́зм (фр. collaboration – співробіт-
ництво) – співпраця населення або громадян дер-
жави з ворогом в інтересах загарбника на шкоду 
самій державі чи її союзникам).

Сепарати́зм  (від лат. separatus – відокремлен-
ня) – політика і практика відокремлення, від-
ділення частини території (сецесії) держави з 
метою створення суверенної держави [1], дезінте-
грації країни, переходу до складу іншої держави 
(іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої ав-
тономії.

Терори́зм (від лат. terror – жах) – у широкому 
сенсі використання або загроза застосування на-
сильства для досягнення політичної, релігійної 
або ідеологічної мети.

Екстремі́зм (фр. extremisme, від лат. еxtremus –  
крайній) – схильність до крайніх поглядів і особ-
ливо методів, дій, заходів у політиці, релігії, су-
спільних і громаських процесах.
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дувальні заходи. У багатьох випадках це при-
зводить до дезорганізації негласної роботи в 
сфері протидії найбільш небезпечним органі-
зованим формам злочинності та корупції. 

Не менш руйнівного впливу організаційні 
засади ОРД зазнали після  прийняття Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-
ни (КПК України) (глава 21 «Негласні слід-
чі (розшукові (чому не пошукові?)) дії» [4]. 
Відповідно до цього Закону оперативні під-
розділи отримали лише статус служби про-
цесуального обслуговування слідчих, про-
курорів та суддів. Де-факто запроваджено 
процесуальну заборону оперативним підроз-
ділам на ініціативу в проведенні відповідних 
оперативно-розшукових дій за отриманими 
заявами про кримінальні правопорушення. 
На наше глибоке переконання, слід чітко роз-
різняти негласні слідчі дії (НСД) та негласні 
розшукові дії (НРД). НРД є лише складовою 
ОРД (негласні пошукові, розвідувальні та 
контррозвідувальні заходи). Під час прове-
дення НС(Р)Д уповноважений оперативний 
підрозділ, на наш погляд,  має право не тіль-
ки використовувати інформацію, отриману 
внаслідок конфіденційного співробітництва 
з іншими особами, або залучати цих осіб до 
проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, а також ініціативно проводити будь-які 
оперативно-розшукові заходи, насамперед 
оперативно-розшукові провадження. Це дасть 
можливість виявляти інші обставини, які 
мають значення для кримінальних прова-
джень та вимагають нових процесуальних за-
ходів від слідчих, прокурорів.

Взагалі є нонсенсом положення ст. 272 «Ви-
конання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації» КПК України про те, 
що виконання особами спеціального завдан-
ня в організованій групі чи злочинній орга-
нізації здійснюється на підставі постанови 
слідчого, погодженої з керівником органу до-
судового розслідування, або постанови проку-
рора із збереженням у таємниці достовірних 
відомостей про особу. А яка роль у цих спеці-
альних операціях  організаторів використан-
ня оперативних сил, засобів і методів у відпо-
відних оперативно-розшукових справах?

Крім того, незрозуміло, чому розробники 
КПК України приділили увагу лише захисту 

життя, здоров’я, житла, майна осіб та членів 
їхніх сімей, які конфіденційно співробітнича-
ють або співробітничали з розвідувальними 
органами [5]. А що робити з агентурою інших 
оперативних підрозділів, насамперед МВС та 
СБУ?

Викликає серйозне занепокоєння подаль-
ший розвиток цієї негативної тенденції/прак-
тики в роботі над проектом нової редакції 
Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» [6]. У цьому законопроекті за-
мість забезпечення рушійного характеру опе-
ративно-розшукової діяльності у сфері про-
тидії правопорушенням фактично збережено 
штучно принижений статус та прикладну 
роль ОРД. Без системного наукового аналі-
зу і врахування національних особливостей 
(правовий нігілізм, неопотизм (кумівство), 
корупція) було запозичено багато положень 
із європейського і американського правового 
та практичного досвіду. Так, на наш погляд, 
є сумнівним і непрофесійним віднесення 
лише до оперативно-розшукових заходів ви-
конання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації, контрольовану постав-
ку (постачання), негласне проникнення та об-
стеження публічно недоступних місць, житла 
чи іншого володіння особи. Аналіз цього за-
конопроекту свідчить про те, що в його підго-
товці не брали участь агентуристи-практики 
і науковці в сфері ОРД3. 

Це призвело до значного послаблення ролі 
оперативних підрозділів та організаційного 
рівня пошукової, розвідувальної і контрроз-
відувальної діяльності  як при проведенні 
досудового розслідування, так і в процесі 
судового провадження. Замість копіткої не-
гласної роботи відповідні заходи, як правило,  
проводяться гласно і являють собою відкрит-
тя кримінальних проваджень за так звани-
ми фактами (унікальна практика) з подаль-
шим вилученням документів, проведенням 
перевірок та ревізій. Причина дуже проста. 

3 Оперативно-розшукові заходи – передбачена 
чинним законодавством система дій, спрямова-
них на використання оперативних засобів та ме-
тодів, що здійснюють у межах своєї компетенції 
спеціально уповноважені підрозділи та служби,  
їх посадові особи, з метою вирішення конкретних 
завдань оперативно-розшукової діяльності.
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У багатьох випадках має місце відсутність від-
повідних оперативних сил і засобів у галузях 
економіки та на об’єктах, що становлять опе-
ративний інтерес. Розширення можливості 
доступу посадових осіб до таємних матеріалів 
за результатами антикорупційних негласних 
оперативно-розшукових заходів (оператив-
ний працівник, слідчий, слідчий суддя, про-
курор та відповідні керівники) призводить 
до чисельних фактів витоку конфіденційної 
інформації, що потенційно загрожує реаліза-
ції принципів справедливості та невідворот-
ності покарання. 

Як наслідок, найвищою посадовою особою, 
засудженою в 2016 році за корупційний зло-
чин, є начальник колонії!

Після цих законодавчих нововведень 
оперативно-розшукова діяльність в Укра-
їні у викритті порушень адміністративно-
го, земельного, фінансового, інших галузей 
вітчизняного законодавства практично не 
використовується на відміну від інших євро-
пейських країн. Загальним недоліком зако-
нодавчих, наукових, методичних, управлін-
ських та практичних рішень щодо протидії 
цим явищам є те, що вкрай важливі аспекти 
пошукової, розвідувальної та контррозвіду-
вальної діяльності оперативних підрозділів 
не згадуються взагалі.

Із метою посилення (відновлення) ролі 
ОРД у реалізації нового кримінального про-
цесуального законодавства необхідно завер-
шити процес кримінального процесуального 
захисту негласних співробітників, учасників 
кримінальних структур та інших осіб, які 
виконують спеціальні завдання оператив-
них підрозділів або в інший спосіб сприя-
ють попередженню чи розкриттю злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. 

Так, з 2001 року в КК України діє 
ст. 43 «Виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної діяль-
ності організованої групи чи злочинної орга-
нізації» [3]. В ній зазначено, що не є злочином 
вимушене заподіяння шкоди правоохоро-
нюваним інтересам особою, яка відповідно 
до закону виконувала спеціальне завдання, 
беручи участь в організованій групі чи зло-
чинній організації з метою попередження або 
розкриття їх злочинної діяльності. 

Однак і дотепер не внесені доповнення 
до розділу IX Загальної частини «Звільнен-
ня від кримінальної відповідальності» КК 
України, які визначали б правові підстави та 
порядок звільнення від кримінальної відпо-
відальності, порядок звільнення негласних 
співробітників та інших зазначених у ст. 43 
цього Кодексу осіб. 

Назріла нагальна потреба у створенні сучас-
них теоретичних, правових і організаційних 
засад агентурно-оперативної роботи, форму-
ванні нових підходів до розуміння її сутності. 
Зосередження уваги законодавця та практиків 
лише на одному напрямі – розшуковому – не 
відповідає стану й тенденціям поширення зло-
чинності й корупції в Україні. По суті, більш 
правильним буде введення такого поняття, як 
«оперативна діяльність у сфері забезпечення 
внутрішньої безпеки», котра, на наше глибоке 
переконання, є стратегічно важливою формою 
пізнавальної діяльності відповідних держав-
них органів і повинна здійснюватися пере-
важно в умовах таємності, забезпечення кон-
фіденційності джерел отриманої інформації, 
професійного ризику та захисту її учасників.

За таких обставин з метою приведення у 
відповідність до міжнародних стандартів ви-
значення поняття цієї діяльності пропонуємо 
змінити її назву з оперативно-розшукової на 
оперативну діяльність, під якою слід розу-
міти правову форму протидії протиправній 
діяльності організацій, груп та окремих осіб, 
що  являє собою систему негласних пошуко-
вих, розвідувальних та контррозвідувальних 
заходів, що здійснюються уповноваженими 
державними органами із застосуванням опе-
ративних сил, засобів і методів. 

 Проведене дослідження дає підстави для 
таких висновків. Сучасний стан і тенденції 
поширення корупції та пов’язаної з нею ор-
ганізованої злочинності в Україні вимагають 
розробки та впровадження оперативними 
підрозділами і службами Національної по-
ліції України прогресивних організаційних 
форм ОРД у цих сферах, насамперед органі-
зації внутрішньої розвідувальної діяльності 
(кримінальної розвідки), що сприятиме своє-
часному виявленню реальних та потенційних 
загроз внутрішній безпеці держави [7]. 

На підставі викладеного та з урахуванням 
підготовки нової редакції Закону України 
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«Про оперативно-розшукову діяльність» про-
понується наступне.

По-перше, у Законі України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність»:

– ст. 2 «Завдання оперативно-розшукової 
діяльності» викласти в такій редакції:

«– завданням оперативно-розшукової ді-
яльності вважати пошук і фіксацію фактич-
них даних про протиправні діяння осіб, груп 
та організацій, в тому числі й іноземних дер-
жав, а також отримання інформації в інтере-
сах національної безпеки держави» [3];

– ст. 8 «Права підрозділів, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність» доповнити 
пунктом 2 такого змісту:

«2) проводити негласні розшукові, пошуко-
ві, розвідувальні та контррозвідувальні дії».

Відповідно, п. 2 цієї статті вважати пунк-
том 3;

– четвертий абзац п. 20 ст. 8 Закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяльність» 
доповнити положенням та викласти в такій 
редакції: «...виключно з метою отримання 
інформації для забезпечення національної 
(внутрішньої, зовнішньої) безпеки України 
оперативно-розшукові заходи можуть здійс-
нюватися лише за ухвалою слідчого судді без 
розголошення третій стороні, а заходи, що не 
потребують дозволу слідчого судді, – без пові-
домлення прокурору». 

По-друге, у Кримінальному процесуально-
му кодексі України:

– у ст. 246 «Підстави проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій» викласти в та-
кій редакції:

п. 3: «Рішення про проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, 
прокурор та уповноважені оперативні підроз-
діли»;

п. 6: «Проводити негласні слідчі (розшу-
кові) дії мають право за ініціативою опера-
тивні підрозділи, що визначені в статті 5 
Закону України «Про оперативно-розшуко-
ву діяльність», слідчий, який здійснює до-
судове розслідування злочину, або за його 
дорученням – відповідні уповноважені опе-
ративні підрозділи; 

– у ст. 250 «Проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії до постановлення ухвали 
слідчого судді»:

п. 1 викласти в такій редакції:

«У виняткових невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей та 
запобіганням вчиненню тяжкого або особли-
во тяжкого злочину, виявленням інших зло-
чинів, реальних або потенційно можливих за-
гроз національній безпеці держави, негласна 
слідча (розшукова) дія може бути розпочата 
до постановлення ухвали слідчого судді у 
випадках, передбачених цим Кодексом, за 
рішенням слідчого, узгодженим із прокуро-
ром, прокурора або керівника оперативного 
підрозділу. У такому випадку посадова особа, 
яка ухвалила це рішення, зобов’язана невід-
кладно після початку такої негласної слідчої 
(розшукової) дії звернутися з відповідним 
клопотанням до слідчого судді».

По-третє, у Кримінальному кодексі 
 Украї ни: 

– ввести ст. 45-1 такого змісту:
«45-1. Звільнення від кримінальної від-

повідальності у зв’язку з виконанням спе-
ціального завдання чи сприянням в інший 
спосіб боротьбі зі злочинністю і корупцією з 
попередження чи розкриття протиправної 
діяльності організованої групи чи злочинної 
організації.

Особа, за винятком організатора чи ке-
рівника організованої групи або злочинної 
організації, може бути частково або повністю 
звільнена від кримінальної відповідально-
сті або покарання, якщо вона в процесі опе-
ративно-розшукової діяльності, досудового 
розслідування чи судового провадження ви-
конувала спеціальні завдання оперативного 
підрозділу або в інший спосіб сприяла ви-
криттю організованої групи або злочинної ор-
ганізації, розкриттю вчинених такою групою, 
організацією чи їх учасниками злочинів або 
їх запобіганню чи припиненню, притягненню 
винних до відповідальності, відшкодуванню 
завданих збитків або усуненню заподіяної 
шкоди від їх діяльності».

По-четверте, Національній академії вну-
трішніх справ у взаємодії з Національною 
академією прокуратури України, Національ-
ною академією Служби безпеки України 
здійснити експрес-дослідження практики 
НС(Р)Д при проведенні досудових розслі-
дувань, судових впроваджень та виконанні 
покарань. Результати розглянути на науко-
во-практичній конференції, за підсумками 
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якої внести пропозиції щодо удосконалення 
теоретичних, правових та організаційних за-
сад оперативно-розшукового супроводження 
(забезпечення) кримінальних проваджень.

По-п’яте, внести в установленому поряд-
ку до Верховної Ради України пропозицію 
щодо участі робочої групи Міністерства 
внутрішніх справ України з числа фахів-

ців – агентуристів апарату Національної 
поліції України, Головного управління 
Національної поліції України в областях 
та вчених Національної академії внутріш-
ніх справ, у роботі над проектом Закону 
України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» від 3 червня 2016 року № 4778 
(Кожем’якін А.А.)
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Олександр ДУЛЬСЬКИЙ 

ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Висвітлюється питання законодавчого забезпечення діяльності уповноважених державних 
органів і служб у сфері протидії сучасним організованим формам злочинності та корупції. На-
голошено на потребі наближення діяльності уповноважених державних органів України до 
міжнародних стандартів та практик.

Зроблено висновок про необхідність розробки та впровадження оперативними підрозділами 
і службами Національної поліції України прогресивних організаційних форм оперативно-роз-
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шукової діяльності, що сприяло б своєчасному виявленню реальних та потенційних загроз 
внутрішній безпеці держави. Пропонується внесення відповідних змін до кримінального та 
кримінального процесуального законодавства України.

Ключові слова: внутрішня безпека; оперативно-розшукова діяльність; корупція; кримі-
нальне законодавство; кримінальне процесуальне законодавство. 

Александр ДУЛЬСКИЙ 

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Освещается вопрос законодательного обеспечения деятельности уполномоченных государ-
ственных органов и служб в сфере противодействия современным организованным формам 
преступности и коррупции. Акцентировано внимание на потребности приближения деятель-
ности уполномоченных государственных органов Украины к международным стандартам и 
практикам.

Сделан вывод о необходимости розработки и введения оперативными подразделениями и 
службами Национальной полиции Украины прогрессивных организационных форм оператив-
но-розыскной деятельности, что способствовало бы своевременному выявлению реальных и 
потенциальных угроз внутренней безопасности государства. Предлагается внесение соответ-
ствующих изменений в уголовное и уголовное процессуальное законодательство Украины.

Ключевые слова: внутренняя безопасность; оперативно-розыскная деятельность; корруп-
ция; уголовное законодательство; уголовное процессуальное законодательство. 

Oleksandr DULSKYI 

THE MEASURES TO ENHANCE INVESTIGATIVE WORK 
IN DOMESTIC SECURITY OF UKRAINE SPHERE

The article covers the issues concerning the legislative framework for state agencies and services 
operations in combating contemporary organized forms of crime and corruption. The author stresses 
the necessity for Ukrainian state agencies and services to measure up to international standards 
and practices.

The author comes to a conclusion that corresponding units and services of the National Police of 
Ukraine have to develop and adopt advanced forms of investigative work. That will contribute to 
timely detection of existing and potential threats to domestic security of the state. In this regard the 
author offers to amend criminal and criminal procedure legislation of Ukraine. 

Keywords: domestic security; investigative work; corruption; criminal legislation; criminal 
procedure legislation. 
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Сучасні підходи до розуміння системи 
кримінальної юстиції мають ґрунтуватися на 
додержанні принципу верховенства права, 
відповідно до якого людина, її права та сво-
боди визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. При цьому принцип верховенства 
права у кримінальному провадженні засто-
совується з урахуванням практики Європей-
ського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Особливого значення дотримання принци-
пу верховенства права набуває під час про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій 
(НС(Р)Д),  адже більшість із цих дій безпо-
середньо пов’язані з втручанням у приватне 
життя людини.

Проведення НС(Р)Д у вітчизняному кри-
мінальному провадженні відповідає європей-
ським стандартам. Так, згідно з вимогами 
Другого додаткового протоколу до Європей-
ської конвенції про взаємну допомогу у кри-
мінальних справах передбачено проведен-
ня таємних розслідувань злочинів у межах 
національного кримінального судочинства [1].

Питанням правового удосконалення ін-
ституту НС(Р)Д та його співвідношення з 
оперативно-розшуковою діяльністю при-
діляли увагу такі вчені, як О.М. Абрамов, 
О.М. Бандурка, Ю.М. Грошевий, О.В. Ка-
пліна, Л.М. Лобойко, Д.Й. Никифорчук, 
М.М. Перепелиця, М.А. Погорецький, 
Д.Б. Сергєєва, В.М. Тертишник, В.Д. Швець, 

М.Є. Шумило, та інші. При безсумнівній 
цінності наукових робіт зазначених авторів 
окремі питання проведення НС(Р)Д у кри-
мінальному провадженні, які виникають у 
практичній діяльності, залишаються недо-
статньо дослідженими.

Право на повагу до приватного і сімейного 
життя закріплено у ст. 8 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
(Конвенція) [2]. Одразу варто зауважити, що 
зазначена норма виписана досить широко. 
Так, кожен має право на повагу до свого при-
ватного і сімейного життя, до свого житла і 
кореспонденції. Органи державної влади не 
можуть втручатись у здійснення цього пра-
ва за винятком випадків, коли втручання 
відбувається згідно із законом і є необхідним 
у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи еко-
номічного добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для захисту здо-
ров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб.

Зважаючи на специфічну конструкцію 
зазначеної вище норми, дослідники заува-
жують: захист, що забезпечується ст. 8 Кон-
венції, не є обмеженим. Порушення прав, що 
визначені в п. 1 ст. 8, можуть бути виправда-
ними за існування умов, встановлених у п. 2 
цієї статті. Відтак втручання в права, які за-
хищаються ст. 8, не означає автоматичного 
порушення цієї статті [3, с. 20].

Володимир УВАРОВ
керівник Генеральної інспекції 
Генеральної прокуратури України,
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України
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Безпосереднє розуміння положень, викла-
дених у ст. 8 Конвенції, варто шукати у відпо-
відній практиці ЄСПЛ. Однак для розкрит-
тя мети статті потрібно зупинитися саме на 
особливостях забезпечення права на повагу 
до приватного життя в контексті проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, у справі «Волохи проти України» [4] 
ЄСПЛ вказав, що повноваження державних 
органів на проведення таємного спостережен-
ня за громадянами в ході кримінального роз-
слідування визнаються Конвенцією в тій мірі, 
в якій вони є абсолютно необхідними. Таке 
втручання не порушує ст. 8 Конвенції, якщо 
воно здійснюється «згідно із законом», має за-
конну мету відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції 
та якщо воно є необхідним у демократичному 
суспільстві задля досягнення цієї мети.

Проблемним питанням в удосконаленні 
механізму отримання доказів у криміналь-
ному провадженні є законодавче обмеження 
у проведенні більшості НС(Р)Д за критерієм 
тяжкості розслідуваних злочинів. Такий під-
хід до вирішення цього питання, на нашу 
думку, потребує подальшого дослідження, 
адже критерієм наявності підстав для прове-
дення НС(Р)Д у кримінальному провадженні 
мають стати об’єктивна необхідність у здійс-
ненні такої дії, підвищена суспільна небез-
печність розслідуваного злочину (незалежно 
від його тяжкості) та неможливість одержан-
ня необхідних результатів іншим шляхом.

Ураховуючи наведене, вважаємо, що від-
повідне обмеження у проведенні окремих 
НС(Р)Д у кримінальних провадженнях за 
фактом вчинення лише тяжких чи особливо 
тяжких злочинів має бути усунуто та залише-
но за судом право вирішення питання щодо 
наявності підстав для проведення НС(Р)Д у 
кожному конкретному випадку.

Звертаючись до практики ЄСПЛ, слід 
розглянути справу «Класс та інші проти Ні-
меччини» [5], в якій ЄСПЛ виокремив два 
важливі чинники. Перший – це технічні до-
сягнення у сфері таємного збору інформації 
та, відповідно, таємного стеження; другий – 
рівень, якого досяг за останні роки тероризм 
у Європі. Сьогодні демократичне суспільство 
опиняється перед загрозою надзвичайно 
витончених форм шпигунства і тероризму, 
внаслідок чого, для того щоб ефективно про-

тидіяти таким загрозам, держава повинна 
бути спроможною проводити, у межах своєї 
юрисдикції, таємне стеження за діями під-
ривних елементів. Отже, Суд має погодити-
ся з тим, що деякі закони, які передбачають 
можливість таємного стеження за поштовою 
кореспонденцією, поштовим та телекому-
нікаційним зв’язком, є, за наявності винят-
кових обставин, необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної 
безпеки та/або в інтересах «запобігання за-
ворушенням чи злочинам». ЄСПЛ зауважив, 
що при визначенні умов, за яких має діяти 
система таємного стеження, законодавчий 
орган держави користується певним дискре-
ційним правом. Водночас ЄСПЛ наголосив, 
що це не означає, що державі надається не-
обмежене дискреційне право встановлювати 
таємне стеження за особами в межах своєї 
юрисдикції. Усвідомлюючи небезпеку, яку 
становить такий закон, підриваючи або на-
віть знищуючи демократію під приводом її 
захисту, Суд знову наголошує, що держа-
ва, яка підписала Конвенцію, не має права 
під виглядом протидії шпигунству та теро-
ризму вживати заходи, які вона вважає за 
необхідне. Водночас у справі «Биков проти 
Росії» [6] ЄСПЛ визначив: для того, щоб від-
повідати вимозі «якості закону», закон, що 
наділяє державні органи правом діяти на 
власний розсуд, повинен містити вказівку на 
межі цього розсуду, хоча деталізовані поря-
док і умови, яких потрібно додержуватись, 
не обов’язково повинні включатись у норми 
матеріального права. Точність відповідних 
формулювань в законі залежить від кон-
кретного предмета регулювання. Оскільки 
реалізація на практиці заходів негласного 
контролю повідомлень не підлягає перевірці 
зацікавленими особами або суспільством у 
цілому, надання органам виконавчої влади 
або судді права діяти на власний розсуд, що 
виражається в необмежених повноваженнях, 
суперечило б принципу верховенства права. 
Отже, у законі мають бути чітко вказані межі 
будь-якого такого розсуду, яким наділяються 
компетентні органи, і спосіб його реалізації, 
щоб забезпечити громадянину адекватний 
захист від свавільного втручання.

Аналіз судово-слідчої практики свідчить 
про те, що найбільш ефективними засобами 
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отримання доказів щодо причетності осіб до 
готування та вчинення тяжких і особливо 
тяжких злочинів (наприклад, пов’язаних з 
корупційними злочинами, вчиненням теро-
ристичних актів та інших серйозних злочи-
нів) є саме негласні слідчі (розшукові) дії.

До таких дій, що найбільш активно засто-
совуються під час досудового розслідування, 
можливо віднести: обстеження публічно не-
доступних місць, житла чи іншого володіння 
особи (ст. 267 КПК України), установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засо-
бу (ст. 268 КПК України), спостереження за 
особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК Украї-
ни), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК 
України), контроль за вчиненням злочину 
(ст. 271 КПК України), негласне отримання 
зразків, необхідних для порівняльного дослі-
дження (ст. 274 КПК України), а також ви-
користання конфіденційного співробітництва 
під час проведення вказаних дій (ст. 275 КПК 
України).

Ефективними засобами одержання дока-
зів є: арешт, огляд і виїмка кореспонденції, 
зняття інформації з транспортних телекому-
нікаційних мереж та з електронних інформа-
ційних систем.

Наприклад, їх результати дають змогу 
вчасно виявляти факти закликів до сепара-
тизму, готування до злочинів, пов’язаних 
з посяганням на територіальну цілісність 
України, та терористичних актів, погроз 
вчинення таких дій. Одержана інформація 
є підставою для запобігання та припинення 
відповідних злочинів, притягнення винних 
до кримінальної відповідальності.

Вирішальне значення при проведенні до-
судового розслідування має його початковий 
етап.

Від того, наскільки ефективно і якісно буде 
організовано розслідування злочину, пра-
вильно обрані напрям розслідування, кримі-
налістичні та процесуальні методи і засоби, 
проведені необхідні слідчі дії, залежить ви-
конання головного завдання кримінального 
процесу – забезпечення в умовах додержання 
належної правової процедури швидкого, пов-
ного та неупередженого розслідування і судо-
вого розгляду.

Натомість помилки на початковому етапі, 
неправильна оцінка слідчої ситуації та інші 

прогалини у розслідуванні негативно впли-
вають на встановлення істини у криміналь-
ному провадженні.

Саме початковий етап слідства і перші 
дані, одержані під час проведення невідклад-
них слідчих (розшукових) дій, дають можли-
вість визначити загальний напрям розсліду-
вання, висунути та перевірити перші слідчі 
версії, спланувати подальші дії.

Аналіз сутності видів слідчих (розшуко-
вих) заходів дає змогу зробити висновок про 
те, що залежно від ситуації, яка складається 
під час досудового розслідування, кожна слід-
ча (розшукова) дія, у тому числі й негласна, 
може бути визнана як невідкладна, що тягне 
за собою негайне її виконання.

При цьому обмеженість у часі висуває ви-
моги щодо своєчасного і якісного оформлення 
процесуальних документів, у яких закріпле-
но результати проведення цих слідчих (роз-
шукових) дій.

Проте, на нашу думку, враховуючи напра-
цьовану судово-слідчу практику, необхідно 
удосконалити процедуру проведення НС(Р)Д, 
розширивши перелік таких дій у виняткових 
невідкладних випадках.

Відповідно до вимог ст. 250 КПК України у 
випадках, визначених законом, передбачено 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
до постановлення ухвали слідчого судді у ви-
няткових невідкладних випадках, пов’язаних із 
врятуванням життя людей та запобіганням вчи-
ненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
передбаченого у розділах І, ІІ, VI, VII (ст.ст. 201 
та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої части-
ни Кримінального кодексу  України. 

До таких НС(Р)Д наразі належать лише 
дії, передбачені в ст. 268 КПК України (уста-
новлення місцезнаходження радіоелектрон-
ного засобу) та ст. 269 КПК України (спосте-
реження за особою, річчю або місцем) [7].

У свою чергу, на практиці (особливо це 
стосується тероризму, бандитизму та інших 
злочинів, пов’язаних з незаконним викорис-
танням зброї і вибухових речовин) виника-
ють ситуації, коли в умовах невідкладності 
для обстеження необхідно таємно проник-
нути до публічно недоступних місць, житла 
чи іншого приватного володіння для вияв-
лення осіб, які розшукуються (ст. 267 КПК 
України), готуються до вчинення злочину 
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або безпосередньо переслідуються після його 
вчинення.

На нашу думку, у такій ситуації прове-
дення цієї негласної слідчої (розшукової) дії  
має бути дозволено до постановлення ухвали 
слідчого судді.

Не менш ефективним є комплексне вико-
ристання як негласних, так і гласних розшу-
кових дій.

Так, прокурору, слідчому необхідно актив-
но використовувати в інтересах кримінально-
го судочинства можливості проведення моні-
торингу засобів масової комунікації та мережі 
Інтернет.

При цьому в чинному КПК України немає 
вказівок на обов’язковість проведення такої 
пошукової дії (здобуття відомостей з електрон-
них інформаційних систем або їх частини, до-
ступ до яких не обмежується їх власником), 
проте немає і заборони щодо її проведення 
(ч. 2 ст. 264 КПК України: не потребує дозволу 
слідчого судді здобуття відомостей з електро-
нних інформаційних систем або їх частини, 
доступ до яких не обмежується їх власником, 
володільцем або утримувачем або не пов’яза-
ний з подоланням системи логічного захисту).

Поєднання цих заходів позитивно впли-
ває на хід розслідування, сприяє одержанню 
доказів вчинення злочинів, встановленню 
місцезнаходження очевидців та осіб, які їх 
вчинили; висуненню більш обґрунтованих 
версій, дає змогу оцінити рівень можливої 
протидії слідству. 

На особливу увагу заслуговує міжнарод-
ний досвід. Так, у рамках Форуму з розшуку 
активів, який проходив нещодавно в Укра-
їні, Патрік Гілл – старший директор К2 
Intelligence (Велика Британія), розповів, що 
профіль особи в соціальній мережі є унікаль-
ним джерелом інформації, зокрема, з нього 
можливо одержати відомості про спосіб жит-
тя й активи, причому інформацію про люди-
ну можна отримати не тільки з її профілю, а 
й із записів її родичів (особливо дітей), зна-
йомих тощо. У соцмережах люди не тільки 
публікують інформацію про себе, а й ділять-
ся думками, планами, розміщують фото з 
геотегами. Завдяки цій інформації слідство 
може проводитися далі.

«Соціальні мережі становлять величезний 
ресурс для слідчих», – зазначив експерт, на-

вівши реальні приклади з процесів розсліду-
вання. 

Так, в одній справі по фотографії, опубліко-
ваній у «Твіттері» сином особи, стосовно якої 
проводилося розслідування, вдалося визна-
чити локацію в Лондоні і точну адресу бал-
кона квартири, звідки було зроблено фото. За 
адресою дізналися інформацію про квартиру і 
виявилося, що вона зареєстрована на офшор, 
і дана особа є бенефіціарним власником цієї 
нерухомості, що допомогло в розслідуванні. 
У ще одній справі за геотегами на фотогра-
фіях в Instagram вдалося дізнатися адресу 
квартири, а потім побачити оголошення про 
пошук прислуги для роботи в ній, в якому 
йшлося також і про іншу квартиру. Обидва 
об’єкти нерухомості виявилися власністю осіб, 
стосовно яких проводилося розслідування.

Інструменти пошуку інформації в соціаль-
них мережах досить прості, зокрема й техніч-
но, і йдеться не про якісь незаконні методи. 
Використовуючи такий пошук, необхідно за-
стосовувати творчий підхід і пам’ятати, що 
це не самостійний, а допоміжний інструмент 
при розслідуванні [8].

З огляду на викладене варто зазначити, 
що в умовах реформування конституцій-
них функцій прокуратури перед цим орга-
ном правосуддя постає головне завдання: 
здійснювати організацію і процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших пи-
тань під час кримінального провадження, 
нагляд за негласними та іншими слідчи-
ми і розшуковими діями органів правопо-
рядку з метою забезпечення захисту особи, 
суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорони прав, свобод та 
законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження, а також забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування і судового розгляду з тим, щоб 
кожен, хто вчинив кримінальне правопо-
рушення, був притягнутий до відповідаль-
ності в міру своєї вини, жоден невинуватий 
не був обвинувачений або засуджений, 
жодна особа не була піддана необґрунто-
ваному процесуальному примусу і щоб до 
кожного учасника кримінального прова-
дження була застосована належна правова 
процедура.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТУ 
НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Виокремлено проблемні питання законодавчої регламентації проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо пра-
вильного застосування положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод. Надано пропозиції з удосконалення законодавчої регламентації проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: кримінальне провадження; право на повагу до приватного і сімейного 
життя; негласні слідчі (розшукові) дії; зняття інформації з транспортних телекомунікаційний 
мереж та електронних інформаційних систем.

Владимир УВАРОВ

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 
НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ

Выделены проблемные вопросы законодательной регламентации проведения негласных 
следственных (розыскных) действий. Проанализирована практика Европейского суда по пра-
вам человека относительно правильного применения положений ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Внесены предложения по совершенствованию законодатель-
ной регламентации проведения негласных следственных (розыскных) действий.
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негласные следственные (розыскные) действия; снятие информации с транспортных телеком-
муникационных сетей и электронных информационных систем.

Volodymyr UVAROV

CHALLENGES OF COVERED INVESTIGATIVE ACTIONS
LEGAL REGULATION

The article is devoted to defi ning challenges of covered investigative actions legal regulation. The 
author analyzes the European Court of Human Rights case-law concerning the correct application 
of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Moreover, it presents the proposals 
concerning the improvement of legal framework for covered investigative actions.
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electronic informational systems. 
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ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Із 5 жовтня 2016 року набрав чинності За-
кон України «Про виконавче провадження» 
(Закон) [1], який викладено у новій редакції, 
що порівняно з попередньою має суттєві від-
мінності. Однією з новел Закону є введення 
сплати авансового внеску при зверненні ви-
конавчого документа до виконання.

У зв’язку з цим на практиці виникає чи-
мало проблем, які потребують наукового пе-
реосмислення та вироблення пропозицій для 
їх законодавчого врегулювання.

Метою статті є дослідження питання спла-
ти авансового внеску в разі звернення вико-
навчого документа до примусового виконання 
органами прокуратури України, виокрем-
лення проблем, які виникають у практичній 
діяльності, а також формулювання певних 
пропозицій щодо удосконалення правового 
регулювання у цій сфері. 

Враховуючи, що питання стосовно спла-
ти органами прокуратури авансового внеску 
було порушене лише у жовтні 2016 року, від-
повідні наукові дослідження не проводились. 
Тому зазначена проблема розглядатиметься 
вперше.

З метою мінімізації бюджетних витрат на 
проведення виконавчих дій законодавець 

передбачив обов’язкове авансування стягува-
чем витрат на вчинення виконавчих дій. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про 
виконавче провадження» (в редакції Закону 
від 21 грудня 2016 року) до заяви про приму-
сове виконання рішення стягувач додає кви-
танцію про сплату авансового внеску в розмірі 
2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але 
не більше 10 мінімальних розмірів заробітної 
плати, а за рішенням немайнового характе-
ру – у розмірі одного мінімального розміру 
заробітної плати з боржника – фізичної особи 
та в розмірі двох мінімальних розмірів заро-
бітної плати з боржника – юридичної особи. 

Аналіз указаної норми свідчить про те, що 
кожен стягувач зобов’язаний здійснювати 
авансування витрат на проведення виконав-
чих дій саме стосовно виконання рішення, 
винесеного на його користь. Авансування 
цих витрат є обов’язковим і здійснюється у 
два етапи: перший – шляхом сплати аван-
сового внеску при поданні заяви про приму-
сове виконання рішення; другий – шляхом 
додаткового авансування витрат виконавчо-
го провадження у разі недостатності коштів 
авансового внеску для вчинення подальших 
виконавчих дій.
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Порушення стягувачем вказаного обов’яз-
ку тягне настання для нього негативних на-
слідків, а саме:

– якщо стягувач не надав підтвердження 
сплати авансового внеску при поданні вико-
навцеві виконавчого документа, то такий ви-
конавчий документ повертається стягувачу 
без прийняття до виконання згідно з п. 8 ч. 4 
ст. 4 Закону;

– якщо стягувач не здійснив авансування 
витрат виконавчого провадження, передбаче-
них у ст. 43 цього Закону, виконавчий документ 
також повертається стягувачу без подальшого 
виконання згідно з п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону [2].

Водночас у ч. 2 ст. 26 Закону встановлено 
перелік категорій рішень та осіб, які звільняю-
ться від сплати авансового внеску.

Зокрема, від сплати авансового внеску 
звільняються стягувачі за рішеннями про: 

– стягнення заробітної плати, поновлення 
на роботі та за іншими вимогами, що випли-
вають із трудових правовідносин; 

– обчислення, призначення, перера-
хунок, здійснення, надання, одержання 
пенсійних виплат, соціальних виплат не-
працездатним гро мадянам, виплат за за-
гальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, виплат та пільг дітям війни, 
інших соціальних виплат, доплат, соціаль-
них послуг, допомоги, захисту, пільг; 

– відшкодування шкоди, заподіяної каліц-
твом або іншим ушкодженням здоров’я, а та-
кож смертю фізичної особи; 

– стягнення аліментів;
– відшкодування майнової та/або мораль-

ної шкоди, завданої внаслідок вчинення кри-
мінального правопорушення.

Від сплати авансового внеску звільняють-
ся такі особи та органи: 

– державні органи;
– інваліди війни;
– інваліди I та II груп;
– законні представники дітей-інвалідів і 

недієздатних інвалідів I та II груп;
– громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.

Крім того, не сплачується авансовий 
внесок у разі виконання рішення Європей-
ського суду з прав людини (абз. 9 ч. 2 ст. 26 
Закону).

Необхідно зазначити, що в переліку осіб 
та органів, які звільняються від сплати аван-
сового внеску, органи прокуратури України 
чітко не визначені. Проте вони належать до 
державних органів, і тому, на нашу думку, 
на них поширюється звільнення від сплати 
авансового внеску.

Разом з тим донедавна в чинному законо-
давстві України не містилося поняття дер-
жавного органу. 

Лише 23 березня 2017 року Законом 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо особливостей фінансового 
контролю окремих категорій посадових осіб» 
[3] внесено зміни до Закону України «Про 
запобігання корупції», у ст. 1 якого надаєть-
ся визначення цього поняття. 

Отже, державний орган – це орган держав-
ної влади, в тому числі колегіальний держав-
ний орган, інший суб’єкт публічного права, 
незалежно від наявності статусу юридичної 
особи, якому згідно із законодавством надані 
повноваження здійснювати від імені держа-
ви владні управлінські функції, юрисдикція 
якого поширюється на всю територію України 
або на окрему адміністративно-територіальну 
одиницю [4].

Згідно із ст. 131-1 Конституції України в 
Україні діє прокуратура, яка здійснює, зокре-
ма, представництво інтересів держави в суді 
у виключних випадках і в порядку, що визна-
чені законом [5]. Однак в Основному Законі 
України відсутнє поняття «державний ор-
ган», а йдеться про органи державної влади.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
прокуратуру» прокуратура України стано-
вить єдину систему, яка в порядку, передба-
ченому цим Законом, здійснює встановлені 
Конституцією України функції з метою захи-
сту прав і свобод людини, загальних інтересів 
суспільства та держави. Згідно із ст. 7 цього 
Закону систему прокуратури України станов-
лять органи прокуратури, зокрема такі, як Ге-
неральна прокуратура України, регіональні 
прокуратури, місцеві прокуратури [6]. 

У статті 23 Закону України «Про прокура-
туру», норми якої в частині захисту інтересів 
громадян досі не приведено у відповідність 
із вказаною вище статтею Конституції Украї-
ни, передбачено, що органи прокуратури бе-
руть участь у виконавчому провадженні при 
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виконанні рішень у справі, в якій прокуро-
ром здійснювалось представництво в суді 
(п. 6 ч. 1 ст. 23). 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону виконавець 
розпочинає примусове виконання рішення 
на підставі виконавчого документа за заявою 
прокурора у разі представництва інтересів 
громадянина або держави в суді. 

Таким чином, органи прокуратури, які 
входять до системи державних органів, ре-
алізуючи передбачене у ч. 1 ст. 26 Закону 
право на звернення до державної виконавчої 
служби із заявою про примусове виконання 
судового рішення, звільняються від сплати 
авансового внеску. 

Натомість у деяких регіонах країни (До-
нецька, Запорізька, Івано-Франківська, 
Сумська, Харківська та Чернівецька об-
ласті) трапляються факти безпідставного 
повернення державними виконавцями ви-
конавчих документів без прийняття до ви-
конання у зв’язку з несплатою прокурорами 
авансового внеску.

У зв’язку з цим прокурори звертаються із 
відповідними скаргами до судів, які, як пра-
вило, їх задовольняють.

Так, ухвалою Господарського суду Сум-
ської області від 20 лютого 2017 року у справі 
№ 920/1092/16 задоволено скаргу прокура-
тури Чернігівської області, визнано непра-
вомірними дії державного виконавця Коно-
топського міськрайонного відділу державної 
виконавчої служби Головного територіаль-
ного управління юстиції у Сумській області 
щодо повернення прокуратурі області без 
прийняття до виконання наказу суду про 
стягнення з фізичної особи – підприємця судо-
вого збору, скасовано відповідне повідомлен-
ня. Зобов’язано відділ державної виконавчої 
служби прийняти до виконання виконавчий 
документ. При цьому суд дійшов висновку, 
що в розумінні Закону та ст. 1 Закону України 
«Про прокуратуру» прокуратура є державним 
органом, який відповідно до ст. 131-1 Консти-
туції України здійснює представництво інте-
ресів держави в суді у виключних випадках і 
в порядку, що визначені законом [7].

Господарський суд Харківської області 
23 січня 2017 року у справі № 922/2635/15 
за результатами розгляду скарги Лозівської 
місцевої прокуратури Харківської області 
також визнав протиправними дії старшого 
державного виконавця Червонозаводського 

ВДВС м. Харкова ГТУЮ у Харківській об-
ласті щодо повернення виконавчого доку-
мента про стягнення за позовом прокурора 
в інтересах держави в особі сільської ради з 
ТОВ 141 тис. грн. Цим же рішенням зобов’я-
зано відділ державної виконавчої служби 
здійснити дії з виконання відповідного на-
казу суду [8].

Однак указане проблемне питання поки 
що не розглянуто вищими судовими інстан-
ціями, а тому стверджувати про однознач-
ність судової практики зарано.

Тлумачення декотрими державними ви-
конавцями норми ст. 26 Закону на користь 
необхідності сплати органами прокуратури 
авансового внеску перешкоджає здійсненню 
прокурорами своїх повноважень. Адже на 
відміну від інших державних органів пред-
ставництво інтересів держави, що передбачає 
обов’язкове звернення до суду, є конституцій-
ною функцією органів прокуратури. 

Крім того, відповідно до чинного проце-
суального законодавства та Закону України 
«Про прокуратуру» органи прокуратури здійс-
нюють представництво в суді інтересів держа-
ви лише у випадках, коли органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування чи 
інші суб’єкти владних повноважень не здій-
снюють або неналежним чином здійснюють їх 
захист або такі органи відсутні. В такому разі 
звернення прокурора до державної виконав-
чої служби із заявою про примусове виконан-
ня постановленого за його позовом судового 
рішення іноді є останньою можливістю забез-
печити захист інтересів держави. Тому, на 
нашу думку, зазначені процесуальні повнова-
ження прокурорів не повинні бути обмежені 
необхідністю сплати авансового внеску.

Вирішити проблему, що зумовлена неод-
нозначним тлумаченням норми права та, 
як наслідок, безпідставним поверненням 
державними виконавцями виконавчих до-
кументів без прийняття до виконання у 
зв’язку з несплатою прокурорами авансово-
го внеску, можна за допомогою внесення змін 
до Закону України «Про виконавче прова-
дження», якими передбачити, що авансовий 
внесок не сплачується органами прокуратури 
у разі звернення ними до примусового вико-
нання судових рішень, постановлених у спра-
вах, де ними здійснювалось представництво 
інтересів держави у суді.
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ви; виконання судових рішень. 

Елена ДРАГАН

УПЛАТА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 
АВАНСОВОГО ВЗНОСА ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

Рассмотрены вопросы уплаты органами прокуратуры авансового взноса при обращении к 
принудительному исполнению судебных решений, принятых в делах по искам прокуроров. 
Исследованы актуальные вопросы практической деятельности и судебная практика. 

Ключевые слова: авансовый взнос; представительство органами прокуратуры интересов 
государства; исполнение судебных решений. 
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Olena DRAGAN

PAYMENT THE ADVANCE BY PUBLIC PROCECUTOR 
IN THE ENFORCEMENT EXECUTION OF COURT DECISIONS IN UKRAINE

Article is devoted to paying down payment prosecutors when referring to the enforcement of 
judgments rendered in the case against prosecutors. The author discusses issues of practice and 
jurisprudence. 

Keywords: advance payment; representing interests of the state prosecutors; enforcement.



30

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ІННА БЕВЗЮК 

Чинним Кримінальним процесуальним 
кодексом України радикально змінено поря-
док кримінального провадження та запро-
ваджено низку нових правових інститутів і 
процедур кримінального процесу. Новеліза-
ція законодавства в цій сфері стала імпуль-
сом для активізації наукових досліджень, 
спрямованих на формування нової доктри-
ни вітчизняного кримінального процесу. Її 
створення базується на зміні парадигми та 
пов’язане із формуванням нового розуміння 
засадничих положень кримінального про-
цесу, місця та ролі суб’єктів процесуальної 
діяльності. Одним із найважливіших суб’єк-
тів кримінального судочинства є прокурор. 
Не випадково, що законодавці, науковці та 
правники-практики особливу увагу приділя-
ють проблематиці функціонування інституту 
прокуратури в системі кримінальної юстиції. 
Передусім така зацікавленість зумовлена по-
требою розроблення теоретичних основ про-
цесуально-правового статусу прокурора як 
суб’єкта кримінально-процесуальної діяль-
ності, перетворення його діяльності в кримі-
нальному провадженні із засобу захисту ви-
ключно державних інтересів на інструмент 
розв’язання соціально-правового конфлікту в 
демократичному суспільстві.

Особливості кримінально-процесуальної 
діяльності прокурора вивчались у фунда-
ментальних працях С. Альперта, Д. Бакаєва, 

І. Вернидубова, В. Гончаренка, Ю. Грошево-
го, Л. Давиденка, В. Долежана, В. Зеленець-
кого, О. Зозулинського, О. Капліної, П. Кар-
кача, І. Козьякова, М. Косюти, Л. Лобойка, 
В. Маляренка, І. Марочкіна, М. Мичка, 
О. Михайленка, М. Михеєнка, В. Нора, 
М. Погорецького, Д. Письменного, Ю. По-
лянського, М. Руденка, І. Рогатюка, Г. Сере-
ди, В. Сухоноса, В. Фінька, О. Черв’якової, 
В. Шибіка, О. Шило, М. Шумила, В. Юрчи-
шина, М. Якимчука, О. Яновської та інших 
учених.

Окремі аспекти досліджуваної пробле-
матики висвітлювали такі вітчизняні й за-
рубіжні психологи та теоретики права, як: 
Д. Александров, В. Андросюк, В. Бедь, М. Бу-
діянський, А. Вінберг, А. Дулов, Л. Казмірен-
ко, В. Коновалова, М. Костицький, В. Кощи-
нець, В. Марчак, І. Озерський, О. Ратінов, 
А. Федіна, О. Черновський, В. Шепітько. 

Позитивно сприймаючи фундаменталь-
ний внесок названих науковців і практиків 
у розвиток доктрини прокурорської діяль-
ності у кримінальному процесі, варто, однак, 
констатувати, що їхні наукові результати не 
вичерпують існуючої повноти багатоаспект-
ної проблеми. Притаманна їхнім працям 
значна репрезентативність наукового апа-
рату не усуває дискусійності проблематики, 
не дає вичерпних відповідей на питання, 
що висуває сучасна практика кримінального 
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провадження. Більшість зазначених дослі-
джень ґрунтуються на підходах рівнозначної 
поліфункціональності кримінально-проце-
суальної діяльності прокурора без визначен-
ня пріоритетних функцій, меж їх реалізації 
та забезпечення, як правило, дискреційною 
прокурорською процесуальною компетен-
цією з елементами конфліктності інтересів. 
Зусилля деяких учених були спрямовані, 
скоріше, на опанування змісту повноважень 
прокурора, ніж системності його криміналь-
но-процесуальної діяльності. У багатьох на-
укових працях питання розглядались пере-
важно на рівні конкретних наукових проблем 
щодо процесуального становища прокурора 
на окремих стадіях кримінального процесу, 
а також аспектів його статусу як державного 
обвинувача.

Метою статті є розгляд діяльності проку-
рора у кримінальному провадженні на рівні 
теоретичної і прикладної проблеми з позицій 
науки юридичної психології, зокрема, визна-
чення поняття, функціональної спрямовано-
сті, суб’єктів і структури цієї діяльності.

Обраний Україною євроінтеграційний 
курс ґрунтується на імплементації у вітчиз-
няну юриспруденцію найкращих інститутів 
кримінального судочинства, що тривалий час 
успішно функціонують у зарубіжних країнах. 
Усталена практика правового закріплення 
інституту процесуального керівництва проку-
рора у кримінальному провадженні вже до-
вела ефективність його існування, оскільки 
особливу роль серед учасників кримінально-
го провадження завжди відігравав, відіграє 
та буде відігравати прокурор. 

Радикальні соціально-політичні транс-
формації, що відбулися протягом останнього 
часу, зобов’язання, взяті на себе Україною 
під час вступу до Ради Європи, викликали 
потребу модернізації функцій прокуратури, 
перетворення її на державний орган, який 
відповідав би європейським стандартам. Но-
вітні підходи до розуміння правового статусу 
і функціонального призначення прокурора у 
кримінальному провадженні значно підви-
щили вимоги до діяльності прокурора. Запро-
вадження принципу незмінності прокурора 
посилило його загальну відповідальність як 
представника держави за остаточний резуль-
тат кожного кримінального провадження. 

Сьогодні нормативне закріплення за про-
курором функції процесуального керівни-
цтва у кримінальному провадженні є фак-
тичною реалізацією положень Рекомендації 
Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи 
«Щодо ролі прокурорів в системі криміналь-
ного правосуддя». Аналіз міжнародних доку-
ментів, що регулюють процесуальний статус 
і стандарти діяльності прокурорів, свідчить, 
що у більшості з них органи прокуратури 
розглядаються передусім у контексті саме 
кримінального судочинства. Аналогічний 
підхід застосований і в Керівних принци-
пах ООН щодо ролі державних обвинувачів, 
прийнятих на Восьмому Конгресі ООН з по-
передження злочинності та поводження з 
правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 
1990 року, і в Стандартах професійної відпо-
відальності та викладі основних обов’язків 
і прав прокурорів, розроблених Міжнарод-
ною асоціацією прокурорів у 1999 році. Утім, 
кримінально-процесуальний статус, функ-
ціональна роль і правова процедура діяль-
ності прокурорів у національних системах 
урегульовані неоднаково. Водночас у назва-
них вище документах акцентовано увагу на 
функціях прокурорів, властивих багатьом 
прокуратурам різних держав: криміналь-
ному переслідуванні, у тому числі в формі 
підтримання державного обвинувачення в 
суді, керівництві розслідуванням злочинів, 
участі у провадженнях, альтернативних кри-
мінальному переслідуванню, захисті прав по-
терпілих від злочинних посягань. Крім того, 
в деяких правових системах на прокуратури 
покладено функції нагляду за додержанням 
законів при проведенні оперативно-розшуко-
вої діяльності, за виконанням судових рішень 
у кримінальних справах, за законністю обме-
ження прав і свобод людини.

Конституційними новелами у сфері пра-
восуддя зумовлені зміни форми й змісту 
функціональної діяльності прокурора у кри-
мінальному провадженні. Адже прокурату-
ра тепер здійснює підтримання публічного 
обвинувачення в суді; а також організацію і 
процесуальне керівництво досудовим розслі-
дуванням, нагляд за негласними та іншими 
слідчими і розшуковими діями органів пра-
вопорядку, вирішує відповідно до закону інші 
питання під час кримінального провадження.
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Закономірним наслідком цього можна 
вважати корегування ролі прокурора у кри-
мінальному судочинстві і його професійної 
правосвідомості від репресивної до гуманіс-
тичної. Чинниками формування та розвитку 
професійних настановлень сучасних проку-
рорів мають бути як зовнішні – соціалізація 
особистості, так і внутрішні – формування 
інтелектуально-емоційних комплексів та 
психологічних установок, інтеріоризація та 
екстеріоризація засадничих положень модер-
нізованого кримінального провадження та 
морально-етичних принципів прокурорської 
діяльності у кримінальному процесі, форму-
вання професійно спрямованої мотивації та 
власної акмеологічної моделі розвитку й удо-
сконалення особистості прокурора.

Передусім зазначене передбачає оновлен-
ня науково-методологічного забезпечення 
кримінально-процесуальної діяльності про-
курора та її загальних і спеціальних засобів. 
Загальноприйнятим у доктрині є розуміння 
кримінально-процесуальної діяльності як 
врегульованої законом діяльності органів 
розслідування, прокурора та суду, спрямо-
ваної на виконання кримінального процесу. 
Кожен із зазначених органів, виконуючи свої 
обов’язки, діє в установленому законом про-
цесуальному порядку. При цьому всі їх дії 
виконуються в межах певної процесуальної 
форми [1]. На загальному рівні виокремлю-
ються такі обов’язкові ознаки криміналь-
но-процесуальної діяльності: 

1) за своєю правовою природою вона є ви-
нятково державною; 

2) здійснюється лише спеціально уповно-
важеними законом органами, рішення яких є 
обов’язковими для виконання всіма фізични-
ми та юридичними особами; 

3) має законодавчо визначену процесуаль-
ну форму; 

4) охоплює всі дії та рішення у криміналь-
ному провадженні. 

Будучи підсистемою юридичної діяль-
ності [2, с. 20], незважаючи на розбіжності 
правових позицій сторони обвинувачення і 
сторони захисту, різний обсяг прав, обов’язків 
і законних інтересів її суб’єктів, криміналь-
но-процесуальна діяльність має системний, 
послідовний і цілеспрямований характер. Під 
час здійснення цієї діяльності між її суб’єкта-

ми – державними органами та їх посадовими 
особами, а також між іншими учасниками 
кримінального процесу, права та обов’яз-
ки кожного з котрих визначаються кримі-
нально-процесуальним законом, виникають 
процесуальні правовідносини [3, с. 33–35; 4, 
с. 74]. 

І.В. Гловюк за результатами дефінітивно-
го аналізу наукової літератури справедливо 
визначає кримінально-процесуальну діяль-
ність як «… систему взаємопов’язаних про-
цесуальних дій та рішень суб’єктів, які тим 
чи іншим чином беруть участь у криміналь-
ному судочинстві та наділяються у зв’язку із 
цим кримінально-процесуальним статусом 
або кримінально-процесуальною компетен-
цією, яка урегульована нормами криміналь-
но-процесуального права та спрямована на 
забезпечення належного застосування норм 
матеріального (найперше – кримінального) 
права шляхом швидкого, повного та об’єктив-
ного встановлення обставин у справі, спра-
ведливого судового розгляду, умовами якої є 
охорона прав та законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, які беруть в ній участь» [5, 
с. 467].

Відомо, що кримінально-процесуальна 
діяльність має свої функціональні напрями, 
які хоча логічно й взаємопов’язані та взаємо-
обумовлені, але не тотожні. У науковій літе-
ратурі зазначені напрями називають кримі-
нально-процесуальними функціями, до яких 
належать: 1) кримінальне переслідування 
або обвинувачення у вчиненні кримінально-
го правопорушення; 2) захист від такого об-
винувачення; 3) вирішення справи [6, с. 218]. 

Це означає, що юридико-психологічна про-
блема процесуального статусу прокурора в 
кримінальному судочинстві взаємопов’язана 
з концепцією розподілу саме цих процесуаль-
них функцій. Складову цієї проблеми утворює 
психологічна характеристика суб’єкта кримі-
нального переслідування або обвинувачення 
у вчиненні кримінального правопорушення.  
Згідно з Конституцією України (ст. 131-1) та 
КПК України (ст.ст. 3, 37) цю функцію покла-
дено на прокурора − особу, яка обіймає посаду, 
передбачену ст. 15 Закону України «Про про-
куратуру», та діє у межах своїх повноважень. 

З позиції психологічної науки сукупність 
повноважень прокурора має утворювати його 
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кримінально-процесуальну компетентність. 
Найближчим до цього поняття є розроблена 
Л.М. Лобойком дефініція кримінально-про-
цесуальної компетенції, елементами якої він 
вважає: а) нормативно встановлені цілі й 
обумовлені ними кримінально-процесуальні 
функції; б) предмети відання як юридично ви-
значені певні сфери й об’єкти впливу; в) влад-
ні повноваження як гарантована законом міра 
прийняття рішень і вчинення дій [7, с. 18].

Також потребує аналізу зміст цієї діяль-
ності. В Україні на нормативному рівні 
вперше визначення процесуального керів-
ництва прокурора було надано в Концепції 
реформування кримінальної юстиції України 
(2008 р.), відповідно до положень якої про-
цесуальне керівництво прокурора – органі-
зація процесу досудового розслідування, 
визначення напрямів розслідування, коорди-
нація процесуальних дій, сприяння створен-
ню умов для нормального функціонування 
слідчих, забезпечення дотримання у про-
цесі розслідування вимог законів України. 
Більше того, у вказаній Концепції чітко ві-
докремлено функції процесуального керів-
ництва від інших функцій, які виконує про-
курор у кримінальному провадженні. Тому 
спочатку варто акцентувати увагу на тому, 
що прокурорське процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням – це насамперед 
самостійний напрям прокурорської діяльно-
сті, спрямований на забезпечення швидкого, 
повного і неупередженого розслідування – 
дослідження всіх обставин вчиненого кримі-
нального правопорушення з метою надання 
зібраним доказам належної правової оцінки, 
що вказує на функціональний характер за-
значеної прокурорської діяльності. Харак-
теризуючи цей функціональний напрям, 
І.М. Козьяков коректно зазначає, що проце-
суальне керівництво прокурора – «це орга-
нізація процесу розслідування, визначення 
напрямів розслідування, координація про-
цесуальних дій, які проводяться стороною 
обвинувачення, а також взаємодія зі слід-
чим суддею; нарешті, забезпечення у проце-
сі розслідування додержання та виконання 
законів» [8, с. 18]. На думку О.В. Поповича, 

зміст процесуального керівництва прокурора 
в кримінальному провадженні полягає «… у 
вчиненні процесуальних дій і прийнятті про-
цесуальних рішень (внутрішні елементи), та 
форми процесуального керівництва прокуро-
ра у кримінальному провадженні (зовнішній 
прояв змісту) – у відповідних процесуальних 
актах прокурора» [9, с. 4].

З огляду на методологію кримінально-
процесуальної діяльності прокурорська діяль-
ність у кримінальному провадженні полягає 
в організації та процесуальному керівництві 
досудовим розслідуванням як специфічному 
напрямі кримінально-процесуальної діяль-
ності прокурора, спрямованому на ефектив-
ну організацію досудового розслідування із 
використанням комплексу владно-розпоряд-
чих повноважень, визначених кримінальним 
процесуальним законом. 

Ця діяльність детермінована суспільни-
ми потребами у виконанні завдань кримі-
нального провадження, додержанні засад 
кримінального провадження, застосуванні 
належної правової процедури та дотриманні 
процесуальної форми.

Основною метою професійної діяльно-
сті прокурора − процесуального керівника 
є ефективне застосування норм КПК Украї-
ни та додержання конституційних прав усіх 
учасників процесу, вжиття заходів не лише 
щодо своєчасного розкриття кримінальних 
правопорушень, а й стосовно відшкодуван-
ня шкоди, завданої цим правопорушенням 
індивідуальним, суспільним або державним 
інтересам, що виражається в реальному по-
новленні прав. 

У свою чергу, завдання прокурорського 
процесуального керівництва полягають в: 
1) організації процесу досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень з 
вико ристанням кримінально-процесуальної 
компетентності; 2) визначенні напрямів роз-
слідування та забезпеченні їх опрацювання 
діями слідчих та оперативних підрозділів; 
3) координації кримінальної процесуальної 
діяльності сторони обвинувачення; 4) забезпе-
ченні додержання та виконання вимог законів 
України у процесі досудового розслідування.
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Інна БЕВЗЮК

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
ЯК ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

З позицій юридичної психології розглянуто професійну діяльність прокурора у криміналь-
ному провадженні, яка має цілу низку психологічних особливостей, що обумовлюються та тісно 
пов’язані з роллю прокурора у кримінальному судочинстві. Визначено предмет прокурорської 
діяльності, який утворюється з наступних структурних елементів: функцій процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення; процесу-
альних і організаційних правових засобів; гносеологічних, когнітивних, комунікативних, кон-
трольних тощо компонентів, спонукальних факторів. 

Ключові слова: юридична психологія; прокуратура; прокурорська діяльність; криміналь-
не провадження; процесуальне керівництво.

Инна БЕВЗЮК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАК ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

С позиций юридической психологии рассмотрена профессиональная деятельность про-
курора в уголовном производстве, которая имеет целый ряд психологических особенностей, 
обусловленных и тесно связанных с ролью прокурора в уголовном судопроизводстве. Обозна-
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чен предмет прокурорской деятельности, образуемый из следующих структурных элементов: 
функций процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публично-
го обвинения; процессуальных и организационных правовых средств; гносеологических, ког-
нитивных, коммуникативных, контрольных и других компонентов, побудительных факторов.

Ключевые слова: юридическая психология; прокуратура; прокурорская деятельность; уго-
ловное производство; процессуальное руководство.

Inna BEVZIUK

THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS AS LEGAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM

The article from the positions of psychology considered legal professional activities of the 
prosecutor in the criminal proceedings, that has a number of psychological features that are 
conditioned by and closely associated with the role of the public prosecutor in criminal proceedings. 

The author is determine the article of public prosecutor’s activity, that appears from structural 
elements: functions of judicial guidance by pre-trial investigation and maintenance of public 
prosecution; judicial and organizational legal facilities; gnosiological, communicative, control and 
others like that components, incentive factors

Keywords: legal psychology; prosecutors; prosecution activities; criminal proceedings; judicial 
guidance.
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ОЛЕНА КОЗАЧУК 

Актуальність дослідження поняття, струк-
тури та особливостей правового статусу вій-
ськового прокурора обумовлена особливим 
значенням цих питань для аналізу та ви-
рішення проблем в організації та діяльно-
сті системи органів військової прокуратури 
України. Наділивши військового прокурора 
правовим статусом, держава створила реаль-
ні умови для реалізації його повноважень. 
Відтак закономірним є те, що удосконалення 
правового становища прокурорсько-слідчих 
працівників військової прокуратури сприяти-
ме розв’язанню проблемних питань організа-
ції та діяльності системи органів прокурату-
ри загалом [1, c. 105]. 

Однак на сьогодні окреслене питання в лі-
тературі не висвітлено – розглядалися лише 
окремі аспекти діяльності військової про-
куратури. Зазначеним і зумовлюється звер-
нення до нього у нашій статті.

Аспекти функціонування військової про-
куратури були предметом вивчення науков-
ців та прокурорів-практиків. Зокрема, це: 
П.П. Богуцький, Ю.М. Війтєв, М.Я. Голом-
ша, В.С. Давиденко, В.І. Дяченко, О.О. Зар-
хін, В.П. Козачук, М.В. Косюта, А.В. Матіос, 
І.О. Папуша, С.В. Подкопаєв, А.Г. Приш-
ко, Г.П. Середа, В.В. Сухонос, М.С. Туркот, 
А.Д. Чорний та інші. Однак у дослідженнях 
порушувалися лише проблемні питання за 

напрямами діяльності військової прокура-
тури. Визначення змісту правового статусу 
військового прокурора та його структурних 
елементів, пошук шляхів посилення ефек-
тивності організації діяльності військової 
прокуратури досі не здійснювались. 

Метою статті є дослідження та визначення 
змісту правового статусу військового проку-
рора через розгляд наявних характеристик 
поняття «правовий статус особи» та його 
структурних елементів. А також – комплекс-
ний науковий аналіз правового становища 
військового прокурора, проблем організації 
його діяльності з урахуванням оновлення 
національної законодавчої бази для визна-
чення шляхів оптимізації функціонування 
всієї системи органів військової прокуратури, 
а отже, і прокуратури України в цілому.

Передусім розглянемо та з’ясуємо загаль-
не поняття «правовий статус особи».

Так, наприклад, Ю.С. Шемшученко на-
дає визначення поняття правового статусу 
(лат. status – становище) через сукупність 
прав і обов’язків фізичних і юридичних осіб. 
Він вказує, що правовий статус осіб визна-
чається виключно законодавством України. 
Правовий статус фізичної особи визначають 
насамперед конституційні права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина. Правовий 
статус юридичних осіб визначається через 

Олена КОЗАЧУК
викладач відділу підготовки прокурорів 
з організації роботи в органах прокуратури
Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук
lenakozachuk@ukr.net

УДК 343.163

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА

© Козачук О., 2017

ВОЄННА (ВІЙСЬКОВА) БЕЗПЕКА УКРАЇНИ



37

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 3(49)’2017

ВОЄННА (ВІЙСЬКОВА) БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

їх компетенцію, тобто права й обов’язки цих 
осіб, зафіксовані в чинному законодавстві. 
Від повноти юридичної фіксації повноважень 
цих юридичних осіб залежить ефективність 
їхньої діяльності [2]. Ми цілком підтримуємо 
таку позицію, однак вважаємо, що структуру 
правового статусу військового прокурора до-
повнює також такий елемент, як відповідаль-
ність, про що йтиметься далі.

Інші науковці (О.М. Гумін та Є.В. Пряхін) 
під правовим статусом особи розуміють комп-
лексну правову категорію, що характеризує 
правове положення суб’єкта як представника 
тієї чи іншої соціальної групи, відокремлене 
за певними юридично значущими ознаками 
(наприклад, вид діяльності, професійний рі-
вень, вік тощо), який відповідно до законо-
давства наділений спеціальними додаткови-
ми правами та обов’язками [3, с. 32–37]. 

О.Р. Михайленко наголошує на тому, що 
недопустимим та необґрунтованим є зведення 
поняття правового статусу лише до сукупнос-
ті прав та обов’язків (повноважень), оскільки 
це поняття значно складніше за своєю юри-
дичною природою. До нього вчений відносить 
низку структурних елементів: громадянство, 
правосуб’єктність, правоздатність, повнова-
ження, компетенцію, законні інтереси, функ-
ції, принципи діяльності, відповідальність, 
гарантії незалежності та безпеки, правосві-
домість, статутні правовідносини, наявність 
відповідних правових норм, без яких загалом 
не може бути правового статусу [4, c. 20–25].

Таким чином, у цілому в теорії права по-
няття «правовий статус» розглядається у 
трьох самостійних наукових напрямах: як 
сукупність прав та обов’язків фізичних чи 
юридичних осіб; як система закріплених у 
нормативно-правових актах і гарантованих 
державою прав, свобод, обов’язків та відпові-
дальності індивіда [5, c. 409]; або як норма-
тивно закріплене становище суб’єкта у су-
спільстві [6, c. 274].

Вважаємо, що відсутність у доктрині чіт-
кого визначення поняття «правовий статус 
військового прокурора» із зазначенням його 
структурних елементів є прогалиною, якою 
зумовлюються численні проблемні моменти 
в діяльності органів військової прокуратури.

Водночас необхідно вказати, що висвіт-
лення цих питань повністю охоплюватиметь-

ся наведеною класифікацією структурних 
частин правового статусу військового проку-
рора: місце інституту військової прокуратури 
та його характеристика в системі державних 
органів України; особливий порядок призна-
чення і звільнення прокурорсько-слідчих 
кадрів військової прокуратури; притягнення 
до відповідальності; взаємозв’язки і взаємо-
відносини з іншими владними структурами. 

Положення про статус військового проку-
рора розкрито у Законі України «Про про-
куратуру» (Закон) [7], зокрема: «статус проку-
рора» – п. 17 ч. 1 ст. 15; «загальні права та 
обов’язки прокурора» – ст. 19; «відповідаль-
ність прокурора» – ст. 20; «повноваження 
прокурорів» – ст.ст. 22–26; «вимоги до кан-
дидатів на посаду прокурора» – ч. 4 ст. 27; 
«загальні умови звільнення прокурора з поса-
ди, припинення його повноважень на посаді» – 
ст. 51; «питання соціального та матеріально-
побутового забезпечення прокурора» – ч. 8 
ст. 81, ч. 4 ст. 83, ч. 2 ст. 85 тощо.

Окрім положень, які стосуються загалом 
статусу прокурора, питання правового стату-
су саме військових прокурорів додатково ре-
гулюються спеціальними законами й іншими 
нормативно-правовими актами, а саме: зако-
нами України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сі-
мей» [8], «Про Дисциплінарний статут Зброй-
них Сил України» [9], Статутом внутрішньої 
служби Збройних Сил України [10; 11, с. 40] 
тощо. Адже військовослужбовці військових 
прокуратур проходять військову службу від-
повідно до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та інших зако-
нодавчих актів України, якими встановлено 
правові й соціальні гарантії, пенсійне, медич-
не та інші види забезпечення, передбачені 
законодавством для осіб офіцерського складу 
Збройних Сил України.

Згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 7 Закону Украї ни 
«Про прокуратуру» військові прокуратури 
є складовою системи органів прокуратури. 
Утворення та діяльність військових прокура-
тур (як й інших спеціалізованих, наприклад 
антикорупційної), що входять до єдиної систе-
ми органів прокуратури, обумовлені потребою 
забезпечення законності, захисту прав і свобод 
громадян та інтересів держави у специфічних 
сферах діяльності. Повнота й суспільна зна-
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чимість виконуваних військовою прокурату-
рою завдань, винятковість її повноважень, 
розмаїтість діяльності пред’являють до вій-
ськових прокурорів особливі вимоги. 

Сьогодні, як і в 1991 році, система вій-
ськових прокуратур сформована за ексте-
риторіальним принципом (без прив’язки 
до адміністративно-територіального поділу 
держави), з урахуванням організаційної по-
будови Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань держави. Необхідність 
особливої організації діяльності військових 
прокуратур пояснюється тим, що вони повин-
ні бути максимально наближені до структури 
піднаглядних військових формувань. Тоді у 
разі потреби ці прокуратури матимуть мож-
ливість передислокації разом із військами. 
Військові прокурори є мобільними й чітко по-
винні виконувати свої обов’язки як у звичай-
ному режимі, так і в надзвичайний період, 
розміщуючись за екстериторіальним принци-
пом. Територіальні ж прокурори виконують 
обов’язки із забезпечення законності на пев-
ній території [12].

Висвітлення особливостей правового стату-
су військового прокурора доцільно розпочати 
з порядку його призначення та звільнення. 

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що 
добір на конкурсних засадах на посаду вій-
ськового прокурора не передбачено. У ст. 27 
Закону лише вказується, що військовими про-
курорами призначаються громадяни з числа 
офіцерів, які проходять військову службу або 
перебувають у запасі і мають вищу юридичну 
освіту, за умови укладення ними контракту 
про проходження служби осіб офіцерського 
складу у військовій прокуратурі.

Порядок проходження військової служби 
громадянами України у військовій прокура-
турі визначається відповідним положенням, 
яке затверджується Президентом України.

В окремих випадках за наказом Генераль-
ного прокурора на посади прокурорів та слід-
чих військової прокуратури можуть бути при-
значені особи, які не є військовослужбовцями 
і не перебувають у запасі, але які є громадя-
нами України, мають вищу юридичну освіту, 
стаж роботи в галузі права не менше двох ро-
ків та володіють державною мовою [7].

Наступною особливою характеристикою 
правового статусу військового прокурора 

України є його повноваження, строк яких без-
перервний, окрім підстав, визначених у чин-
ному законодавстві (як і в інших прокурорів). 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону, крім за-
гальних умов звільнення прокурора з посади, 
припинення його повноважень на посаді (не-
можливості виконувати свої повноваження за 
станом здоров’я; порушення вимог щодо несу-
місності; набрання законної сили обвинуваль-
ним вироком суду щодо нього; припинення 
громадянства України або набуття громадян-
ства іншої держави; подання заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням та інші), 
військовослужбовці військової прокуратури 
можуть бути звільнені з військової служби від-
повідно до законодавства, що регулює порядок 
її проходження, а також у зв’язку з переве-
денням на інші посади в органи прокуратури 
України або за власним бажанням [7].

Необхідно також зауважити, що органи 
військової прокуратури виконують функції, 
визначені законом за всіма напрямами ді-
яльності, які притаманні всім органам про-
куратури: підтримання публічного обвину-
вачення в суді; організацію і процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, вирі-
шення відповідно до закону інших питань під 
час кримінального провадження, нагляд за 
негласними та іншими слідчими і розшуко-
вими діями органів правопорядку; представ-
ництво інтересів держави в суді у виключних 
випадках і в порядку, що визначені законом 
(ст. 131-1 Конституції України) [13].

Відповідно до Перехідних положень Ос-
новного Закону України військові прокура-
тури, з-поміж іншого, здійснюють функцію 
досудового розслідування до початку функ-
ціонування органів, яким законом будуть 
передані відповідні функції та функцію наг-
ляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, при 
застосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, – до набрання чинності за-
коном про створення подвійної системи регу-
лярних пенітенціарних інспекцій.

Але варто зауважити, що повноваження 
з реалізації цих функцій військові прокура-
тури здійснюють у специфічній, військовій 
сфері правовідносин і з метою ефектив-
ного впливу на зміцнення законності та 
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правопорядку у військових формуваннях та 
оборонно-промисловому комплексі держави.

Крім того, відповідно до положень ст. 615 
Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України) на місцевості (адмі-
ністративній території), на якій діє правовий 
режим воєнного, надзвичайного стану, прове-
дення антитерористичної операції, у разі не-
можливості виконання у встановлені законом 
строки слідчим суддею своїх повноважень ці 
повноваження виконує відповідний військо-
вий прокурор, що є ще однією з особливостей 
статусу військового прокурора.

Також згідно з наказом Генерального 
прокурора України № 12гн «Про особливості 
діяльності військових прокуратур» [14] вій-
ськові прокурори координують діяльність 
підрозділів Військової служби правопорядку 
у Збройних Силах України, військової контр-
розвідки Служби безпеки України та інших 
правоохоронних органів з питань боротьби зі 
злочинністю і корупцією, у тому числі в орга-
нізованих формах, у воєнній сфері та забез-
печують належну взаємодію з цих питань з 
територіальними прокурорами.

Таким чином, можна стверджувати, що 
саме особливості реалізації компетенції ор-
ганів військових прокуратур щодо предмета 
та об’єктів нагляду і обумовлюють специфіку 
статусу військових прокурорів. 

Особливий статус військового прокурора 
проявляється і в питаннях соціального та 
матеріально-побутового забезпечення вій-
ськових прокурорів. Так, відповідно до ч. 8 
ст. 81 Закону грошове забезпечення військо-
вослужбовців, які проходять службу в органах 
прокуратури на прокурорсько-слідчих поса-
дах, складається з посадового окладу, премій 
та надбавок, встановлених цим Законом.

Також на військовослужбовців військової 
прокуратури поширюються усі передбачені 
Законом України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» [8] та іншими законодавчими актами 
про військову службу соціальні і правові га-
рантії (ч. 4 ст. 83 Закону).

Крім того, слід зазначити ще одну особ-
ливість – грошове утримання прокурорів, 
слідчих та інших працівників військових про-
куратур, забезпечення їх діяльності здійсню-
ються Генеральною прокуратурою України, 

тоді як забезпечення військових прокуратур 
охороною, транспортом та засобами зв’язку 
(у тому числі спеціальними), засобами інди-
відуального захисту, вогнепальною зброєю, 
іншим необхідним майном, обмундируван-
ням – за рахунок Міністерства оборони Укра-
їни (ч. 2 ст. 85 Закону).

Питання заохочення і застосування захо-
дів дисциплінарного стягнення до військових 
прокурорів додатково регламентуються За-
коном України «Про Дисциплінарний статут 
Збройних Сил України» [9].

Отже, особливість правового статусу вій-
ськових прокурорів і організація діяльності 
військових прокуратур зумовлені та насам-
перед визначаються об’єктами, щодо яких 
вони виконують свою діяльність, – військови-
ми формуваннями та оборонно-промисловим 
комплексом. Саме на військових прокурорів, 
зокрема, покладено обов’язок забезпечення 
оборони України, захист її суверенітету, те-
риторіальної цілісності та недоторканності, 
а також забезпечення державної безпеки і 
захист державного кордону України (ст. 17 
Конституції України).

Таким чином, доходимо висновку, що пра-
вовий статус військового прокурора є ціліс-
ною правовою категорією, яка характеризує 
весь спектр як юридичних можливостей, так і 
професійних прав і соціально-психологічних 
рис людини, на яку покладено реалізацію 
функцій військової прокуратури.

Крім того, зміст правового статусу військо-
вого прокурора обумовлений метою і завдан-
ням його професійної діяльності; виконува-
ною в суспільстві соціальною функцією та 
передбачає: а) додаткове наділення спеціаль-
ними правами і обов’язками; б) встановлення 
певних вимог і обмежень.

Проте правовий статус військового проку-
рора не повинен розглядатися поза зв’язком 
з конституційним статусом людини і грома-
дянина, змістом та обсягом прав, основних 
свобод і обов’язків, закріплених у Конститу-
ції України, оскільки вони є основою, фунда-
ментом для спеціальних правових статусів. 
Військові прокурори зазнають обмежень у по-
літичних та соціальних правах, що пов’язано 
з проходженням військової служби, а саме: 
у вільному виборі місця проживання, можли-
вості пересування та заняття іншими вида-
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ми діяльності. Обмеження соціальних прав 
прокурорів і слідчих військових прокуратур 
насамперед стосуються і права здійснення 
ними інших видів трудової діяльності, крім 
проходження військової служби (ст. 25 Зако-
ну України «Про запобігання корупції»). 

Також потрібно зазначити, що всі еле-
менти правового статусу військового про-
курора України, зважаючи на важливість 
цього виду державної діяльності, здійсню-

ваної військовою прокуратурою, повинні 
бути відображені в Законі України «Про 
прокуратуру», що, безумовно, сприятиме 
ефективнішому виконанню завдань і функ-
цій прокуратури України та досягненню 
основної мети її діяльності, закріпленої у 
ст. 1 Закону, – захисту прав і свобод людини 
і громадянина, інтересів суспільства та дер-
жави, але у специфічній – військовій сфері 
правовідносин.
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Олена КОЗАЧУК

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА

Розкрито зміст правового статусу військового прокурора через тлумачення поняття «право-
вий статус особи», виокремлено низку його особливих характеристик. Зауважено, що завдяки 
правильному розумінню і визначенню особливостей правового статусу військового прокурора 
створюються реальні умови для реалізації ним специфічних повноважень та виконання функ-
цій прокуратури в цілому. Підсумовано, що удосконалення правового становища цього інсти-
туту сприятиме розв’язанню проблемних питань у діяльності органів військової прокуратури 
та створить умови для налагодження ефективної організації роботи її структурних одиниць.

Ключові слова: правовий статус особи; військовий прокурор; система прокуратури; повно-
важення; особливості діяльності; організація роботи; оптимізація.

Елена КОЗАЧУК

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВОЕННОГО ПРОКУРОРА

Раскрыта сущность правового статуса военного прокурора путем толкования понятия «пра-
вовой статус личности», выделен ряд его особых характеристик. Замечено, что благодаря 
правильному пониманию и определению особенностей правового статуса военного прокуро-
ра создаются реальные условия для реализации им специфических полномочий и выполне-
ния функций прокуратуры в целом. Подытожено, что совершенствование правового положе-
ния данного института будет способствовать решению проблемных вопросов в деятельности 
системы органов военной прокуратуры и создаст условия для налаживания эффективной ор-
ганизации работы ее структурных единиц.

Ключевые слова: правовой статус личности; военный прокурор; система прокуратуры; пол-
номочия; особенности деятельности; организация работы; оптимизация.

Olena KOZACHUK

PECULIARITIES OF LEGAL STATUS OF MILITARY PROSECUTOR

An attempt was made to formulate for the fi rst time the notion of the legal status of a military 
prosecutor through the legal status of a citizen and to identify a number of its constituent 
characteristics. It is noted that due to a proper understanding and defi nition of the peculiarities 
of the status of the military prosecutor, real conditions are created for the implementation of the 
specifi c powers of this body and the functions of the prosecutor’s offi ce as a whole. It is concluded 
that improvement of the legal status of this institution will, among other things, also contribute to 
the solution of problematic issues in the activities of the system of military procuracy bodies and 
will create conditions for establishing effective organization of the work of its structural units.

Keywords: legal status of a citizen; military prosecutor; prosecution system; authority; features 
of the activity; work organization; optimization.
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Законом України від 6 жовтня 2015 року 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо проходження військової 
служби у Збройних Силах України іноземця-
ми та особами без громадянства» ч. 12 ст. 6 
Закону України «Про військовий обов’язок 
і військову службу» доповнено посиланням 
на військову посадову особу. Відповідно до 
зазначеної статті військовими посадовими 
особами є військовослужбовці, які обійма-
ють штатні посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських обов’язків, або які спе-
ціально уповноважені на виконання таких 
обов’язків згідно з законодавством. 

Примітка ст. 425 Кримінального кодек-
су України (КК України), а також примітка 
ст. 172-13 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (КУпАП) містять 
визначення дещо іншого поняття – військо-
вої службової особи. Нею вважаються вій-
ськові начальники, а також інші військо-
вослужбовці, які обіймають постійно чи 

тимчасово посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських обов’язків, або викону-
ють такі обов’язки за спеціальним доручен-
ням повноважного командування. 

Про військового начальника йдеться у 
диспозиціях багатьох статей Криміналь-
ного кодексу України, в яких передбачено 
кримінальну відповідальність за вчинення 
військових кримінальних правопорушень: 
ст. 402 «Непокора», ст. 403 «Невиконання 
наказу», ст. 404 «Опір начальникові або при-
мушування його до порушення службових 
обов’язків», ст. 405 «Погроза або насильство 
щодо начальника» тощо. Слід зауважити, 
що опір начальникові або примушування 
його до порушення службових обов’язків 
(ст. 404 КК України) є одними із найбільш 
небезпечних військових кримінальних пра-
вопорушень у Збройних Силах України. 
Його підвищена суспільна небезпечність 
полягає в тому, що винна особа відкрито і 
зухвало втручається в службову діяльність 
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начальника або іншого військовослужбовця, 
здійснювану в інтересах військового поряд-
ку, з метою припинити або змінити її закон-
ний характер. 

Що стосується правопорушень, відпові-
дальність за вчинення яких передбачена 
розділом 13-Б КУпАП, то визначення в осо-
би статусу військового начальника впливає 
на кваліфікацію діяння військовослужбовця 
(військовозобов’язаного, резервіста під час 
зборів). Зокрема, відмова від виконання ви-
мог особи, яка не є начальником, не вважа-
ється адміністративно караним діянням і не 
тягне відповідальність за ст. 172-10 КУпАП. 
Відповідальність за участь начальників (ко-
мандирів) у розпиванні з підлеглими їм вій-
ськовослужбовцями (військовозобов’язаними, 
резервістами під час зборів) алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вживання нарко-
тичних засобів, психотропних речовин чи їх 
аналогів (ч. 2 ст. 172-20 КУпАП) настає тіль-
ки за умови наявності відносин підлеглості 
між особами, які вчиняють ці протиправні 
дії. Військовий начальник може виступати 
і суб’єктом військових службових адміні-
стративних правопорушень, передбачених 
ст.ст. 172-13–172-16 КУпАП. 

Поняття військового начальника досліджу-
вали у своїх працях Х. Ахметшин, В. Бода-
євський, В. Бугаєв, С. Дячук, В. Меншагін, 
М. Панов, А. Піонтковський, Є. Прокопович, 
А. Тер-Акопов, А. Уколов, М. Хавронюк, С. Ха-
ритонов, Г. Чангулі, В. Чхіквадзе та інші нау-
ковці. Однак дотепер на практиці виникають 
проблеми під час застосування положень вій-
ськових статутів Збройних Сил України до вій-
ськовослужбовців тих військових формувань, 
посадові особи яких наділені повноваженнями 
щодо здійснення правоохоронних функцій. 

Отже, метою нашої статті є викладення 
наукового бачення проблемних аспектів чин-
ного законодавства у сфері взаємовідносин 
військовослужбовців та пропозиції щодо шля-
хів їх вирішення.

До сьогодні питання визначення поняття 
військового начальника залишається диску-
сійним. Так, на думку С.О. Харитонова, вій-
ськовим начальником є особа, якій постійно 
або тимчасово підлеглі інші військовослуж-
бовці [1, с. 406]. Зазначену позицію поділя-
ють М.І. Панов [2, с. 1077] та М.І. Карпенко 

[3, с. 32]. М.І. Хавронюк вважає, що військо-
вим начальником є військовослужбовець, 
який для виконання певних завдань має у 
своєму розпорядженні підлеглих, наділений 
правом віддавати останнім накази, розпоря-
дження та інші обов’язкові для виконання 
вимоги і застосовувати щодо них дисциплі-
нарну владу [4, с. 97–98].

Зважаючи на різне трактування поняття 
військового начальника, проаналізуємо, як 
його визначає законодавець. Військові стату-
ти передбачають дві категорії таких началь-
ників: за військовим званням і за посадою. 
Відповідно до ст. 32 Статуту внутрішньої 
служби Збройних Сил України за своїм вій-
ськовим званням начальниками є:  

– сержанти і старшини – для сержантів 
і старшин, солдатів і матросів однієї з ними 
військової частини;

– молодші офіцери – для сержантів і стар-
шин, солдатів і матросів;

– старші офіцери у військовому званні під-
полковника, капітана 2 рангу, майора, капі-
тана 3 рангу – для прапорщиків і мічманів, 
сержантів і старшин, солдатів і матросів;

– генерал-лейтенанти, віце-адмірали, 
генерал-майори, контр-адмірали, полковни-
ки, капітани 1 рангу – для молодших офі-
церів, прапорщиків і мічманів, сержантів і 
старшин, солдатів і матросів;

– генерали армії України, генерал-полков-
ники, адмірали – для старших і молодших 
офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів 
і старшин, солдатів і матросів [5].

Характерними ознаками військового на-
чальника є:

– наявність підлеглих;
– право віддавати підлеглим обов’язкові 

для виконання накази (вказівки, розпоря-
дження);

– право контролювати виконання відда-
них наказів (розпоряджень);

– право давати оцінку діяльності своїх під-
леглих;

– право вимагати від підлеглих надання 
оперативної та іншої інформації;

– право приймати рішення по суті заявле-
них підлеглими клопотань, заяв, пропозицій, 
скарг тощо;

– право застосовувати до підлеглих заходи 
дисциплінарного заохочення та стягнення.  
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Перелік військових начальників за поса-
дою міститься:

– у військових статутах Збройних Сил 
України;

– в законах України, які встановлюють ста-
тус, регламентують повноваження та функції 
військових формувань, створених згідно з за-
конодавством України, тощо [6, с. 95]. 

Зокрема, відповідно до ст.ст. 66–125 Стату-
ту внутрішньої служби Збройних Сил Укра-
їни начальниками за посадою в межах своєї 
компетенції є: командир полку (корабля 1 та 
2 рангу, окремого батальйону), його заступ-
ники, начальник артилерії полку, начальник 
протиповітряної оборони полку, начальники 
служб полку, командири батальйонів (кора-
блів 3 рангу), їхні заступники, командири 
рот, заступники командирів рот, командири 
взводів (груп), старшини рот, заступники ко-
мандирів взводів, командири відділень. 

Згідно зі ст.ст. 9–30 Статуту гарнізонної 
та вартової служб Збройних Сил України до 
категорії начальників за посадою також не-
обхідно віднести: начальника гарнізону, його 
заступників, начальників служб гарнізону, 
військового коменданта гарнізону (на тран-
спорті), його помічників, начальника гарні-
зонної гауптвахти Військової служби право-
порядку у Збройних Силах України.

У військових статутах Збройних Сил Укра-
їни (ст.ст. 268–325; 332–341 Статуту внутріш-
ньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 31–
69 Статуту гарнізонної та вартової служб) 
передбачена ще одна категорія начальників 
за посадою, які виконують свої обов’язки ви-
нятково під час несення ними спеціальних 
(внутрішньої, вартової, вахтової, прикордон-
ної служб, бойового чергування тощо), тобто 
тимчасово. Зокрема, ними є черговий (опе-
ративний черговий) військової частини, на-
чальник варти (у гарнізоні, крім того, ще чер-
говий варти), начальник патруля, черговий 
підрозділу, парку тощо. 

Оскільки у військових статутах Збройних 
Сил України застосовуються терміни не лише 
«начальник», а й «командир», то у зв’язку з 
цим необхідно визначити співвідношення 
вказаних понять. Військовий юридичний 
словник визначає командира як посадову 
особу Збройних Сил, котра керує військовою 
частиною, кораблем, з’єднанням [7, с. 48].

При цьому до загальних ознак як коман-
дира, так і начальника слід віднести, по-пер-
ше, наявність у них підлеглих, по-друге, пра-
во віддавати підлеглим накази, пред’являти 
інші обов’язкові до виконання вимоги, а та-
кож інші права, на які авторами вже зверта-
лася увага під час опису характерних ознак 
начальника. Як правило, поняття «коман-
дир» є більш вузьким, ніж поняття «началь-
ник». Однак у тих випадках, коли начальник 
за посадою одночасно є командиром вій-
ськової частини, зазначені поняття можуть 
і збігатися. Зокрема, військово-навчальні, 
військово-лікувальні заклади, деякі держав-
ні підприємства Міністерства оборони Украї-
ни є військовими частинами, керівники яких 
виконують командирські функції. Крім того, 
згідно зі ст. 31 Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України командир стосовно 
своїх підлеглих може виступати як прямий 
або безпосередній начальник. Наприклад, 
командир частини є прямим начальником 
для всього особового складу частини і безпо-
середнім начальником для своїх заступників. 
Отже, поняття «командир» повністю охоплю-
ється поняттям «начальник». Слід зазначити, 
що як командир, так і начальник можуть не 
мати всієї повноти влади стосовно підлеглих 
[8, c. 119].

Окрім того, відповідно до ст. 34 Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України, 
ст. 81 Дисциплінарного статуту Збройних 
Сил України у випадку спільного виконання 
службових обов’язків військовослужбовцями, 
які не підпорядковані один одному, якщо їхні 
службові відносини не визначені команди-
ром, то начальником є старший з них за по-
садою, а за умови рівних посад – старший за 
військовим званням [9]. 

Спільним виконанням службових обов’яз-
ків може визнаватись, наприклад, спільна 
участь військовослужбовців Національної 
гвардії України та Державної спеціальної 
служби транспорту у виконанні завдань з 
перевезення особливо важливих вантажів; 
військових підрозділів Міністерства обо-
рони України і Державної прикордонної 
служби України на контрольних пунктах 
в’їзду–виїзду (КПВВ). Спільним виконанням 
службових обов’язків також можна вважати 
діяльність офіцера оперативного підрозділу 
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Державної прикордонної служби України 
з виконання доручень слідчого Служби без-
пеки України, наданих під час досудового 
розслідування у кримінальному проваджен-
ні. При цьому у першому випадку взаємодія 
військовослужбовців різних військових фор-
мувань має бути узгоджена з керівниками 
цих формувань у формі видання відповідних 
наказів чи розпоряджень, а у разі участі у до-
судовому розслідуванні, крім того, ще й про-
цесуально: постановою про створення групи 
слідчих. 

З огляду на викладене слід зауважити, що 
набуття особою статусу військового началь-
ника може здійснюватися як в обов’язковому 
порядку (безумовно), так і факультативно (за 
певних умов) [10, с. 408]. 

Зокрема, якщо службовим становищем 
військовослужбовця згідно зі штатним роз-
писом передбачено наявність підлеглих, або 
військове звання визначає його керівне поло-
ження стосовно інших військовослужбовців, 
відбувається «автоматична градація» такої 
особи у військовому середовищі. Моментом 
початку цієї градації можна визначити дату 
підписання наказу про призначення на поса-
ду або/та про присвоєння чергового військо-
вого звання. 

Військовослужбовець вважається підлег-
лим стосовно безпосереднього та прямих на-
чальників за посадою, а також тих військових 
службових осіб, які за військовим званням від-
повідно до ст. 29 Статуту внутрішньої служби 
Збройних Сил України є його начальниками.

Одночасно цей військовослужбовець є вій-
ськовою службовою особою і начальником за 
посадою та за військовим званням для певної 
категорії підпорядкованих йому осіб. Набуття 
статусу начальника у такий спосіб можливо 
визначити як обов’язкове або безумовне. 

Якщо ж військовослужбовець стає началь-
ником стосовно іншого військовослужбовця 
в порядку, визначеному ст. 34 Статуту вну-
трішньої служби Збройних Сил України, 
ст. 81 Дисциплінарного статуту Збройних 
Сил України, то таке «тимчасове просунен-
ня по службі» може відбутися лише за пев-
них умов. До першої умови потрібно віднести 
спільне виконання двома (кількома) військо-
вослужбовцями певного завдання. Другою 
умовою є «старшинство» одного з них за поса-

дою або за військовим званням. Адже службо-
ве становище, як і військове звання жодного 
військовослужбовця, не надає право на «без-
умовне» набуття ними статусу начальника. 
Наступною умовою буде наявність у всіх вій-
ськовослужбовців єдиного керівника, який 
має право визначити їх службові відносини. 
І, нарешті, слід врахувати те, що керівником 
не вжито заходів із врегулювання викладеної 
вище службової ситуації щодо призначення 
військовим начальником особи, яка відпові-
датиме за кінцевий результат виконання по-
ставленої задачі [11, с. 365].

Таким чином, тільки за сукупності цих 
умов можливе «похідне», «факультативне» 
набуття військовослужбовцем означеного 
статусу. 

З огляду на те, що дія військових статутів 
Збройних Сил України поширюється також 
на військовослужбовців Державної прикор-
донної служби України, Національної гвардії 
України, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, інших вій-
ськових формувань, доходимо висновку про 
можливість підпорядкування за певних умов 
військовослужбовців різних військових фор-
мувань одне одному.

Не виключені випадки підпорядкування 
у такий спосіб й офіцерів військової прокура-
тури (зокрема слідчих або/та процесуальних 
керівників досудовим розслідуванням) під 
час спільного виконання службових завдань 
(наприклад, у відрядженні), працівників опе-
ративних підрозділів одного військового фор-
мування тощо. Але для цього потрібне дотри-
мання всіх зазначених вище умов, і набуття 
статусу начальника у цьому разі буде похід-
ним від них.

Так само у разі відрядження військово-
службовців різних військових формувань до 
відповідного органу (наприклад, Ради Націо-
нальної безпеки і оборони України, військово-
цивільних адміністрацій, міжнародних орга-
нізацій тощо), за умови наявності єдиного для 
всіх керівника, яким не визначено їхні служ-
бові стосунки, взаємовідносини «начальник – 
підлеглий» можуть будуватися, у тому числі, 
на підставах, передбачених військовими Ста-
тутами Збройних Сил України. 

Водночас військові статути Збройних Сил 
України не містять вичерпного переліку усіх 
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службових ситуацій, під час яких може ви-
никнути потреба у визначенні особи, котра 
виконуватиме функції військового начальни-
ка. Зокрема у разі, якщо усі військовослуж-
бовці, які спільно виконують єдине завдання, 
виявилися в одному військовому званні, а їх 
посади приблизно однакові, або якщо суб’єк-
тами взаємодії у кримінальному проваджен-
ні (за рівних посад та військових звань) є 
представники військових формувань з право-
охоронними функціями (СБУ, ДПС України), 
серед яких є прокурор – процесуальний керів-
ник досудовим розслідуванням. 

Розглядаючи спільне виконання у такий 
спосіб завдань у кримінальному проваджен-
ні саме як взаємодію між представниками 
різних військових формувань, ми не ставимо 
під сумнів «старшинство» прокурора – про-
цесуального керівника досудовим розсліду-
ванням, що випливає із положень Кримі-
нального процесуального кодексу України 
(КПК України) (ст.ст. 39–41, 519). Зазначене 
«старшинство» ґрунтується на процесуальних 
взаємовідносинах між військовослужбовцем – 
процесуальним керівником та військовослуж-
бовцями – оперативними співробітниками, де 
військовий прокурор відповідає за кінцевий 
результат (прийняття законного рішення у 
кримінальному провадженні), а оперативні 
працівники – за проміжний результат (про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
виконання завдань в порядку ст.ст. 39, 40, 41, 
333, 519 КПК України).  

Такі висновки, на наш погляд, повністю 
узгоджуються з положеннями ч. 2 ст. 36 КПК 
України, відповідно до яких прокурор здійс-
нює нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у фор-
мі процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, а також ст. 131-1 Консти-
туції України, що зобов’язує прокурора не 
тільки керувати досудовим розслідуванням, 
а й організувати його.  

На практиці можуть виникнути ситуа-
ції, коли прийняття рішення однією особою, 
а беззаперечне його виконання – іншими, 
врятує життя військовослужбовців, цивіль-
них осіб, надасть змогу якісно виконати бо-
йове або інше службове завдання. Зокрема, 
це може трапитися під час виходу з оточен-

ня, «котла», втечі з полону, у бойовій обста-
новці, коли зброю в руках тримають військо-
вослужбовці різних військових формувань. 
За таких обставин дуже важливо визначити 
правову підставу підпорядкування, врахову-
ючи права начальника, передбачені ст. 22-1 
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил 
України. 

На жаль, в умовах відсутності військових 
судів послатися на будь-які приклади із судо-
вої практики з цього питання не є можливим.

Необхідно уточнити, що обов’язки військо-
вого начальника можуть виконувати не тіль-
ки військовослужбовці. Закон України від 
25 березня 1992 року «Про військовий обов’я-
зок і військову службу» визначає додатково дві 
категорії: військовозобов’язані і резервісти. 
Військовозобов’язаними є особи, які перебу-
вають у запасі для комплектування Збройних 
Сил України та інших військових формувань 
на особливий період, а також для виконан-
ня робіт із забезпечення оборони держави. 
Виділяється також окрема категорія таких 
осіб – резервісти, тобто військовозобов’яза-
ні, які у добровільному порядку проходять 
службу у військовому резерві Збройних Сил 
України та інших військових формувань 
[12]. Таким чином, військовозобов’язані, в 
тому числі резервісти, можуть виконувати 
функції військових начальників лише у пев-
ний період часу – під час проходження збо-
рів, тобто з моменту видання командиром 
військової частини наказу про початок таких 
зборів і до видання наказу про їх закінчен-
ня, відповідно до ст. 29 Закону України від 
25 березня 1992 року «Про військовий обов’я-
зок і військову службу». 

Отже, військовим начальником, на наш 
погляд, слід вважати військовослужбовця 
або військовозобов’язаного (резервіста) на 
час проходження зборів, що має підлеглих 
за посадою або військовим званням, наділе-
ного правом пред’являти до них обов’язкові 
для виконання вимоги, пов’язані з прохо-
дженням, несенням військової служби або з 
виконанням процесуальних функцій під час 
досудового розслідування у кримінальному 
провадженні, а також застосовувати перед-
бачені чинним законодавством заходи заохо-
чення та стягнення.
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 У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Досліджено визначення військового начальника у вітчизняних нормативно-правових актах. 
Проаналізовано окремі положення військових статутів Збройних Сил України, Кримінального 
процесуального кодексу України, Закону України «Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» щодо набуття особою статусу військового начальника за військовим званням і за посадою, 
а також моменту, з якого військовослужбовець або військовозобов’язаний (резервіст) набуває 
такого статусу. Запропоновано авторське визначення досліджуваного поняття. 

Ключові слова: військова служба; військовий начальник; військове звання; військова 
службова особа; військовозобов’язаний; резервіст. 
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МИКОЛА ТУРКОТ,  ГАННА ГАНОВА 

Николай ТУРКОТ,
Анна ГАНОВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

Исследовано определение понятия военного начальника в отечественных нормативно-
правовых актах. Проанализированы некоторые положения воинских уставов Вооруженных 
Сил Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Закона Украины «О воинской 
обязанности и воинской службе» о приобретении лицом статуса военного начальника в зави-
симости от воинского звания и должности, а также момента, начиная с которого военнослу-
жащий или военнообязанный (резервист) приобретает такой статус. Предложено авторское 
определение исследуемого понятия.

Ключевые слова: воинская служба; военный начальник; воинское звание; военное долж-
ностное лицо; военнообязанный; резервист.  

Mykola TURKOT,
Ganna GANOVA

PECULIARITIES OF DETERMINATION OF THE NOTION 
«CHIEF MILITARY OFFICER» IN THE UKRAINIAN LEGISLATION 

The article attempts to analyze the specifi city of determination of the notion «chief military 
offi cer» through reading of Ukrainian legal acts. Authors study some of the regulations taken from 
the Military manuals, Criminal Procedure Code of Ukraine and Law of Ukraine «On military duty 
and military service» concerning obtaining the status of chief military offi cer by military rank and 
position, along with the moment since the soldier or liable for military service (reservist) obtains 
such status. Authors present their own defi nition of the investigated notion.

Keywords: military service; chief military offi cer; military rank; military offi cer; liable for 
military service; reservist.
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На виконання міжнародних зобов’язань в 
Україні було прийнято низку нормативних 
актів, що стосувалися можливості відпові-
дальності юридичних осіб. Так, 11 червня 
2009 року Верховна Рада України ухвалила 
Закон України «Про відповідальність юри-
дичних осіб за вчинення корупційних право-
порушень» [1], який згодом втратив чинність 
на підставі Закону України від 21 грудня 
2010 року № 2808-VI [2]. У травні 2013 року у 
структуру Загальної частини Кримінального 
кодексу України (КК України) включено роз-
діл XIV-1 «Заходи кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб» [3], який було 
змінено Законом України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» 
від 15 квітня 2014 року [4]. Зміни було вне-
сено і в Кримінальний процесуальний кодекс 
України (КПК України) [5]. Однак на відміну 
від КК України у цьому Кодексі відсутня са-
мостійна структурна частина, в якій сконцен-
тровані норми про процедуру застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. 

Незважаючи на нормативне забезпечення 
цього міждисциплінарного інституту, застосу-

вання відповідних норм просувається досить 
повільно, що обумовлено різними чинника-
ми, зокрема – вадами нормативної регламен-
тації матеріальних та процесуальних підстав 
застосування щодо юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру.

У кримінально-правовій та криміналь-
ній процесуальній літературі проблема 
застосування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру також 
є новою. Її дослідженням займалися такі 
науковці, як Є.Ю. Антонова, А.С. Беніць-
кий, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, С.Г. Дьо-
мін, К.П. Задоя, О.О. Книженко, О.О. Комо-
ско, В.М. Куц, О.О. Михайлов, А.В. Наумов, 
А.С. Нерсесян, О.Ф. Пасєка, А.В. Савченко, 
І.В. Ситковський, В.С. Сотніченко, В.О. Туля-
ков, М.І. Хавронюк, Г.З. Яремко, А.М. Ященко, 
та інші. Однак здебільшого вчені зосереджу-
ють свою увагу на концептуальних засадах за-
провадження заходів кримінально-правового 
характеру до юридичних осіб, оминувши ува-
гою проблему кримінально-правових та кри-
мінальних процесуальних аспектів квазікри-
мінальної відповідальності юридичних осіб.

Мета цієї статті – проаналізувати кримі-
нально-правові та кримінальні процесуальні 
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ЗОЯ ЗАГИНЕЙ 

аспекти квазікримінальної відповідальності 
юридичних осіб за законодавством України.

Зазначимо, що рекомендацію про вста-
новлення юридичної відповідальності щодо 
юридичних осіб містять багато міжнарод-
них договорів, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. Це, на-
приклад, Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) проти транснаціональної орга-
нізованої злочинності від 15 листопада 2000 
року [6], Конвенція ООН проти корупції від 
31 жовтня 2003 року [7], Кримінальна кон-
венція про боротьбу з корупцією від 27 січня 
1999 року [8], Конвенція Ради Європи (РЄ) 
про запобігання тероризму [9], Конвенція РЄ 
про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 
року [10], Конвенція РЄ про відмивання, по-
шук, арешт та конфіскацію доходів, одержа-
них злочинним шляхом, та про фінансування 
тероризму від 16 травня 2005 року [11], Кон-
венція Організації економічної співпраці та 
розвитку про боротьбу з підкупом посадових 
осіб іноземних держав при проведенні між-
народних ділових операцій від 21 листопада 
1997 року [12], Факультативний протокол до 
Конвенції ООН про права дитини щодо тор-
гівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії від 1 січня 2000 року [13], Кон-
венція РЄ про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства від 
25 жовтня 2007 року [14], Конвенція РЄ про 
підроблення медичної продукції та подібні 
злочини, що загрожують охороні здоров’я від 
28 жовтня 2011 року [15].

Жодна із зазначених вище конвенцій не 
зобов’язує держав-учасниць встановлювати 
той чи інший вид юридичної відповідальності 
для юридичних осіб. Зазвичай у тексті доку-
мента міститься фраза, що відповідальність 
юридичних осіб може бути кримінальною, 
цивільною або адміністративною [6; 7; 9; 10; 
13; 15]. Окрім того, у кожному із наведених 
міжнародних актів наголошується, що вибір 
виду відповідальності юридичних осіб пови-
нен здійснюватися з урахуванням правових 
принципів держави-учасниці. 

Міжнародні експерти виділяють чотири 
системи відповідальності юридичних осіб: 
кримінальну, квазікримінальну, адміні-
стративну карну за вчинення кримінальних 
злочинів, адміністративну карну за вчинен-

ня адміністративних правопорушень. При 
цьому найбільш оптимальними системами 
відповідальності юридичних осіб ці експерти 
визнають кримінальну чи квазікримінальну 
відповідальність [16, с. 11, 13]. Криміналь-
на відповідальність передбачена, зокрема, 
у законодавстві Австрії, Бельгії, Голландії, 
Грузії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Лит-
ви, Молдови, Португалії, Румунії, Угорщини, 
Франції, Чехії, Швейцарії, а квазікриміналь-
на – у кримінальному законодавстві Азербай-
джану, Латвії, Мексики, Польщі, Словаччи-
ни, Швеції тощо. 

Квазікримінальна відповідальність юри-
дичних осіб передбачена й у КК України. 
У науковій літературі відповідне поняття 
використовується у контексті застосування 
до юридичних осіб заходів кримінально-пра-
вового характеру [17, с. 388]. Науковці за-
значають, що ці заходи не є кримінальною 
відповідальністю, тому що не можуть усві-
домлюватися суб’єктами, до яких їх засто-
совують, через брак у останніх свідомості, 
а отже, здатності зрозуміти сенс таких засо-
бів [18, с. 53–55]. А.М. Ященко зауважує, що 
«юридичні особи не є суб’єктом кримінальної 
відповідальності, очевидно, що у такому разі 
юридична особа є суб’єктом кримінально-
правового впливу. Інакше кажучи, до юри-
дичної особи застосовується не кримінальна 
відповідальність у вигляді покарання, а дер-
жавне реагування у вигляді заходів кримі-
нально-правового характеру» [19, с. 217]. Такі 
заходи можна умовно назвати квазіпокаран-
ням. Значення першої частини слова, «ква-
зі», відповідає прикметникам «несправжній», 
«уявний» [20, с. 531]. 

Квазікримінальна відповідальність юри-
дичних осіб за законодавством України, на 
нашу думку, виявляється у наступному.

По-перше, застосування щодо юридичних 
осіб заходів кримінально-правового харак-
теру можливе лише у випадку вчинення 
злочину її уповноваженою особою. Таким чи-
ном, підстава кримінальної відповідальності 
наявна лише у діянні фізичної особи – упов-
новаженої особи юридичної особи (уповнова-
женої особи). Що стосується самої юридичної 
особи, то, як вдало зазначає О.О. Дудоров, 
проблема її кримінальної відповідальності 
не узгоджується з принципами криміналь-
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ного права. Окрім того, інші елементи складу 
злочину (об’єктивна та суб’єктивна сторони) 
не мають юридичного змісту, якщо застосову-
вати їх до юридичної особи [21]. Очевидно, що 
запровадження у кримінальне законодавство 
Украї ни квазікримінальної відповідально-
сті юридичних осіб було спрямоване на гар-
монізацію принципів кримінального права 
України з можливістю застосування щодо них 
заходів кримінально-правового характеру. 
Проте вести мову про підставу криміналь-
ної відповідальності слід лише у контексті 
відповідальності уповноваженої особи. Щодо 
юридичної особи слід уживати не підстави 
кримінальної відповідальності, а пістави 
застосування заходів кримінально-правового 
характеру, як слушно передбачено у ст. 96-3 
КК України.

По-друге, злочин, що вчинений уповнова-
женою особою, повинен мати певний зв’язок з 
юридичною особою, а не бути вчинений у при-
ватних інтересах. Таке положення виявля-
ється у формулюванні законодавцем Украї-
ни критеріїв відповідного зв’язку: вчинення 
уповноваженою особою злочину від імені та 
в інтересах юридичної особи (п.п. 1, 4 ч. 1 
ст. 96-3 КК України), злочину від імені юри-
дичної особи (п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України). 
Окрім того, підстава застосування до юри-
дичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру, передбачена у п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК 
України, вказує на зв’язок між неналежним 
наглядом в юридичній особі («незабезпечен-
ня виконання покладених на її уповнова-
жену особу законом або установчими доку-
ментами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції») та 
вчиненням злочину (очевидно, корупційного) 
(«що призвело до вчинення будь-якого із зло-
чинів, передбачених у ст.ст. 209 і 306, ч.ч. 1 і 2 
ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4, ст.ст. 369 і 369-2 цьо-
го Кодексу»). У примітці 2 ст. 96-3 КК України 
міститься дефініція поняття «вчинення злочи-
ну в інтересах юридичної особи» – «якщо вони 
призвели до отримання нею неправомірної 
вигоди або створили умови для отримання та-
кої вигоди, або були спрямовані на ухилення 
від передбаченої законом відповідальності». 
Як зазначається у науковій літературі, по-
няття діяння, вчиненого уповноваженою осо-
бою «в інтересах» юридичної особи, охоплює 

два елементи: суб’єктивний (наявність вини в 
діях фізичної особи, що діяла в інтересах осо-
би юридичної); другий – об’єктивний (безпо-
середнє отримання чи можливість отримання 
юридичною особою певної користі) [22, c. 330]. 
Однак законодавець України дещо ширше 
розуміє такий вираз, як «вчинення злочину 
в інтересах юридичної особи», включивши у 
зміст відповідного поняття вчинення упов-
новаженою особою діяння, спрямованого на 
ухилення від передбаченої законом відпо-
відальності. Окрім того, було б доцільніше 
закріпити у КК України й визначення тако-
го критерію, як вчинення злочину від імені 
юридичної особи.

По-третє, можливість звільнення юри-
дичних осіб від застосування заходів 
кримінально-правового характеру (ст. 96-5 
КК України) залежить від темпоральності 
злочинної поведінки уповноваженої особи. 
Так, перебіг строків давності застосування 
заходів кримінально-правового характеру 
(ч. 1) починається з дня вчинення її уповно-
важеною особою будь-якого злочину, визначе-
ного законодавцем як підставу застосування 
таких заходів. До того ж зупинення та пере-
ривання ходу строків давності застосуван-
ня до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру залежать від подальшої 
поведінки уповноваженої особи. Згідно з ч. 3 
ст. 96-5 КК України перебіг давності застосу-
вання до юридичних осіб заходів криміналь-
но-правового характеру переривається, якщо 
до закінчення передбачених у ч.ч. 1, 2 цієї 
статті строків її уповноважена особа повторно 
вчинила будь-який злочин, зазначений у ст. 
96-3 цього Кодексу.

По-четверте, заходи кримінально-право-
вого характеру, що можуть застосовуватися 
щодо юридичної особи, за своїм характером 
є адміністративними. Незважаючи на збіг 
у найменуванні окремих заходів із кримі-
нальними покараннями (штраф, конфіскація 
майна), вони за своєю природою належать 
до адміністративних стягнень щодо юри-
дичних осіб. Назва «заходи кримінально-
правового характеру» вказує на взаємозв’язок 
між злочинною поведінкою уповноваженої 
особи та застосуванням відповідних заходів 
щодо юридичної особи, що й зумовило роз-
міщення цих норм у КК України. Інша річ, 
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що законодавець не зміг належно система-
тизувати адміністративні заходи, які засто-
совуються до юридичних осіб, та передбачив 
їх у різноманітних законах (наприклад, у 
законах України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудування» від 
14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР [23], «Про 
державне регулювання видобутку, виробни-
цтва і використання дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння та контроль за опера-
ціями з ними» від 18 листопада 1997 року № 
637/97-ВР [24]).

По-п’яте, під час застосування щодо юри-
дичних осіб заходів кримінально-правового 
характеру враховуються обставини злочину, 
вчиненого уповноваженою особою (загальні 
правила їх застосування). Згідно із ст. 96-10 
КК України при застосуванні до юридичних 
осіб заходів кримінально-правового характе-
ру судом ураховуються ступінь тяжкості вчи-
неного її уповноваженою особою злочину, сту-
пінь здійснення злочинного наміру, розмір 
завданої шкоди, характер та розмір неправо-
мірної вигоди, яка отримана або могла бути 
отримана юридичною особою, вжиті юридич-
ною особою заходи для запобігання злочи-
ну. Таким чином, у цій статті визначаються 
загальні засади (правила) застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-право-
вого характеру. Як бачимо, більшість із них 
стосуються злочину, вчиненого уповноваже-
ною особою, злочинна поведінка якої є підста-
вою для вибору щодо юридичної особи виду 
та розміру (у випадку застосування штрафу) 
заходу кримінально-правового характеру. 

По-шосте, між реагуванням держави на 
вчинення злочину уповноваженою особою 
та реагуванням стосовно юридичної особи 
існує процесуальна залежність. Про це свід-
чить загальний порядок розміщення норм, 
яким передбачено процедуру застосування 
щодо юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру. На відміну від інших 
випадків застосування до особи заходів кри-
мінально-правового характеру, що виділені 
законодавцем в окремих структурних ча-
стинах КПК України, норми про процедуру 
застосування щодо юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру «розкида-
ні» по статтях цього Кодексу, якими передба-
чено кримінальне провадження щодо фізич-

ної особи. Це, на нашу думку, свідчить про те, 
що можливість застосування щодо юридичних 
осіб заходів кримінально-правового харак-
теру залежить від успішності кримінального 
провадження щодо фізичної особи (уповнова-
женої особи), яка вчинила злочин від імені та 
(або) в інтересах юридичної особи. 

Процесуальна залежність, про яку йдеться 
вище, відображена, зокрема, у таких поло-
женнях КПК України:

– одночасність провадження щодо за-
стосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру та відпо-
відного кримінального провадження, в яко-
му фізичній особі повідомлено про підозру 
(ч. 8 ст. 214 КПК України). На нашу думку, 
одночасність провадження означає наявність 
єдиного провадження щодо уповноваженої 
особи про притягнення її до кримінальної 
відповідальності та юридичної особи про 
застосування до неї заходів кримінально-
правового характеру. Відповідно до Поло-
ження про порядок ведення Єдиного реє-
стру досудових розслідувань, затвердженого 
наказом Генеральної прокуратури України 
від 6 квітня 2016 року № 139, до цього 
Реєстру вносяться відомості про юридич-
ну особу, щодо якої можуть застосовуватися 
заходи кримінально-правового характеру 
(п. 1 розділу 2), унесення відомостей до 
Реєстру здійснюється з дотриманням стро-
ків, визначених КПК України та цим По-
ложенням про юридичну особу, щодо якої 
можуть застосовуватися заходи кримінально-
правового характеру, – невідкладно після 
вручення особі повідомлення про підозру у 
вчиненні від імені та в інтересах такої юри-
дичної особи будь-якого із злочинів, передба-
чених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 
260, 262, 306, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 
444, 447, ч.ч. 1, 2 ст. 368-2, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4 
КК України, або від імені такої юридичної 
особи будь-якого із злочинів, передбачених 
ст.ст. 258–258-2 КК України (п. 1 розділу 3), 
а до витягу з Реєстру включаються інфор-
мація про найменування, код Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських форму-
вань, юридична адреса, розрахунковий ра-
хунок, місце та дата державної реєстрації 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
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кримінальне провадження, а також анкетні 
дані її представника (п. 3 розділу 4) [25]. Та-
ким чином, у цьому Положенні передбачено 
технічну можливість унесення відповідних 
відомостей про реєстрацію кримінального 
правопорушення (провадження), вчиненого 
уповноваженою особою від імені та (або) в ін-
тересах юридичної особи; 

– можливість закриття провадження 
щодо юридичної особи у разі закриття кримі-
нального провадження чи ухвалення виправ-
дувального вироку щодо уповноваженої особи 
юридичної особи (ч. 3 ст. 284 КПК України); 

– визнання стороною кримінального про-
вадження представника юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження (п. 25 
ч. 1 ст. 3 КПК України). 

Проте у цьому Кодексі не закріплено по-
рядок залучення представника юридичної 
особи, зокрема строки та обов’язок юридич-
ної особи визначити свого представника, 
жодним чином не обмежено кількість пред-
ставників, що можуть одночасно брати 
участь у кримінальному провадженні, не 
передбачено право слідчого та прокурора 
звернутися до слідчого судді для залучен-
ня такого представника. Вказане може 
бути використано для затягування чи про-
тидії розслідуванню злочинам, оскільки 
представник юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, наділений пов-
новаженнями збирати докази, у тому числі 
шляхом ініціювання проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (роз-
шукових) дій та інших процесуальних дій 
(ст. 93 КПК України), ознайомлюватися з 
матеріалами досудового розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 221 цього Кодексу, 
та вимагати відкриття матеріалів згідно із 
ст. 290 цього Кодексу, оскаржувати рішен-
ня, дії чи бездіяльність слідчого або проку-
рора у випадках, передбачених ч. 1 ст. 303 
КПК України. Представник юридичної осо-
би, щодо якої здійснюється провадження, 
також є повноцінним учасником судового 
провадження. Зокрема, за його участю від-
буваються підготовче судове засідання (ч. 2 
ст. 314 КПК України), судовий розгляд (ч. 3 
ст. 326 КПК України), він виступає в судових 
дебатах (ч. 1 ст. 364 КПК України), наділе-
ний правом на апеляційне (ч. 1 ст. 393 КПК 

України) та касаційне оскарження (ч. 1 ст. 
425 КПК України). Тобто здійснення кримі-
нального провадження без участі представ-
ника юридичної особи слід розглядати як 
істотне порушення прав останньої;

– передбачення в обвинувальному акті 
щодо фізичної особи підстави застосуван-
ня до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру та визначення додат-
ком до обвинувального акта довідки про 
юридичну особу, щодо якої здійснюється про-
вадження, із зазначенням найменування 
юридичної особи, її юридичної адреси, розра-
хункового рахунка, ідентифікаційного коду, 
дати та місця державної реєстрації (п. 7-1 
ч. 2, п. 5 ч. 4 ст. 291 КПК України); 

– включення до змісту вироку відомостей 
про сторони кримінального провадження та 
інших учасників судового провадження (згід-
но з п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною 
кримінального провадження є представник 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження) – у вступній частині вироку, 
мотивів ухвалення інших рішень із питань, 
які вирішуються судом при ухваленні ви-
року, та положень закону, якими керувався 
суд, у разі визнання особи виправданою чи 
винуватою (відповідно до п. 7-1 ч. 1 ст. 368 
КПК України суд при ухваленні вироку ви-
рішує питання, чи є підстави для застосуван-
ня до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру) – у мотивувальній 
частині вироку, рішення про закриття про-
вадження щодо юридичної особи у разі ви-
знання особи виправданою, рішення про 
застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру у разі ви-
знання особи винуватою – у резолютивній 
частині вироку (п. 6 ч. 2, п.п. 1, 2 ч. 3, п. 1 
ч. 4 ст. 374 КПК України); 

– закріплення положення про недопущен-
ня укладення угоди про примирення у кримі-
нальному провадженні щодо уповноваженої 
особи юридичної особи, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення, у зв’язку з яким 
здійснюється провадження щодо юридичної 
особи, а також недопущення укладення угоди 
про визнання винуватості у такому разі, крім 
випадків надання всіма потерпілими письмо-
вої згоди прокурору на укладення ними уго-
ди (ч.ч. 3, 4 ст. 469 КПК України).
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Таким чином, у кримінальному та кри-
мінальному процесуальному законодавстві 
України передбачено квазікримінальну 
відповідальність юридичних осіб, яка істот-
но відрізняється від кримінальної відпові-
дальності фізичних осіб, що дає підстави 
зробити висновок про виконання Україною 
міжнародних зобов’язань у цій частині та 

гармонізацію національного законодавства 
з відповідними стандартами. Запропонова-
ні наукові висновки можуть бути використа-
ні для подальшого пошуку шляхів належ-
ного застосування кримінально-правових 
та кримінальних процесуальних норм про 
застосування щодо юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру.
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Зоя ЗАГИНЕЙ

КВАЗІКРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ 
ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Досліджено особливості квазікримінальної відповідальності юридичних осіб за законо-
давством України. Охарактеризовано можливість застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру у випадку вчинення злочину її уповноваженою особою; на-
явність зв’язку між злочином, що вчинений уповноваженою особою, та юридичною особою; вра-
хування під час застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 
обставин злочину, вчиненого уповноваженою особою; залежність між звільненням юридичних 
осіб від застосування заходів кримінально-правового характеру та темпоральністю злочинної 
поведінки уповноваженої особи; процесуальну залежність між реагуванням держави на вчи-
нення злочину фізичною особою (уповноваженою особою) та реагуванням держави щодо юри-
дичної особи.

Ключові слова: квазікримінальна відповідальність; юридична особа; захід кримінально-
правового характеру; уповноважена особа; вчинення злочину в інтересах юридичної особи; вчи-
нення злочину від імені юридичної особи; звільнення від застосування заходів; повідомлення про 
підозру; кримінальне провадження.
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ЗОЯ ЗАГИНЕЙ 

Зоя ЗАГИНЕЙ

КВАЗИУГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО УГОЛОВНОМУ 
И УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Исследованы особенности квазиуголовной ответственности юридических лиц по законода-
тельству Украины. Охарактеризованы возможность применения к юридическому лицу мер 
уголовно-правового характера в случае совершения преступления ее уполномоченным лицом; 
наличие связи между преступлением, совершенным уполномоченным лицом, и юридическим 
лицом; учет при применении к юридическим лицам мер уголовно-правового характера обсто-
ятельств преступления, совершенного уполномоченным лицом; зависимость между освобожде-
нием юридических лиц от применения мер уголовно-правового характера и темпоральностью 
преступного поведения уполномоченного лица; процессуальная зависимость между реагирова-
нием государства на совершение преступления физическим лицом (уполномоченным лицом) и 
реагированием государства в отношении юридического лица.

Ключевые слова: квазиуголовная ответственность; юридическое лицо; мера уголовно-
правового характера; уполномоченное лицо; совершение преступления в интересах юридичес-
кого лица; совершение преступления от имени юридического лица; освобождение от примене-
ния мер; сообщение о подозрении; уголовное производство.

Zoya ZAGINEY

QUASI-CRIMINAL RESPONSIBILITY 
OF LEGAL PERSONS ON CRIMINAL 

AND CRIMINAL PROCEDURAL 
LEGISLATION OF UKRAINE

The peculiarities of quasi-criminal liability of legal entities under the legislation of Ukraine 
are investigated. The possibility of applying criminal law measures to legal entities in case of 
commission of a crime by its authorized person is characterized; the existence of a link between a 
crime committed by an authorized person and a legal entity; accounting when applying to criminal 
entities the measures of a criminal-legal nature of the circumstances of a crime committed by 
an authorized person; the relationship between the release of legal entities from the application 
of criminal law measures and the temporality of the criminal conduct of the authorized person; 
procedural dependence between the reaction of the state to the commission of a crime by an 
individual (authorized person) and the state’s response to a legal entity.

Keywords: quasi-criminal responsibility; entity; a measure of a criminal nature; authorized 
person; commission of a crime in the interests of a legal entity; commission of a crime on behalf of 
a legal entity; exemption from the application of measures; suspicion report; criminal proceedings.



57

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 3(49)’2017

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Сьогодні вже неможливо уявити освітній 
простір без сучасних інформаційних техноло-
гій і засобів телекомунікації, які відкривають 
принципово інші можливості професійної осві-
ти та спілкування. Масові відкриті дистан-
ційні курси та віртуальні спільноти практик 
не тільки завойовують мегапопулярність у 
вітчизняному сегменті мережі Інтернет, вони 
стають авторитетними джерелами для профе-
сійного розвитку фахівців публічної сфери. 

Глобальні потреби інформаційного су-
спільства стимулюють розвиток Інтернету. 
Період «застаріння» професійних знань по-
стійно скорочується. Фахівці публічної сфери 
змушені постійно навчатися, щоб підтриму-
вати на належному рівні свою професійну 
компетентність. 

Інтернет надає доступ до величезних ін-
формаційно-освітніх ресурсів. Нові знання 
кожен фахівець публічної сфери може фор-
мувати у взаємодії з іншими фахівцями через 
Інтернет, обмінюючись інформацією. Теоре-
тичні знання безпосередньо об’єднуються з 
практичними. Це значною мірою економить 
час, кошти, забезпечує мобільність. 

Професійний розвиток у кіберпросторі ві-
діграє важливу роль у підготовці фахівців пу-
блічної сфери. Він допомагає удосконалювати 
соціальну гнучкість, професійну флексибіль-
ність як відкритість до змін та особистісну мо-

більність. Ці три складові дають змогу фахів-
цеві досить ефективно адаптуватися до нових 
умов професійної діяльності. 

Сьогодні все більш помітна світова тен-
денція до перенесення навчального контенту 
і освітніх послуг у кіберпростір, що поясню-
ється, з одного боку, зміною вимог до змісту і 
якості освіти в інформаційному суспільстві, а 
з другого, – розвитком інформаційно-комуні-
каційних технологій, завдяки яким Інтернет 
став ключовим компонентом інформаційно-
освітнього середовища, у якому здійснюється 
навчання. 

У зв’язку з викладеним кіберпростір ви-
кликає науковий інтерес у контексті мож-
ливостей для професіоналізації фахівців 
публічної сфери. Проте в українському 
нормативно-правовому полі немає визначен-
ня терміна «кіберпростір», отже, він вимагає 
окремого уточнення.

У працях зарубіжних науковців пред-
ставлено різноманітні напрями досліджен-
ня веб-спільнот. Сучасні вчені К. Міллєр, 
Д. Дьюї вивчають процес комунікації; 
Г. Рейнгольд – формування веб-спільнот 
та опрацювання інформаційного напов-
нення. Е. Тейлор, К. Корхонен, Н. Девіс, 
М. Ракотемна та інші розглядають вірту-
альні спільноти як засіб спілкування та 
навчання. Вперше термін «спільнота прак-
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тик» або «спільнота обміну знаннями» ви-
користали Дж. Лав і Е. Венгер. На підставі 
аналізу роботи соціальних мереж Н. Кріста-
кис і Дж. Фаулер доводять, що мережева ді-
яльність продуктивна, оскільки мережа як 
єдине ціле дає змогу інтегрувати зусилля 
учасників, що значно перевищує сумарний 
ефект звичайної комунікації. Різноманіт-
ні теоретико-методологічні та практич-
ні аспекти створення та функціонування 
е-платформи «Інновації та кращі практики 
місцевого самоврядування» досліджують-
ся в роботах Т. Маматової, О. Тертишної, 
І. Катерняка, О. Кирєєвої, Н. Алюшиної та 
інших. Типи віртуальних спільнот та їх 
особливості ґрунтовно вивчають у своїх ро-
ботах А. Пелещишин, Ю. Сєров та Р. Кра-
вець. О. Тимовчак-Максимець докладно 
аналізує особливості комунікативної взає-
модії у віртуальних спільнотах на базі веб-
форумів як платформи полілогової кому-
нікації та узагальнений сценарій розгор-
тання тематичної дискусії, яка покликана 
задовольнити інформаційні потреби ініці-
атора. Властивості сучасних кіберсистем, 
зміст і взаємозв’язок понять «кіберпростір», 
«кібербезпека», «кіберзагроза» висвітлює 
О. Архіпов.

Водночас спостерігаємо дефіцит вітчизня-
них досліджень окресленої тематики.

Мета статті полягає у визначенні харак-
терних властивостей кіберпрофесіоналізації 
фахівців публічної сфери. 

Термін «кіберпростір», як і інші терміни, 
однією з основ яких є слово кібер-, з’явився 
відносно недавно. Вікіпедія визначає кібер-
простір (від англ. cyberspace) як «метафо-
ричну абстракцію, яка використовується в 
філософії і в комп’ютерних технологіях, є вір-
туальною реальністю, що представляє ноос-
феру». Таким чином, можна припустити, що 
метафоричність кіберпростору – це не лише 
зручний спосіб викладу подій, а й практична 
необхідність. Стандарт ISO / IEC 27032 трак-
тує кіберпростір як складне середовище, що 
виникає в результаті взаємодії людей, про-
грамного забезпечення та інтернет-послуг з 
використанням засобів телекомунікацій і ме-
режевих технологій» [1].

За визначенням А.Є. Архипова, кіберпро-
стір це «простір, утворений інформаційними 

потоками й інформаційними полями, що по-
роджуються в процесі функціонування кібер-
нетичних систем» [2, с. 208]. 

Кіберпростір став новим середовищем для 
фахівців публічної сфери як суб’єктів кібер-
професіоналізації. У цьому контексті кібер-
простір має переваги в його використанні для 
задоволення актуальних потреб. Передусім 
це мобільність і оперативність, відносна без-
пека і доступність за потреби швидкого пошу-
ку однодумців і опонентів.

Специфіка комунікації в кіберпросторі 
впливає на реальну ідентичність користу-
вачів на підставі того, що кіберпростір за-
безпечує відмінні від умов реальної життє-
діяльності можливості комунікації. Відомо, 
що комунікація в кіберпросторі має низку 
функцій: інформаційну, комунікативну, ре-
креаційну, терапевтичну, креативну тощо. 
Відтак логічно говорити про кіберкомуні-
кацію, яка надає користувачам можливість 
компенсації і нівелювання через опосе-
редковане кіберсередовищем спілкування 
об’єктивних і суб’єктивних перешкод, які 
нерідко роблять проблемними безпосеред-
ні (прямі) контакти публічних службовців: 
страх висловлювання, страх критики, низь-
ка самооцінка тощо.

У контексті кіберпрофесіоналізації варто 
розглянути форми кіберкомунікації. Існує 
безліч спроб класифікувати форми спілку-
вання в Інтернеті і жанри кіберкомуніка-
ції. Проте дослідження, присвячені цьому 
виду спілкування, досить фрагментарні і 
неузгоджені. На їх основі можна виділити 
наступні загальновідомі форми віртуального 
спілкування:

– веб-форум – сайт (або відповідне програм-
не забезпечення) для Інтернет-спілкування;

– чат (англ. chat – базікати) – засіб обмі-
ну повідомленнями з комп’ютерної мережі в 
режимі реального часу, а також програмне 
забезпечення, що дає можливість організову-
вати таке спілкування;

– блог (англ. blog, від web log – Інтернет-
журнал подій) – веб-сайт, основним вмістом 
якого є регулярні записи (пости), що містять 
текст, зображення або мультимедіа;

– гостьова книга – програмне забезпечен-
ня, що застосовується на веб-сайтах і дає змо-
гу їх відвідувачам залишати різні побажан-
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ня, зауваження, короткі замітки, адресовані 
власнику або майбутнім відвідувачам;

– комп’ютерні конференції – віддалене 
спілкування за допомогою комп’ютера з будь-
якої проблеми;

– електронна пошта (англ. e-mail від англ. 
electronic mail) – технологія і надані нею по-
слуги з пересилання і отримання електрон-
них повідомлень («листи» або «електронні 
листи») по розподіленій (у тому числі гло-
бальній) комп’ютерній мережі.

Професіоналізація державної служби – це 
безперервне професійне навчання як май-
бутніх кандидатів на державну службу, так 
і працюючих державних службовців, профе-
сійне зростання і просування по службі з ура-
хуванням кваліфікації, досвіду, результатів 
проходження служби та зайняття вакантних 
посад державної служби професійно підготов-
леними кадрами, здатними успішно викону-
вати професійні завдання. 

Навчання у кіберпросторі є одним із засо-
бів професійного розвитку публічних служ-
бовців та альтернативою очному навчанню в 
умовах постійного дефіциту часу. В інформа-
ційному суспільстві віртуальна реальність є 
потужним агентом професіоналізації фахівця 
публічної сфери.

Світ стає відкритим – поширюються від-
критий контент, відкриті дані, відкриті ре-
сурси, відкриті онлайн-курси, що збільшують 
можливості доступу до навчальних матері-
алів, підвищують активність учасників на-
вчального процесу та створюють ефективне 
навчальне середовище. У нових умовах ви-
никла необхідність того, щоб результат освіти 
був повнішим, особистісно та соціально інте-
грованим. 

Нині для роботи в публічній сфері все біль-
шою мірою актуалізується вміння співпрацю-
вати і кооперуватися. Часи ізольованої роботи 
минули, тепер рішення складної проблеми, 
непосильної для однієї особи, досягається зав-
дяки злагодженій діяльності команди. Така 
тенденція вимагає нового підходу в контексті 
професіоналізації персоналу публічної служ-
би. Це зумовлює потребу у посиленні само-
стійної і продуктивної діяльності, широкому 
використанні інтерактивних форм навчання, 
розвитку творчих здібностей публічних служ-
бовців і здатності самостійно здобувати нові 

знання в умовах мінливого інформаційного 
простору.

Версія «всесвітньої павутини» (Web 2.0, яку 
часто називають «соціальною павутиною»), 
що нині функціонує, відрізняється від попе-
редніх широкими можливостями соціальної 
взаємодії в мережі. На початку ХХІ століт-
тя відбулося зміщення акцентів у розумінні 
механізмів пізнавального процесу. У теорії і 
практиці освіти ХХ століття отримало назву 
«століття індивідуума», водночас ХХІ століт-
тя сприяє розумінню значення внеску інших 
людей у формування знань окремих індиві-
дуумів. Інакше кажучи, від «століття індиві-
дуума» ми перейшли до «ери спільноти».

Сьогодні на зміну переважно репродуктив-
ним методам навчання приходять продуктив-
ні, творчі. Учасники навчання не просто за-
своюють готові знання, а й конструюють свої 
власні знання в процесі активної взаємодії 
в професійному середовищі. Ефективність 
такої взаємодії значною мірою залежить від 
ступеня сформованості віртуального профе-
сійного середовища, якості та різноманітності 
засобів, що забезпечують продуктивну вза-
ємодію суб’єктів освітнього процесу, які ста-
новлять віртуальну спільноту практик. 

Віртуальні спільноти (англ. virtual 
communities, e-communities) – новий тип 
спільнот, які виникають і функціонують в 
електронному просторі (передусім за допо-
могою мережі Інтернет) з метою сприяння 
виконанню своїх професійних, політичних 
завдань, задоволенню інтересів у мистецтві, 
дозвіллі тощо [3]. Одне з основних положень, 
на яких базується теорія спільноти практики, 
полягає в тому, що знання завжди засвоюють-
ся у певному контексті. Для цього дуже важ-
ливо створити умови для участі у реальній 
діяльності. А саме:

– знання та практичні навички людей 
тісно пов’язані зі сферою застосування цих 
знань і навичок;

– пізнання не може бути відірване від тих 
умов, ситуації, у якій воно відбувається;

– неможливо мати абстрактне знання, яке 
не було б пов’язано з конкретним контекстом, 
тощо.

Концепція спільнот обміну знаннями отри-
мала найбільший розвиток у галузі управлін-
ня організаціями, системах перепідготовки 
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кадрів і безперервного навчання в середови-
щі мережевих спільнот.

Світову тенденцію перенесення освітнього 
контенту і освітніх послуг у глобальну мере-
жу [4], кіберпростір, можна пояснити тим, що, 
з одного боку, змінюються вимоги до змісту і 
якості освіти в інформаційному суспільстві, а 
з іншого, – розвитком інформаційно-комуні-
каційних технологій, завдяки яким Інтернет 
став ключовим компонентом інформаційно-
освітнього середовища, у якому здійснюється 
навчання та управління знаннями. Вплив, 
який Інтернет справляє на сучасне суспіль-
ство і особистість користувача, є більш глибо-
ким і системним, ніж вплив будь-якої іншої 
технічної системи [5].

Аналізуючи ситуацію, що склалася, можна 
констатувати, що в суспільстві є розуміння 
зростаючої ролі професійних спільнот прак-
тик у системі публічної служби для подаль-
шого професійного розвитку. Інтернет як 
мегафактор професіоналізації розвивається 
відповідно до потреб суспільства, розширю-
ючи можливості для співпраці, кооперації 
користувачів, у тому числі з навчальними 
цілями. 

Віртуальне професійне середовище потре-
бує вдосконалення. Адже його ефективність 
багато в чому залежить від організаційно-
методичного забезпечення, що передбачає 
різні форми взаємодії учасників навчально-
го процесу. Важливим результатом осмис-
лення ролі академічної освіти у контексті 
появи відкритих освітніх ресурсів і розвит-
ку «Web 2.0» у першому десятиріччі XXI ст. 
стали масові відкриті онлайн-курси (Massive 
Open Online Course – MOOC) [5, 6]. Термін 
«масовий відкритий дистанційний курс» у 
2008 році запропонували О. Брайан і Д. Кор-
мьє під час навчання на коннективістському 
курсі «Сonnectivism & Connective knowledge», 
який проводили Дж. Сіменс і С. Даунс. Ха-
рактерними особливостями таких курсів є: 
великий обсяг неструктурованої інформації, 
відсутність контролю з боку тьютора, особи-
ста мета учасника, свобода діяльності, учас-
ник курсу виступає одночасно в ролі учня і 
тьютора. Початкові коннективістські MOOC 
засновані на принципах мереж, що самоор-
ганізуються і слугують трьом цілям: надати 
доступ учасникам навчання до всіх необхід-

них ресурсів у будь-який час; допомогти всім, 
хто бажає ділитися знаннями, знаходити тих, 
хто хотів би у них вчитися; зробити відомим 
будь-чиє питання, хто хоче винести проблему 
на публічне обговорення. 

Поява альтернативних механізмів пере-
давання знань завдяки розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій, упрова-
дження нових освітніх підходів призвело до 
революції у викладанні, засвоєнні, вироблен-
ні знань та управлінні ними. Практично 
повсюдно застосовується так зване змішане 
навчання (Blended learning), що являє собою 
модель використання розподілених віртуаль-
но інформаційних освітніх ресурсів в очному 
навчанні із застосуванням елементів асин-
хронного і синхронного дистанційного нав-
чання.

Зв’язок відкритих дистанційних курсів і 
віртуальних професійних спільнот імовір-
но пояснює перехід від стихійної навчальної 
взаємодії у віртуальній спільноті практик до 
суспільства, що самоорганізується в навчаль-
ному процесі вивчення курсу. 

Так, на електронній платформі «Спільнота 
практиків: інновації у місцевому самовряду-
ванні» [7] за підтримки швейцарсько-україн-
ського проекту «Підтримка децентралізації 
в Україні» (DESPRO) через навчання на від-
критих дистанційних курсах для зареєстро-
ваних учасників Спільноти практиків місце-
вого самоврядування, зокрема:

– староста: місцевий лідер, адміністратор, 
представник інтересів територіальної спіль-
ноти;

– управління проектами з місцевого та ре-
гіонального розвитку;

– питання практичного застосування ново-
го антикорупційного законодавства;

– місцеві бюджети в контексті реформи бю-
джетного процесу;

– реформи з децентралізації;
– фасилітація онлайн;
– стратегічне планування місцевого роз-

витку тощо відбувається розвиток живого, 
синергетичного, активного середовища, де 
збільшується потенціал всіх членів спільно-
ти, здатних створювати нові знання. 

Прикладом ще одного успішного досвіду 
віртуальної спільноти практик на комуні-
каційній платформі є Всеукраїнська асоці-
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ація сільських та селищних рад (ВАССР) за 
підтримки зазначеного вище швейцарсько-
українського проекту, де так само через нав-
чання на відкритих дистанційних курсах для 
зареєстрованих учасників спільноти прак-
тиків, цільовою аудиторією якої є керівники 
органів місцевого самоврядування, депутати 
місцевого рівня, керівники органів самоорга-
нізації населення, об’єднуються практики з 
місцевого самоврядування, які мають можли-
вість обговорювати з учасниками спільноти 
у форматі веб-форумів найактуальніші пи-
тання розвитку територій, децентралізації, 
об’єднання територіальних громад та під час 
командної взаємодії спільно генерувати акту-
альні для місцевого розвитку нові ідеї, а та-
кож набувати нових компетентностей через 
навчання у віртуальних спільнотах практик. 
Відкритими дистанційними курсами ВАССР, 
зокрема, є:

– розвиток сільських територій, громад та 
місцевого врядування;

– формування самодостатності сільських 
громад; 

– часова організація особистої ефективнос-
ті лідера територіальної громади;

– комунікаційні стратегії для розвитку 
сільських громад тощо [8].

Відкриті дистанційні курси являють со-
бою зовнішній механізм інтеграції у вірту-
альну спільноту практик, де власна роль 
належить міжпредметному дискурсу та екс-
пертизі з питань, що цікавлять учасників 
спільноти.

Створені в результаті співпраці учасни-
ків спільноти «онлайнові знання» засновано 
на практичному досвіді. У процесі навчання 
відбувається обмін та взаємоінтеграція «фор-
мальних» (або наукових) і «неформальних» 
знань (заснованих на практичному, життє-
вому досвіді). Необхідні для професійної ді-
яльності компетенції у поєднанні з особистим 
досвідом і мотивацією формують професійну 
компетентність.

Актуальність професійних ресурсів – одна 
з найважливіших метрик рівня інформати-
зації і професіоналізації, а підтримка їх ак-
туального стану в умовах нескінченного по-
току змін – призначення для педагогічних 
інновацій. Розвиваюча орієнтація, орієнтація 
на формування ключових компетенцій пе-

редбачає доцільність концепції партнерської 
взаємодії між усіма учасниками відповідно до 
концепції обміну знаннями та «перехресного 
навчання». 

Отже, резюмуючи, надамо власне визна-
чення кіберпрофесіоналізації фахівця публіч-
ної сфери як універсальної і надійної сервіс-
ної інфраструктури з використанням засобів 
телекомунікацій і мережевих технологій для 
професійного розвитку та підвищення рівня 
компетентності публічних службовців. 

Швидкість і масштабність трансформа-
ційних процесів у кіберпросторі вимагає 
«м’якого» управління. Арсенал соціальних 
технологій у кіберпросторі сприяє інтеграції 
педагогічних інновацій, здатних коригувати і 
розвивати позитивний ефект професіоналіза-
ції фахівців публічної сфери.

Інформаційне суспільство потребує пере-
ходу від технології управління шляхом по-
стійних перевірок і вказівок до технологій, 
що стимулюють навчально-пізнавальну ді-
яльність фахівця публічної сфери. Необхід-
ний перехід від формально дисциплінарного 
до проблемно-активного типу навчання, що є 
можливим завдяки кіберпрофесіоналізації у 
віртуальних спільнотах практик та масових 
відкритих дистанційних курсах, навчання в 
яких хоча і має переважно характер стихій-
ної взаємодії в процесі спільного осмислення 
досвіду учасників, проте актуалізує подібні 
інтереси, створюючи синергетичний ефект у 
виробленні нових підходів і знань.

Отже, з огляду на зазначене запропонова-
но авторське визначення терміна «кіберпро-
фесіоналізація» фахівця публічної сфери як 
універсальної і надійної сервісної інфраструк-
тури, що функціонує з використанням засобів 
телекомунікацій і мережевих технологій для 
професійного розвитку та підвищення рівня 
компетентності публічних службовців. 

Віртуальні спільноти практик можна ви-
значити як групу людей, об’єднаних спіль-
ними цілями, що діє, використовуючи різні 
види співпраці, як усередині цієї спільноти, 
так і за її межами завдяки сучасним інтернет-
технологіям для того, щоб створювати і роз-
вивати живе, синергетичне, активне середо-
вище, де поважають різноманітність думок, 
сприяють появі нових можливостей для пі-
знання, тим самим збільшуючи потенціал 
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Наталія АЛЮШИНА

КІБЕРПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ 

Розкрито сутність терміна «кіберпрофесіоналізація» та надано його авторське визначення. 
Доведено, що розвиток навичок у кіберпросторі відіграє важливу роль у професійній підготовці 
фахівців публічної сфери як суб’єктів кіберпрофесіоналізації. Досліджено роль професійних 
спільнот практик. Висвітлено успішний досвід «Спільноти практик місцевого розвитку» за під-
тримки швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), 
яка являє собою професійне, синергетичне, активне середовище та водночас засіб вирішення 
проблеми професійного розвитку публічних службовців. 

Ключові слова: кіберпрофесіоналізація; кіберкомунікація; кіберсередовище; віртуальна 
спільнота практик; професійний розвиток; фахівці публічної сфери; масові відкриті дистан-
ційні курси.

Наталия АЛЮШИНА

КИБЕРПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ

Раскрыта суть термина «киберпрофессионализация» и представлено его авторское опреде-
ление. Доказано, что развитие навыков в киберпространстве играет важную роль в профессио-
нальной подготовке специалистов публичной сферы как субъектов киберпрофессионализации. 
Исследована роль профессиональных сообществ практик. Освещены успешный опыт «Сообще-

усіх членів спільноти, здатних створювати 
нові знання.

Розглянуте питання є доволі складним, 
що зумовлює потребу дослідити зарубіжний 

досвід використання кіберпростору як сере-
довища для професійного розвитку фахівців 
публічної сфери та особливості кіберкомуні-
кації у ньому. 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ства практик местного развития» при поддержке швейцарско-украинского проекта «Поддерж-
ка децентрализации в Украине» (DESPRO), которое представляет собой профессиональную, 
синергетическую, активную среду и одновременно средство для решения проблемы профессио-
нального развития публичных служащих.

Ключевые слова: киберпрофессионализация; киберкоммуникация; киберсреда; вирту-
альное сообщество практик; профессиональное развитие; специалисты публичной сферы; мас-
совые открытые дистанционные курсы.

Nataliia ALIUSHYNA

CYBERPROFESSIONALIZATION OF SPECIALISTS PUBLIC SPHERE

The essence of the term «cyber professionalization» is disclosed and its author’s defi nition is 
presented. It is proved that the development of skills in cyberspace plays an important role in the 
professional training of specialists in the public sphere as subjects of cyber professionalization. The 
role of professional communities of practices has been studied. The successful experience of the 
Community of Local Development Practices has been highlighted with the support of the Swiss-
Ukrainian project «Support for Decentralization in Ukraine» (DESPRO), which is a professional, 
synergetic, active environment and at the same time a means to solve the problem of the professional 
development of public servants.

Keywords: Cyber professionalization; Cyber communication; Cyber environment; Virtual 
community of practitioners; Professional Development; Specialists in the public sphere; Massive 
Open Online Courses.
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У структурі цивільних процесуальних пра-
вовідносин традиційно виділяються суб’єкти, 
об’єкт та зміст. Наукова спільнота досягла 
відносної єдності у визначенні суб’єктного 
складу учасників цивільних процесуальних 
правовідносин: до їх кола здебільшого відно-
сяться суд та учасники цивільного процесу. 
Питання об’єкта і змісту цивільних проце-
суальних правовідносин залишаються дис-
кусійними. Оскільки цивільні процесуальні 
правовідносини є однією з фундаментальних 
категорій науки цивільного процесуально-
го права, невід’ємним елементом механізму 
процесуально-правового регулювання, то точ-
не з’ясування сутності елементів таких право-
відносин має велике теоретичне і практичне 
значення, що зумовлює актуальність цього 
дослідження.

Елементи цивільних процесуальних пра-
вовідносин традиційно розглядаються у на-
вчальних джерелах курсу цивільного проце-
суального права. Проблемам об’єкта і змісту 
цивільних процесуальних правовідносин 
присвячені наукові праці таких українських 
учених, як Л.В. Діденко, М.П. Курило, 
А.Л. Паскар, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан. Бе-
ручи до уваги здобутки цих та інших авторів, 
необхідно визначити, чи доцільно виділяти 
загальний і спеціальний об’єкт у цивільних 

процесуальних правовідносинах і що саме 
становить їх зміст. Розгляд окреслених пи-
тань та формування висновків щодо них і є 
метою дослідження у цій статті.

Щодо об’єкта цивільних процесуальних 
правовідносин у сучасній доктрині висловлено 
найрізноманітніші думки. Доволі поширеним 
є положення про існування загального об’єкта 
цивільних процесуальних правовідносин та 
спеціального об’єкта кожного елементарного 
правовідношення, проте змістовна сутність 
цих об’єктів визначається неоднаково.

Деякі вчені вважають, що загальним об’єк-
том усієї системи цивільних процесуальних 
правовідносин у конкретній справі є матері-
ально-правовий спір або охоронюваний за-
коном інтерес, який суд повинен вирішити 
або захистити, а спеціальним об’єктом еле-
ментарних правовідносин – результат, який 
досягається в процесі здійснення конкретних 
правовідносин [1, c. 94; 2, c. 34]. Загальним 
об’єктом пропонується вважати саму цивіль-
ну справу [3, c. 81] або цивільну справу в ро-
зумінні її як обставин, що підлягають вста-
новленню у справі. Кожне окреме цивільне 
процесуальне правовідношення має своїм 
об’єктом якусь частину таких обставин, що 
встановлюються в результаті дій учасників 
цього правовідношення [4, c. 40].
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С.Я. Фурса, Є.І. Фурса й А.Л. Паскар ро-
зуміють під загальним об’єктом цивільних 
процесуальних правовідносин реальні дії 
суб’єктів у правовідносинах (їх поведінку) 
з урахуванням зазначеної ними мети. Спе-
ціальний об’єкт визначається як те, на досяг-
нення чого спрямовані конкретні, окремі пра-
вовідносини [5, c. 152, 154]. Цікаво відмітити, 
що у своєму дисертаційному дослідженні, яке 
датується тим же роком, що і процитована 
праця, створена у співавторстві, А.Л. Паскар 
виявила дещо інший підхід до розкриття 
змістовної сутності об’єкта цивільних проце-
суальних правовідносин. Ним називається 
захист порушених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи охоронюваних законом 
інтересів фізичних осіб, прав та законних ін-
тересів юридичних осіб, законних інтересів 
держави. Також стверджується, що цивільні 
процесуальні правовідносини характери-
зуються наявністю загального, стадійних 
і спеціальних об’єктів, які взаємодіють між 
собою. Загальний об’єкт являє собою орга-
нізовану систему, складовими елементами 
якої є стадійні та спеціальні об’єкти: стадій-
ні – це об’єкт сукупності цивільних проце-
суальних правовідносин, які об’єднуються 
в стадію цивільного процесу; спеціальні – 
це об’єкт окремого цивільного процесуально-
го правовідношення. Між загальним об’єктом 
цивільних процесуальних правовідносин, 
з одного боку, та стадійними і спеціальними, 
з іншого, виникають зв’язки субординації. 
Стадійні об’єкти цивільних правовідносин 
(як і спеціаль ні) перебувають між собою у від-
носинах або зв’язках координації [6, c. 12].

Згідно ще з одним баченням, загальним 
об’єктом є мета цивільного судочинства – за-
хист суб’єктивного матеріального права чи 
законного інтересу, а кожне окремо взяте еле-
ментарне процесуальне відношення має свій 
спеціальний об’єкт: у правовідносинах пози-
вача, відповідача та третіх осіб із судом об’єк-
том є захист заінтересованими особами суб’єк-
тивних прав та інтересів, які охороняються 
законом; у правовідносинах за участю свідків 
та експертів – надання суду фактичних да-
них, які мають значення для правильного ви-
рішення справи [7, c. 407; 8, c. 172, 171].

Виділення загального і спеціального об’єк-
тів у цивільних процесуальних правовідно-

синах критично сприймав М.Й. Штефан, на 
думку якого це неминуче призводить до іс-
нування у кожній цивільній справі одних за-
гальних правовідносин і системи простих спе-
ціальних правовідносин, або ж до визнання 
того, що кожні цивільні процесуальні право-
відносини мають два об’єкти. Учений вважав, 
що об’єктом будуть процесуальні наслідки, на 
досягнення яких спрямовуються процесуаль-
ні права, обов’язки і процесуальні дії суб’єктів 
правовідносин [9, c. 98].

Досліджуючи правовідносини правової без-
пеки у цивільному судочинстві, Я.Я. Мельник 
відносить до їх об’єкта і процесуальну діяль-
ність суду чи учасників процесу, і речі, які 
стали предметом спору, і саму цивільну спра-
ву тощо [10, c. 22], тобто перелік елементів, які 
складають об’єкт цивільних процесуальних 
правовідносин, подається як невичерпний.

М.П. Курило виділяє такі характерні 
риси об’єкта процесуальних правовідносин: 
1) об’єкт є складовою частиною процесуаль-
них правовідносин, які виникають під час 
здійснення процесуальних прав і обов’язків, 
які, безумовно, спрямовані на досягнення очі-
куваного правового результату під час звер-
нення до суду; 2) об’єкт – це різні матеріальні 
й нематеріальні блага, які характеризуються 
своєю індивідуальністю; 3) об’єкт досягається 
через процесуальні дії сторін і суду у вигля-
ді матеріалізованого результату, який закрі-
плюється в судовому рішенні, постанові чи ух-
валі суду; 4) об’єкт – це ціль або мета, до якої 
у своїх інтересах прагнуть учасники процесу. 
Учений пропонує уніфіковане визначення 
поняття об’єкта процесуальних правовідно-
син: це матеріальне та нематеріальне благо, 
ціль або мета, які є результатом заявленої 
матеріально-правової вимоги суб’єкта, що до-
сягається останнім через низку його процесу-
альних дій та процесуальних правовідносин 
і отримує закріплення в судовому рішенні 
[11, c. 267].

Розглядаючи цивільні процесуальні пра-
вовідносини винятково в межах доказування, 
М.А. Фокіна вважає, що на кожній стадії су-
дочинства комплекс правовідносин має свій 
об’єкт: на стадії підготовки справи до судово-
го розгляду об’єктом є порядок судочинства 
із забезпечення правильного і своєчасного 
встановлення фактичних обставин справи; 
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на стадії судового розгляду – порядок судо-
чинства із встановлення фактів, що склада-
ють предмет і межі доказування; на стадії 
другої інстанції – порядок судочинства із 
виявлення судових помилок, допущених при 
встановленні фактичних обставин справи 
судом першої інстанції, а також у передбаче-
них законом випадках – встановлення нових 
фактів; у касаційній інстанції – порядок судо-
чинства із забезпечення перевірки законно-
сті встановлених фактичних обставин спра-
ви, дотримання законодавства судом першої 
чи апеляційної інстанції в процесі доказової 
діяльності; в наглядовій інстанції – порядок 
судочинства із забезпечення одностайно-
сті в тлумаченні і застосуванні норм права 
[12, c. 382–383].

При визначенні об’єкта цивільних проце-
суальних правовідносин слід виходити з того, 
що ним завжди є те, з приводу чого виника-
ють правовідносини, на що вони спрямовані. 
Це певні блага у вигляді результату, який 
досягається внаслідок реалізації учасниками 
цивільного процесу своїх процесуальних прав 
та виконання процесуальних обов’язків. Для 
кожного суб’єкта цивільних процесуальних 
правовідносин ці результати будуть різними: 
для суду – справедливий, неупереджений 
і своєчасний розгляд та вирішення цивіль-
ної справи; для позивача за первісним чи зу-
стрічним позовом і третьої особи, яка заявляє 
самостійні вимоги щодо предмета спору, – за-
хист порушених, невизнаних чи оспорюваних 
прав, свобод, інтересів; для відповідача за 
первісним чи зустрічним позовом – захист 
інтересів у контексті недопущення ухвален-
ня несприятливого судового рішення; для 
третьої особи, яка не заявляє самостійні ви-
моги щодо предмета спору, – захист інтересів 
у зв’язку з можливим впливом майбутнього 
рішення суду на її права та обов’язки. Учас-
ники кожних елементарних правовідношень 
також отримують різні результати реалізації 
процесуальних прав та обов’язків: напри-
клад, у правовідносинах «суд – свідок» для 
свідка результатом буде дача показань, для 
суду – отримання доказу у справі.

Якщо вважати об’єктом цивільних про-
цесуальних правовідносин конкретне бла-
го, отримуване відповідним суб’єктом, то в 
буквальному сенсі загальний об’єкт право-

відносин у позовному провадженні склада-
тиметься з принаймні трьох індивідуальних 
об’єктів (для суду, позивача та відповідача), 
спеціальний об’єкт елементарних правовід-
ношень – з двох самостійних (для суду і від-
повідного учасника). Однак незалежно від 
сутності блага, отриманого судом, стороною, 
свідком, експертом тощо в кожних елементар-
них чи системних правовідносинах в цілому, 
їх об’єктом у кожному випадку залишають-
ся процесуальні наслідки, що є результатом 
здійснення процесуальних дій. У свою чергу, 
вчинення процесуальних дій має безпосеред-
ній зв’язок з реалізацією процесуальних прав 
та виконанням процесуальних обов’язків.

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних 
правовідносин вирізняється тим, що діє не 
у власних інтересах, а з метою здійснення 
правосуддя в цивільній справі. Враховуючи 
особливий статус і роль суду, в доктрині сфор-
мувалася думка, що у цивільних процесуаль-
них правовідносинах суд не реалізовує права 
і не виконує обов’язки, а здійснює повнова-
ження.

Досліджуючи повноваження суду першої 
інстанції, Т.І. Дузінкевич робить висновок, 
що ними є нерозривно пов’язані між собою 
права і обов’язки, які можуть бути безпосе-
редньо втілені у діях суду, спрямовані на 
розгляд усіх справ, що підлягають вирішен-
ню в порядку цивільного судочинства, та вчи-
нення інших дій, якими наділено суд першої 
інстанції цивільної юрисдикції відповідно 
до норм цивільного процесуального законо-
давства для досягнення завдань цивільного 
судочинства [13, c. 21]. На думку К.В. Гуса-
рова, функціональні повноваження охоплю-
ють весь комплекс цивільних процесуальних 
прав та обов’язків судового органу на різних 
стадіях цивільного процесу, що дає змогу су-
дові з винятковою повнотою встановлювати 
обставини справи, застосовувати норми пра-
ва, постановляти рішення та ін. [14, c. 136].

Розуміння повноважень суду як синтезу чи 
комплексу прав та обов’язків не дає можли-
вості визначити, в чому полягає відмінність 
між категоріями повноважень суду та права-
ми і обов’язками інших учасників цивільних 
процесуальних правовідносин, якщо в обох 
випадках йдеться про права і обов’язки. 
Не вбачається за можливе погодитися з пере-
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конанням, що права суду за загальним прави-
лом збігаються з його обов’язками [15, c. 46]: 
право – це можливість діяти певним чином, 
міра можливої поведінки, обов’язок же – міра 
необхідної поведінки, необхідність діяти пев-
ним чином.

Заслуговує на увагу твердження, що повно-
важення не можна вважати ні суб’єктивним 
правом, ні виключно юридичним обов’язком. 
Повноваження суду доцільно розглядати як 
надання можливості певної діяльності, яка 
чітко передбачена законом, для вирішення 
питань, віднесених до його відання [16, c. 16].

Отже, підсумовуючи дослідження у цій 
частині, можна визначити, що об’єктом ци-
вільних процесуальних правовідносин є 
процесуальні наслідки реалізації повнова-
жень суду, прав та обов’язків інших суб’єктів 
правовідносин.

Стосовно змісту цивільних процесуальних 
правовідносин у сучасній доктрині сформува-
лося три концептуальні підходи.

Відповідно до першого з них зміст ци-
вільних процесуальних правовідносин ста-
новлять права та обов’язки їх учасників як 
межі дозволеної поведінки суб’єктів [5, c. 153; 
17, c. 50, 51]. На думку прибічників такого 
розуміння змісту цивільних процесуальних 
правовідносин, саме суб’єктивні права та 
обов’язки учасників процесуальних правовід-
носин утворюють сукупність найістотніших 
властивостей цивільних процесуальних пра-
вовідносин та дають змогу відрізнити одне 
правовідношення від іншого [4, c. 40].

Як стверджують представники другої кон-
цепції, суб’єктивні права та обов’язки – це 
лише конкретно можлива і конкретно необ-
хідна поведінка учасників процесу. Права 
та обов’язки отримують реальний характер 
тільки в результаті здійснення дій, передба-
чених законом [1, c. 96], тому зміст цивільних 
процесуальних правовідносин становлять не 
лише права та обов’язки суб’єктів, а й про-
цесуальні дії, спрямовані на реалізацію цих 
прав та обов’язків [2, c. 34].

Зміст цивільних процесуальних відносин 
має об’єктивну природу з огляду на те, що до 
нього входять права і обов’язки, закріплені 
в нормах цивільного процесуального законо-
давства. Водночас на нього впливає багато 
суб’єктивних факторів: волевиявлення суб’єк-

тів, їх діяльність, мета діяльності, характер 
і ступінь заінтересованості в результатах ви-
рішення справи тощо. Таким чином, зміст ци-
вільних процесуальних відносин має складну 
структуру: об’єктивно-юридичну (цивільні 
процесуальні права і обов’язки) та суб’єктив-
но-фактичну (цивільна процесуальна діяль-
ність) [18, c. 73].

Третя концепція будується на тому, що 
зміст цивільних процесуальних правовідно-
син складають процесуальні дії. На переко-
нання Г.Л. Осокіної, діяльність (поведінка) 
суб’єктів врегульованих правом відносин 
набуває юридичного характеру саме тому, 
що здійснюється в порядку реалізації суб’єк-
тивних прав та/або виконання юридичних 
обов’язків. Юридична поведінка суб’єктів 
правовідносин є нічим іншим, як процесом та 
результатом реалізації ними своїх суб’єктив-
них прав та юридичних обов’язків. Тому зміс-
том правовідношення є лише поведінка його 
учасників, а їх права та обов’язки становлять 
юридичну форму, яка визначає внутрішній 
зміст правовідношення, тобто характер і об-
сяг процесуальної поведінки учасників судо-
вого процесу [19, c. 58, 59].

Зміст цивільних процесуальних правовід-
носин слід аналізувати, виходячи з того, що 
становить його наповнення і сутність. Як від-
значається про це у доктрині, процесуальні 
відносини складаються з приводу реалізації 
процесуальних прав та обов’язків, однак самі 
процесуальні права та обов’язки не можуть 
входити до змісту правовідносин, оскільки 
існують незалежно від конкретного проце-
суального правовідношення. Процесуальні 
права та обов’язки виникають в силу закрі-
плення їх у нормі права. Вступаючи в процес 
(чи будучи притягненим у процес), той чи 
інший учасник набуває певного обсягу прав 
та обов’язків. Проте у правовідносини з судом 
суб’єкт вступає при реалізації конкретного 
права чи конкретного обов’язку [8, c. 169].

Цю точку зору варто підтримати. Обсяг ци-
вільних процесуальних прав та обов’язків є 
спільним і загальним для кожних цивільних 
процесуальних правовідносин. Проте без воле-
виявлення особи та здійснення нею відповідної 
дії права та обов’язки залишатимуться лише 
можливістю чи необхідністю. Їх наявність як 
така не викликає жодних процесуальних на-



68

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

АННА ШТЕФАН 

слідків, можливість настання яких утворюєть-
ся тільки в результаті реалізації певного пра-
ва, виконання певного обов’язку. Процесуальні 
дії, вчинювані відповідним суб’єктом, станов-
лять сутність кожного окремого правовідно-
шення, конкретизують та індивідуалізують 
його. Відтак, зміст цивільних процесуальних 
правовідносин становлять процесуальні дії 
з реалізації повноважень суду, прав та обов’яз-
ків інших суб’єктів правовідносин.

Проведене дослідження показало, що сього-
дення правової науки характеризується наяв-

ністю різних, часом взаємовиключних підходів 
до розуміння об’єкта і змісту цивільних проце-
суальних правовідносин. Ґрунтовний аналіз 
цих елементів дав змогу визначити, що:

– об’єктом цивільних процесуальних пра-
вовідносин є процесуальні наслідки реаліза-
ції повноважень суду, прав та обов’язків ін-
ших суб’єктів правовідносин;

– зміст цивільних процесуальних право-
відносин становлять процесуальні дії з реа-
лізації повноважень суду, прав та обов’язків 
інших суб’єктів правовідносин.
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ОБ’ЄКТ І ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Досліджено такі елементи цивільних процесуальних правовідносин, як об’єкт і зміст. На ос-
нові аналізу сучасних теоретичних концепцій підтверджено недоцільність виділення загаль-
ного і спеціального об’єкта у правовідносинах та віднесення процесуальних прав і обов’язків 
до змісту правовідносин. Розглянуто сутність повноважень суду, запропоновано уточнення по-
нять об’єкта і змісту цивільних процесуальних правовідносин.

Ключові слова: цивільні процесуальні правовідносини; об’єкт правовідносин; зміст право-
відносин.

Анна ШТЕФАН

ОБЪЕКТ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Исследованы такие элементы гражданских процессуальных правоотношений, как объект 
и содержание. На основе анализа современных теоретических концепций подтверждена не-
целесообразность выделения общего и специального объекта в правоотношениях и отнесения 
процессуальных прав и обязанностей к содержанию правоотношений. Рассмотрена сущность 
полномочий суда, предложено уточнение понятий объекта и содержания гражданских процес-
суальных правоотношений.

Ключевые слова: гражданские процессуальные правоотношения; объект правоотноше-
ний; содержание правоотношений.

Anna SHTEFAN

THE OBJECT AND THE CONTENT OF CIVIL 
PROCEDURAL LEGAL RELATIONSHIPS

The article investigates such elements of civil procedural legal relationships as their object and 
content. Based on the analysis of modern theoretical concepts it was proved the inexpedient of the 
allocation of general and special objects in relationships and the assignment of procedural rights 
and obligations to their content. The essence of the powers of the court analyzed, clarify of concepts 
of object and content of civil procedural legal relationships was given.

Keywords: civil procedural legal relationships; object of relationships; content of relationships.
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Із розвитком демократичного суспільства 
поширеним інструментом впливу на вла-
ду став громадський контроль, що має різні 
форми та прояви. Однак проблемним аспек-
том залишається правове регулювання у цій 
царині, оскільки не прийнято відповідний 
Закон України «Про громадський контроль». 
Основною перешкодою на цьому шляху є пи-
тання щодо концептуального визначення по-
няття та правових механізмів реалізації гро-
мадського контролю тощо.

Останніми роками значно посилився 
вплив суспільної активності на сферу функ-
ціонування державного апарату. Безумовно, 
громадський контроль ефективно познача-
ється на діяльності суддів, прокурорів та 
загалом системи правоохоронних органів. 
Водночас ця форма реалізації демократії, 
що розглядається як спосіб забезпечення за-
конності, зокрема в межах діяльності органів 
прокуратури, має значною мірою ідентичну 
із судовою владою специфіку. Це пов’язано 
насамперед із тим, що його здійснення у кла-
сичному розумінні неможливе без фактично-
го втручання у діяльність органів прокурату-
ри та прокурорів, порушення їх незалежності. 
Однак, що стосується прокурорської діяль-
ності, то такий контроль потрібний і є пози-
тивним чинником у питаннях забезпечення 
підтримки громадськістю реформ інституту 

прокуратури, підвищення авторитету та дові-
ри громадян до нього.

Теоретичні та практичні питання гро-
мадського контролю за діяльністю органів 
державної влади, у тому числі правоохорон-
них, досліджували такі вітчизняні вчені, як: 
О. Бондарчук, А. Буханевич, Л. Гапоненко, 
В. Гаращук, С. Денисюк, О. Калінін, С. Ко-
сінов, Г. Пришляк, О. Савченко, О. Сушин-
ський та інші. Проте у юридичній літературі 
не приділено достатньої уваги проблемати-
ці громадського контролю прокурорської 
діяльності, хоча ця тематика частково вже 
порушувалася у наукових розробках таких 
дослідників, як: М. Бурбика, В. Миколенко, 
В. Синчук, А. Фальковський. Тож на сьогод-
ні існує нагальна потреба не лише у науко-
вому обґрунтуванні доцільності громадсько-
го контролю у цій сфері, а й розробці його 
нормативно-правового супроводу, узагаль-
ненні сучасної практичної складової такого 
контролю тощо.

Метою статті є дослідження специфіки 
громадського контролю за діяльністю орга-
нів прокуратури та прокурорів, визначення 
предмета і меж його здійснення у контексті 
підвищення довіри українського суспільства 
до інституту прокуратури, а також правовий 
аналіз нормативного забезпечення такого 
контролю та напрямів його реалізації.
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Використовуючи загальноправові механіз-
ми звернень громадян, кожен громадянин у 
межах цих заходів може дізнатися про діяль-
ність органів прокуратури. Зокрема, протя-
гом року до цієї системи надходить близько 
375 тис. звернень та інформаційних запитів. 
Вказане є невід’ємною складовою ефектив-
ного контролю будь-якого органу державної 
влади з боку громадськості, оскільки кожна 
особа може особисто отримувати, аналізува-
ти та використовувати дані про діяльність 
відповідного органу влади. Однак сучасний 
стан розвитку державно-правової дійсності 
потребує розширення та поглиблення мож-
ливостей щодо здійснення такого контролю 
за діяльністю прокуратури. 

В. Миколенко основним напрямом громад-
ського контролю прокуратури вважає діяль-
ність недержавних мас-медіа, враховуючи 
зростання чисельності користувачів мережі 
Інтернет та електронних ЗМІ. Вплив засо-
бів масової інформації на діяльність органів 
державної влади, у тому числі прокуратури, 
пов’язаний насамперед із розвитком та на-
буттям ваги у житті сучасного суспільства ін-
формаційних чинників, домінуванням інфор-
маційного простору над реальним. Саме ЗМІ 
розширюють суспільні погляди громадян, за-
лучають до сприйняття проблем, зміст яких, 
на перший погляд, не стосується безпосеред-
ньо їх життя. Таким чином, формується гро-
мадська думка про діяльність прокуратури 
[1, с. 535]. Щоправда, не можна беззаперечно 
погодитися з тим, що висвітлення мас-медіа 
проблем прокурорської діяльності за своєю 
сутністю є громадським контролем. Взаємодія 
прокуратури зі ЗМІ забезпечує передусім її 
транспарентність та відкритість для громад-
ськості, проте не є формою чи спеціальним ме-
ханізмом громадського контролю.

В. Синчук пропонує розробити систему 
принципів контролю за діяльністю органів 
прокуратури, яких повинні дотримуватися 
всі суб’єкти громадськості для забезпечення 
ефективного контролю. До зазначених прин-
ципів науковець зараховує науково обґрун-
товані й практично впроваджені позитивні 
закономірності, фундаментальні засади та 
управлінські орієнтири здійснення конт-
ролю [2, с. 444, 447]. Однак, на нашу думку, 
принципи громадського контролю необхідно 

розробити не лише стосовно одного суб’єкта – 
органів прокуратури, а й усіх органів держав-
ної влади та посадових осіб. Зокрема, це одне 
з базових питань, яке слід опрацювати під 
час підготовки проекту Закону України «Про 
громадський контроль».

М. Бурбика, аналізуючи великий обсяг 
владних повноважень органів прокуратури 
та потенційну небезпеку зловживання ними 
в окремих випадках, обґрунтовує доцільність 
переосмислення змісту контролю за діяль-
ністю органів прокуратури. Практична ви-
требуваність правового регулювання меж та 
обсягу контрольних заходів із боку громад-
ськості також актуалізується на фоні відомих 
подій, пов’язаних із вимогами представників 
громадських організацій до прокурорів про 
звільнення з роботи, несприйняттям ними 
рішень Генерального прокурора України про 
призначення на посаду прокурорів низки 
областей, силовим втручанням у діяльність 
прокуратури тощо [3, с. 21].

Також у контексті запровадження з квітня 
2017 року прокурорського самоврядування та 
функціонування органів, що забезпечують ді-
яльність прокуратури, повноваження з добору 
кандидатів на посаду прокурора та розгляду 
дисциплінарних скарг покладатимуться на 
колегіальний орган – Кваліфікаційно-дисци-
плінарну комісію прокурорів (КДКП). Таким 
чином, вказана комісія визначатиме рівень 
фахової підготовки та моральних якостей 
кандидатів на посади прокурорів та проку-
рорів. На думку М. Бурбики, враховуючи, що 
до складу КДКП входять одинадцять членів, 
більшість з яких призначаються не з числа 
прокурорів (учені, адвокати, особи, призна-
чені Уповноваженим ВРУ з прав людини), 
це дає підстави вважати діяльність КДКП 
громадським видом цивільного контролю 
[3, с. 24]. Також згідно з ч. 5 ст. 32 Закону 
України «Про прокуратуру» громадські орга-
нізації та фізичні особи можуть подавати до 
КДКП інформацію щодо доброчесності кан-
дидатів на посаду прокурора протягом одного 
місяця з дня офіційного оприлюднення спис-
ку кандидатів, які успішно склали кваліфі-
каційний іспит. Зазначені дані є предметом 
розгляду КДКП.

Отже, членство вчених та правозахисни-
ків у складі КДКП є позитивним чинником 
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для встановлення довіри громадян щодо її 
діяльності. Крім того, завдяки функціонуван-
ню КДКП з’являється нова платформа для 
розгляду дисциплінарних скарг громадян 
щодо неправомірної та неетичної поведінки 
прокурорів, неналежного виконання чи неви-
конання ними своїх службових обов’язків під 
час виявлення зазначених фактів.

Аналізуючи практичну площину правовід-
носин прокуратури та інститутів громадян-
ського суспільства, доцільно зауважити, що 
значна зацікавленість як керівництва орга-
нів прокуратури, так і громадськості в утво-
ренні інтегрованих механізмів громадського 
контролю за діяльністю органів прокуратури 
та прокурорів забезпечила формування спеці-
альних інституційних форм його здійснення.

Наприклад, до таких слід віднести кон-
сультативні ради при органах прокуратури. 
До їх складу можуть входити представники 
об’єднань громадян, правозахисних, благо-
дійних, профспілкових організацій, засобів 
масової інформації, народні депутати Укра-
їни, науковці та інші представники інститу-
тів громадянського суспільства. За правовим 
статусом вони є постійно діючими колегіаль-
ними консультативними органами, створени-
ми при Генеральній прокуратурі України та 
прокуратурах областей.

Утім, враховуючи відсутність чіткого за-
конодавчого регулювання у цій сфері та іс-
нування низки особливостей їх діяльності, 
склалася різна практика щодо формування 
персонального складу таких консультатив-
них рад, визначення завдань та повнова-
жень, ухвалення та реалізації їхніх рішень 
органами прокуратури. В окремих випадках 
взагалі обґрунтовується відсутність законо-
давчих підстав для їх функціонування.

Положенням про Консультативну раду при 
Генеральній прокуратурі України визначено 
такі її завдання: 1) утвердження прозорості 
та відкритості діяльності прокуратури, підви-
щення авторитету прокуратури в суспільстві; 
2) реформування органів прокуратури відпо-
відно до міжнародних та світових стандартів і 
принципів; 3) налагодження ефективних вза-
ємовідносин з інститутами громадянського 
суспільства; 4) ухвалення рішень з питань ді-
яльності органів прокуратури, що потребують 
врахування громадської думки, обговорення, 

розроблення та впровадження громадських 
ініціатив, що стосуються органів прокура-
тури; 5) реалізація принципу гласності в ді-
яльності органів прокуратури, зокрема при 
вирішенні питань щодо підбору кандидатур 
на прокурорські посади, забезпечення про-
зорості та відкритості для суспільства інфор-
мації про роботу прокуратури (за винятком 
інформації з обмеженим доступом); 6) спри-
яння у створенні умов, які унеможливлюють 
використання органів прокуратури для об-
меження прав і свобод громадян, а також в 
інтересах окремих осіб, політичних партій, 
громадських організацій; 7) попередження 
корупції та зловживання владою в органах 
прокуратури.

За результатами засідання Консультатив-
на рада голосуванням простою більшістю від 
числа присутніх ухвалює рішення в межах 
своєї компетенції. Рішення Консультативної 
ради, які можуть бути підставою для видан-
ня наказів, вказівок Генерального прокурора 
України, за підписом Голови Консультатив-
ної ради у триденний строк надсилаються 
 Генеральному прокурору України чи викону-
вачу його обов’язків. Про результати розгляду 
рішень Консультативної ради Генеральний 
прокурор України або виконувач його обов’яз-
ків, чи за їх дорученням один із заступників 
Генерального прокурора України в тижневий 
строк інформує Голову та заступників Голови 
Консультативної ради [4].

При прокуратурі Львівської області утво-
рено Консультативну раду громадських фа-
хівців. Законодавчою підставою її функціо-
нування стали ст.ст. 3 та 6 Закону України 
«Про прокуратуру». Згідно із затвердженим 
Положенням визначені основні завдання 
Консультативної ради: сприяння у здійсненні 
громадського контролю за станом законності 
і дотримання правопорядку, забезпечення 
ефективного здійснення працівниками про-
куратури своїх професійних обов’язків на 
підставі додержання принципів верховенства 
права, законності, суспільної моралі та ви-
сокої культури, з додержанням гарантій не-
залежності прокуратури у здійсненні повно-
важень, передбачених ст. 7 Закону України 
«Про прокуратуру»; налагодження системного 
діалогу та ефективної взаємодії прокурату-
ри із громадськістю, підвищення авторитету 
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органів прокуратури та сприяння зміцнен-
ню довіри громадян до них; узагальнення 
громадської думки задля необхідності засто-
сування заходів, спрямованих на зміцнення 
стану законності; сприяння у створенні умов, 
які унеможливлюють використання органів 
прокуратури для обмеження прав і свобод гро-
мадян, а також в інтересах окремих осіб, по-
літичних партій, громадських організацій [5].

Консультативні ради при органах про-
куратури фактично є організаційно-правовою 
формою легітимізації громадського контро-
лю, що надає їм право ухвалювати рішення 
щодо недоліків у роботі органів прокуратури 
та вносити відповідне рішення-подання, яке 
підлягає обов’язковому розгляду керівником 
відповідного органу прокуратури [6].

На нашу думку, громадський контроль за 
діяльністю органів прокуратури у зазначеній 
інституційній формі, з одного боку, дозволяє 
активно і предметно взаємодіяти, а також ко-
мунікувати з громадськістю через делегова-
них інститутами громадянського суспільства 
представників, з іншого – попереджувати та 
не допускати зі сторони громадськості: втру-
чання у роботу прокуратури; перебирання на 
себе повноважень правоохоронної системи; 
здійснення неправомірного тиску на прокуро-
рів при виконанні службових обов’язків тощо.

Варто наголосити на позитивних напра-
цюваннях консультативних рад при органах 
прокуратури. Зокрема, низкою рішень Кон-
сультативної ради при Генеральній прокура-
турі України було рекомендовано: 1) запрова-
дити систему персональних досьє прокурорів. 
Це питання наразі залишається актуальним 
у контексті створення та організації роботи 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про-
курорів; 2) розробити та затвердити мето-
дичні рекомендації для прокурорів із різних 
напрямів прокурорської діяльності з метою 
забезпечення однакового застосування зако-
нодавства України; 3) внести конкретні змі-
ни та доповнення до наказів Генерального 
прокурора України та інших актів з питань 
внутрішньої організації діяльності органів 
прокуратури; 4) заохочувати практику реа-
лізації прокурором права відмови у суді від 
обвинувачення за умови незнаходження під-
твердження доказів під час судового розгля-
ду, на яких ґрунтується обвинувачення.

Тож функціонування консультативних 
рад органів прокуратури допомагає отрима-
ти унікальний досвід щодо реалізації одного 
із основних принципів правової держави – 
демократичності. Однак для забезпечення 
ефективної та стабільної роботи консульта-
тивних рад необхідне закріплення на законо-
давчому рівні їх правового статусу, гарантій 
діяльності, визначення завдань та повнова-
жень [7, с. 155]. Це насамперед пов’язано з 
тим, що де-юре правові підстави створення 
консультативних рад при органах прокура-
тури чітко не визначено, у Законі України 
«Про прокуратуру» та інших законодавчих 
актах можливість утворення консультатив-
них, дорадчих та інших допоміжних органів 
у прокуратурі прямо не передбачено, а від-
повідно до ст. 19 Конституції України органи 
державної влади та їх посадові особи зобов’я-
зані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень і у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. Зокрема, саме це 
покладено в основу обґрунтування перегляду 
відповідних організаційно-розпорядчих до-
кументів із питань діяльності Консультатив-
них рад при прокуратурі Запорізької області 
у березні 2017 року і визнання їх такими, що 
втратили чинність [8], що фактично стало 
рішенням про припинення діяльності Кон-
сультативної ради при прокуратурі Запорізь-
кої області. Цілком логічно, що ця практика 
може застосовуватись і в прокуратурах інших 
областей. Таким чином, правовий статус кон-
сультативних рад при органах прокуратури 
є досить непевним, оскільки у будь-який мо-
мент такий орган може бути розпущений за 
рішенням керівника регіональної прокура-
тури. Це так само наводить на думку – без 
чітко визначеного правового статусу та пра-
вових гарантій діяльності неможливо досяг-
ти ефективності у роботі, особливо у принци-
пових питаннях. 

Також інституційною формою громадсько-
го контролю за діяльністю прокурорів мож-
на вважати заснований у лютому 2016 року 
Комітет етики правосуддя (Комітет) гро-
мадською організацією «Відкрита Україна», 
в якому розглядаються звернення про факти 
порушення вимог етики та професіоналізму 
суддями, прокурорами і адвокатами з усієї 
України з метою утвердження високих стан-
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дартів правосуддя. У його складі, зокрема, 
функціонує підкомітет прокурорської етики. 
У межах своїх повноважень Комітет розгля-
дає звернення фізичних та юридичних осіб, 
органів державної влади та місцевого само-
врядування щодо дотримання вимог етики та 
професіоналізму прокурорів. Комітет вправі 
самостійно ініціювати розгляд питання про 
дотримання вимог етики та професіоналізму 
прокурорами та іншими суб’єктами, перелік 
яких визначений відповідно до Положення 
про Комітет етики правосуддя [9].

За результатами розгляду звернень, а та-
кож під час здійснення своєї діяльності Ко-
мітет ухвалює Рішення. Резолюція Комітету 
може містити один із таких висновків за на-
слідками розгляду та перевірки дотримання 
вимог етики та професіоналізму прокуро-
рами: 1) прокурор підлягає дисциплінарній 
відповідальності. Спрямувати матеріали до 
органів контролю; 2) прокурор не підлягає 
дисциплінарній відповідальності. Висловити 
попередження; 3) прокурор не підлягає дис-
циплінарній відповідальності. Звернути ува-
гу; 4) прокурор не підлягає дисциплінарній 
відповідальності. Резолюція Комітету спря-
мовується за належністю. Перших три види 
резолюцій підлягають оприлюдненню у засо-
бах масової інформації.

Створення Комітету етики правосуддя 
громадською організацією як платформи гро-
мадського контролю дотримання професійни-
ми учасниками судочинства вимог етики ви-
кликало широку дискусію серед науковців та 
правників. З одного боку, це позитивний крок 
та додатковий механізм громадського конт-
ролю діяльності суддів, прокурорів та адвока-
тів, з іншого – можливість здійснення тиску в 
конкретних справах. Хоч висновки Комітету 
не мають обов’язкової сили, однак за задумом 
засновників, якщо скарга щодо дій того чи 
іншого суб’єкта до уповноважених на реагу-
вання органів надійде з підтвердженням від-
повідного висновку Комітету, розгляд такого 
дисциплінарного провадження набуватиме 
іншого характеру. Також за умови відсутно-
сті підстав дисциплінарної відповідальності 
Комітет все одно може висловити попере-
дження та вказати про «необхідність звер-
нути увагу» [10]. Крім того, протягом року 
від часу фактичного створення Комітет не 

розгорнув повноцінної діяльності за цим на-
прямом. Нині на розгляді перебувають лише 
декілька скарг про порушення прокуратура-
ми правил прокурорської етики у судовому 
процесі. Також, на нашу думку, до недоліків 
в організації роботи Комітету можна відне-
сти: по-перше, засновником Комітету є лише 
одна громадська організація, що не достатньо 
для його позиціонування як широкої громад-
ської ініціативи; по-друге, існує певна епізо-
дичність діяльності Комітету та вибірковість 
розглянутих звернень; по-третє, є проблема 
фактичного дублювання діяльності уповно-
важених органів.

Ще одним напрямом реалізації громад-
ського контролю в органах прокуратури 
можна вважати запровадження на підставі 
ст. 9, ст. 19 та п. 5 розділу ХІІІ «Перехідні 
положення» Закону України «Про прокура-
туру» з 24 червня 2016 року в органах про-
куратури таємної перевірки доброчесності 
прокурорів Генеральної прокуратури Укра-
їни, регіональних та місцевих прокуратур 
та слідчих органів прокуратури [11]. Згідно 
з процедурою під час перевірки передбаче-
но залучення представників громадськості. 
Також після подання прокурорами та слідчи-
ми анкет доброчесності та оприлюднення їх 
на сайті Генеральної прокуратури України 
приводом для проведення таємної перевірки 
доброчесності є інформація, яка свідчить про 
недостовірність одного або декількох твер-
джень, зазначених прокурором в анкеті до-
брочесності. У разі наявності такої інформа-
ції будь-яка особа, представник громадськості 
може надати її, що є підставою для перевірки.

Підсумовуючи, слід зазначити, що у чин-
ному законодавстві України не передбачено 
спеціальних механізмів та форм здійснен-
ня громадського контролю за діяльністю 
органів прокуратури та прокурорів. Водно-
час існує практична необхідність у концеп-
туальному нормативно-правовому врегу-
люванні його здійснення представниками 
громадського сектору контролю у цій сфері. 
Однак значною проблемою у вирішенні цьо-
го питання є встановлення меж та обсягів 
такого контролю для запобігання втручан-
ню у процесуальну діяльність прокуро-
рів під виглядом громадського контролю. 
Безумовно, у такому випадку предметом 
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контролю не можуть бути конкретні кри-
мінальні провадження, у яких прокурори 
здійснюють процесуальне керівництво або 
підтримують публічне обвинувачення, а 
також інші юридичні провадження, що пе-
ребувають у роботі прокурорів. 

На нашу думку, громадський контроль в 
органах прокуратури можливий та доціль-
ний за напрямами, що стосуються: 

– процедур добору, переведення прокуро-
рів і розгляду дисциплінарних скарг на них; 

– доброчесності та способу життя прокуро-
рів, їх сімей; 

– додержання прокурорами вимог профе-
сійної етики та поведінки; 

– забезпечення вимог законодавства 
щодо незалежності та неупередженості про-
курорів;

– реалізації процедур службових переві-
рок (розслідувань) та дисциплінарної відпо-
відальності в органах прокуратури.

Загалом проблема громадського контролю 
за діяльністю органів прокуратури та прокуро-
рів є малодослідженою. Подальшого наукового 
опрацювання потребують питання щодо його 
форм та методів; вироблення та закріплення у 
законодавстві чітких механізмів громадського 
контролю у цій сфері, що має практичне зна-
чення для забезпечення посилення ефектив-
ності функціонування інституту прокуратури.
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Валерій КРАВЧУК

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Досліджено специфіку громадського контролю за діяльністю органів прокуратури та проку-
рорів. Розглянуто предмет і межі такого контролю у контексті підвищення рівня довіри укра-
їнського суспільства до інституту прокуратури. Проаналізовано нормативне забезпечення та 
основні напрями прояву громадського контролю у сфері прокурорської діяльності.

Ключові слова: контроль; громадський контроль; прокуратура; прокурори; незалежність; 
довіра; органи прокуратури. 

Валерий КРАВЧУК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Исследована специфика общественного контроля за деятельностью органов прокуратуры 
и прокуроров. Рассмотрены предмет и пределы такого контроля в контексте повышения уров-
ня доверия украинского общества к институту прокуратуры. Проанализированы нормативное 
обеспечение и основные направления проявления общественного контроля в сфере прокурор-
ской деятельности.

Ключевые слова: контроль; общественный контроль; прокуратура; прокуроры; независи-
мость, доверие; органы прокуратуры.

Valeriу KRAVCHUK

PUBLIC CONTROL PARTICIPATION THE PROSECUTORIAL ACTIVITY

The article investigates the specifi c of public control in the participation in the prosecutorial 
activity in the context of enhancing the credibility of Ukrainian society. Subject and limits of such 
control are considered by author as grounds of credibility to the such institution as prosecutor’s 
offi ce. The regulatory support and basic control-oriented directions of public supervision in the 
sphere of prosecutorial activity are analyzed.

Keywords: control participation; public control participation; prosecutors; independence; 
credibility; prosecutor’s offi ce.
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У статті 51 Конституції України проголо-
шено, що сім’я, дитинство, материнство 
і батьківство охороняються державою. Про-
блеми захисту дітей та інших осіб, що не мо-
жуть з тих чи інших причин самостійно здійс-
нювати свої права, нині перебувають у фокусі 
уваги держави. Кримінально-правове забез-
печення відносин у сфері захисту сім’ї, дітей 
та підопічних є важливою частиною її полі-
тики. За найнебезпечніші посягання на ці 
відносини встановлено кримінальну відпові-
дальність.

Важливим фактором, що має впливати 
на оптимізацію вітчизняного законодавства 
у розглядуваній сфері, є напрацювання на-
уковців, зокрема й у галузі кримінального 
права. Мета цієї статті – визначення стану 
дослідження злочинів проти сім’ї, дітей та 
підопічних у вітчизняній кримінально-пра-
вовій доктрині після прийняття у 2001 році 
Кримінального кодексу України (КК Украї-
ни). Матеріал у науковому просторі цієї сфери 
представлений колективними й одноосібни-
ми монографіями, докторськими й кандидат-
ськими дисертаціями, науково-практичними 
посібниками, численними статтями, тезами 
доповідей та іншими публікаціями. Разом 
із тим обсяг цієї статті дає змогу зупинитися 

лише на найвагоміших видах досліджень – 
монографіях та дисертаціях.

У КК України 2001 року норми, в яких 
йдеться про злочини, що посягають на відноси-
ни у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормаль-
ного розвитку дітей, розміщені в різних розді-
лах. Так, група із шести норм (ст.ст. 164–169), 
які в науці позначаються як «Злочини про-
ти сім’ї» [1, с. 113; 2, с. 21, 22], закріплена в 
п’ятому розділі Особливої частини КК Украї-
ни («Злочини проти виборчих, трудових та ін-
ших особистих прав і свобод людини і грома-
дянина»). Інші ж норми містяться, зокрема, 
у другому («Злочини проти життя та здоров’я 
особи»), третьому («Злочини проти волі, че-
сті та гідності особи»), четвертому («Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторка-
ності особи»), дванадцятому («Злочини про-
ти громадського порядку та моральності»), 
а також тринадцятому («Злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров’я населення») розділах. 
У кримінально-правовій доктрині норми КК 
України, у яких передбачено відповідаль-
ність за діяння в розглядуваній сфері, поді-
ляють на два види. До першого можна відне-
сти злочини, в яких посягання на відповідні 
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відносини є обов’язковою та безальтернатив-
ною ознакою їх основного складу; до другого – 
посягання на дітей є ознакою кваліфікуючих 
складів певних злочинів [3, с. 60, 65]. У цій 
статті розглядатимуться роботи, присвячені 
злочинам першого виду, тобто тим, в яких за-
подіяння шкоди дитині, батькам, підопічно-
му або інтересам сім’ї є обов’язковою ознакою 
основного складу злочину.

У зв’язку із зазначеним вбачається, що 
відповідні дослідження науковців за пред-
метною спрямованістю можна розподілити 
на такі групи: 1) роботи, присвячені комплек-
сному аналізу злочинів у сфері сім’ї, опіки, 
піклування та нормального розвитку дітей 
або окремих їх груп; 2) дослідження, в яких 
проаналізовані окремі злочини розглядува-
ної сфери; 3) наукові праці, в яких приділя-
ється увага не лише цим злочинам, а й іншим 
суспільно небезпечним діянням; 4) роботи 
кримінологічної спрямованості, в яких пев-
на увага звернена на кримінально-правовий 
аналіз деяких із цих злочинів.

До першої групи досліджень належать: 
докторська дисертація І.О. Бандурки «Кримі-
нально-правовий захист дитинства в Украї-
ні» (2016)1; кандидатські дисертації С.Г. Ки-
ренка «Проблеми захисту прав неповнолітніх 
кримінальним законодавством України» 
(2002); О.І. Белової «Кримінально- правова 
характеристика системи злочинів проти 
сім’ї та неповнолітніх» (2006); С.М. Морозю-
ка «Кримінально-правова характеристика 
злочинів проти інтересів сім’ї та підопічних 
(ст.ст. 164–169 КК України)» (2012).

Щодо другої групи, роботи, присвячені ок-
ремим злочинам у цій сфері, можна поділити 
за їх родовим об’єктом згідно з розміщенням 
відповідних норм у чинному КК України, зо-
крема:

– нормам, закріпленим у другому розділі 
Особливої частини КК України («Злочини 
проти життя та здоров’я особи»), присвячено 
такі дисертаційні дослідження: О.В. Шев-
ченко «Кримінальна відповідальність за 
вбивство матір’ю своєї новонародженої ди-

1 Примітка. Слід зазначити, що багато дослід-
ників, які захистили дисертації з розглядуваної 
тематики, опублікували й відповідні монографії. 
Зважаючи на це, у статті до уваги братимуться 
лише дисертації таких авторів.

тини» (2011); М.Г. Заславська «Неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя 
та здоров’я дітей: соціальна обумовленість 
і склад злочину» (2004); А.І. Брайловська 
«Кримінально-правова кваліфікація нена-
лежного виконання обов’язків щодо охорони 
життя та здоров’я дітей» (2012); М.І. Олашин 
«Кримінально- правова протидія неналежно-
му виконанню обов’язків щодо охорони життя 
та здоров’я дітей» (2014);

– норми третього розділу Особливої части-
ни КК України («Злочини проти волі, честі та 
гідності особи») стали предметом досліджен-
ня в роботах: І.М. Доляновської «Криміналь-
на відповідальність за експлуатацію дітей 
 (аналіз складу злочину)» (2008); Д.О. Калми-
кова «Кримінальна відповідальність за екс-
плуатацію дітей» (2011); І.В. Дегтярьової «Ви-
користання малолітньої дитини для зайняття 
жебрацтвом: кримінально-правова і криміно-
логічна характеристика і запобігання» (2012); 
Є.В. Даценка «Кримінально- правова харак-
теристика підміни дитини» (2015);

– норми четвертого розділу Особливої ча-
стини КК України («Злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи») 
були досліджені у працях: С.В. Чмута «Кри-
мінальна відповідальність за статеві зноси-
ни з особою, яка не досягла статевої зрілості» 
(2010) та О.О. Світличного «Кримінальна від-
повідальність за розбещення неповнолітніх» 
(2012);

– відповідні норми п’ятого розділу Осо-
бливої частини КК України («Злочини проти 
виборчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина»), а саме – гру-
па злочинів проти сім’ї (ст.ст. 164–169) – були 
проаналізовані в роботах: І.В. Семеногова 
«Кримінальна відповідальність за ухилен-
ня від сплати аліментів на утримання дітей 
або від сплати коштів на утримання непра-
цездатних батьків» (2015); Д.П. Євтєєвої 
«Кримінально-правова характеристика злов-
живання опікунськими правами: соціаль-
на обумовленість та склад злочину» (2014); 
В.В. Гальцової «Кримінальна відповідаль-
ність за розголошення таємниці усиновлення 
(удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлен-
ня (удочеріння)» (2012); О.В. Тавлуй «Кримі-
нально-правова характеристика незаконних 
дій щодо усиновлення (удочеріння)» (2014);
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– нормам дванадцятого розділу Особли-
вої частини КК України («Злочини проти 
громадського порядку та моральності») були 
присвячені дослідження: В.В. Дзундзи «Кри-
мінальна відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну або іншу антигро-
мадську діяльність» (2005); І.О. Топольскової 
«Кримінально-правові та кримінологічні ас-
пекти боротьби із втягненням неповнолітніх 
у злочинну або іншу антигромадську діяль-
ність» (2003);

– норми тринадцятого розділу Особливої 
частини КК України («Злочини у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів та інші злочини 
проти здоров’я населення») дослідили у сво-
їх роботах: О.І. Петренко «Кримінальна від-
повідальність за спонукання неповнолітніх 
до застосування допінгу» (2005); С.В. Лосич 
«Кримінальна відповідальність за схиляння 
неповнолітніх до вживання одурманюючих 
засобів» (2013); О.О. Луцак «Кримінальна 
відповідальність за злочини у сфері обігу 
наркотичних засобів та психотропних речо-
вин, вчинені із залученням неповнолітніх та 
щодо неповнолітніх» (2014).

Третю групу складають роботи, в яких 
приділяється увага не лише цим злочинам, 
а й іншим суспільно небезпечним діянням. 
До цієї групи належать:

– докторські дисертації Є.В. Фесенка «Зло-
чини проти здоров’я населення та системи 
заходів з його охорони» (2004); С.Я. Лихової 
«Злочини проти громадянських, політичних 
та соціальних прав і свобод людини і грома-
дянина за Кримінальним кодексом України 
(теоретико-правове дослідження)» (2006); 
В.В. Кузнецова «Кримінально-правова охо-
рона громадського порядку та моральності 
в українському вимірі» (2013); А.М. Орлеана 
«Кримінально-правове забезпечення охорони 
людини від експлуатації» (2014); О.С. Сотули 
«Кримінально-правова охорона життя люди-
ни в країнах романо-германської правової 
сім’ї (порівняльне теоретико-правове дослі-
дження)» (2016);

– кандидатські дисертації: Л.А. Остапен-
ко «Кримінально-правова характеристика 
умисних вбивств при пом’якшуючих обстави-
нах» (ст.ст. 116, 117, 118 КК України) (2002); 
А.В. Ландіної «Кримінально-правова охорона 

моральності в Україні» (2005); С.П. Репець-
кого «Суспільна моральність як об’єкт кри-
мінально-правової охорони» (2010); Т.А. Пав-
ленко «Концепція кримінально-правової 
охорони права людини на життя в Україні» 
(2008); Л.С. Кучанської «Поняття та система 
злочинів проти моральності в кримінальному 
праві України» (2007); Є.О. Пилипенко «Кри-
мінально-правове забезпечення протидії 
залишенню у небезпеці» (2013); В.В. Бабані-
ної «Кримінальна відповідальність за зали-
шення в небезпеці» (2010); Н.Є. Маковецької 
«Умисні вбивства за кримінальним правом 
України та Республіки Польща: юридичний 
аналіз складів злочинів» (2010); М.П. Коро-
ленка «Кваліфікація і класифікація умисних 
вбивств при обтяжуючих обставинах» (2002);

– такі монографічні дослідження: І.О. Зін-
ченко «Кримінально-правова охорона ви-
борчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод людини і громадянина (аналіз за-
конодавства і судової практики)» (2007); 
О.М. Литвак, І.В. Однолько «Запобігання 
наркозалежності неповнолітніх в Україні 
кримінально-правовими засобами» (2012); 
О.П. Литвин «Кримінально-правовий захист 
життя та здоров’я громадян України» (2001); 
Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та ін. 
«Організований наркобізнес (поняття, фор-
ми, підстави кримінальної відповідальності)» 
(2005) та ін.

У четвертій групі – дисертації криміноло-
гічної спрямованості, зокрема, це такі найме-
нування: В.В. Вітвіцька «Криминологические 
проблемы предупреждения преступных пося-
гательств на нравственное и физическое раз-
витие несовершеннолетних» (2002); А.О. Джу-
жа «Запобігання злочинам проти статевої 
недоторканності дитини» (2012); Л.Г. Козлюк 
«Кримінологічна характеристика особисто-
сті злочинця, який вчинив статевий злочин 
щодо неповнолітнього» (2009); Л.В. Левицька 
«Запобігання насильницьким злочинам щодо 
неповнолітніх в Україні» (2003); М.Ю. Сам-
ченко «Кримінологічна характеристика та 
попередження сімейного насильства щодо 
неповнолітніх» (2011); О.В. Паньчук «Кри-
мінологічна характеристика експлуатації 
дітей» (2008); Ю.Л. Приколотіна «Злочинне 
фізичне насильство, що чинять батьки щодо 
малолітніх та неповнолітніх дітей на ґрунті 
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сімейних відносин (кримінологічне дослі-
дження)» (2013); Ю.Г. Пономаренко «Кримі-
нологічна характеристика та попередження 
злочинів у сфері незаконного наркообігу» 
(2004); Є.С. Усова «Кримінологічна характе-
ристика та запобігання злісному невиконан-
ню обов’язків по догляду за дитиною або за 
особою, щодо якої встановлено опіку чи піклу-
вання (ст. 166 КК України)» (2016).

Отже, огляд зазначених наукових робіт дає 
змогу зробити такі наведені нижче висновки.

По-перше, у кримінально-правовій науці 
спостерігається посилення уваги дослідників 
до злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування 
та нормального розвитку дітей. Особлива ди-
наміка в таких дослідженнях мала місце за 
останні п’ять років (з 2012 по 2016 рік): кіль-
кість дисертацій, присвячених діянням у цій 
сфері за вказаний період (роботи у виділених 
нами першій та другій групах), перевищує 
кількість таких досліджень за попередній де-
сятирічний період (2001–2011 роки).

По-друге, майже всім злочинам, в яких за-
подіяння шкоди дитині, батькам, підопічно-
му або інтересам сім’ї є обов’язковою ознакою 
основного складу злочину, у вітчизняній док-
трині кримінального права присвячене хоча 
б одне дисертаційне дослідження, а окремим 
складам злочину – навіть декілька праць, зо-
крема: питанням експлуатації дітей – дисер-
тації І.М. Доляновської та Д.О. Калмикова; 
проблемам неналежного виконання обов’язків 
щодо охорони життя та здоров’я дітей – роботи 
М.Г. Заславської і А.І. Брайловської, М.І. Ола-
шин; питанням втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність – дослідження І.О. То-

польскової та В.В. Дзундзи. Разом із тим за-
лишилася лише одна норма, яка поки що не 
стала предметом висвітлення в окремій дисер-
тації або монографії з кримінального права, – 
норма ст. 166 «Злісне невиконання обов’язків 
по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування» КК  Украї ни.

По-третє, більшість дослідників підтри-
мують у своїх роботах позицію, відповідно до 
якої злочини у сфері сім’ї, опіки, піклування 
та нормального розвитку дітей мають бути ви-
ділені в окремий розділ КК України. Потріб-
но відмітити, що така ідея підтримувалася 
науковцями ще до прийняття цього Кодексу 
в 2001 році. Наприклад, зазначену точку зору 
у своїх кандидатських дисертаціях відстоюва-
ли Л.В. Дорош («Уголовная ответственность 
за злостное уклонение от платежа алиментов 
на содержание детей», 1982), Н.С. Юзікова 
(«Кримінально-правові проблеми відпові-
дальності за злочини проти неповнолітніх», 
1999) та інші вчені.

На думку фахівців, до новоствореного 
розділу КК України мають увійти як зло-
чини проти сім’ї (ст. 164–169), так і деякі 
норми з інших розділів цього Кодексу, на-
приклад, підміна дитини (ст. 148), експлуа-
тація дітей (ст. 150), втягнення неповноліт-
ніх у злочинну діяльність (ст. 304), статеві 
зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості (ст. 155), розбещення неповноліт-
ніх (ст. 156) та ін. [3, с. 162, 163, 169, 170; 4, 
с. 253; 5, с. 62, 173–176]. Водночас питання 
щодо видів і кількості таких норм, родового 
об’єкта та назви цього розділу на сьогодні 
залишаються дискусійними.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СІМ’Ї, 
ОПІКИ, ПІКЛУВАННЯ ТА НОРМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ

На основі огляду захищених дисертаційних та монографічних праць висвітлено сучасний 
стан дослідження злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у 
вітчизняній кримінально-правовій науці. Роботи в цій сфері розподілені на групи за предме-
том дослідження.

Ключові слова: кримінально-правова доктрина; злочини проти сім’ї та дітей; розділ Особ-
ливої частини Кримінального кодексу України; дитина; підопічний.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ СЕМЬИ, ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И НОРМАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ

На основе обзора защищенных диссертационных и монографических трудов освещается со-
временное состояние исследования преступлений против семьи и несовершеннолетних в оте-
чественной уголовно-правовой науке. Работы в этой сфере распределены на группы по пред-
мету исследования.

Ключевые слова: уголовно-правовая доктрина; преступления против семьи и детей; раз-
дел Особенной части Уголовного кодекса Украины; ребенок; подопечный.
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THE MODERN STATE OF RESEARCH OF CRIMES IN THE SPHERE 
OF FAMILY, GUARDIAN, CUSTODY AND NORMAL DEVELOPMENT 

OF THE MINORS IN UKRAINIAN CRIMINAL LAW SCIENCE

On a basis of review of the protected dissertations and monographs current state of research of 
crimes against family and minors in domestic criminal law science is highlighted. The dissertations 
and monographs in this area are distributed into groups according to the subject of research.

Keywords: criminal law doctrine; crimes against family and minors; Section of the Special part 
of the Criminal Code of Ukraine; child; ward.
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Стаття 354 «Підкуп працівника підпри-
ємства, установи чи організації» Кримі-
нального кодексу України (КК України) 
знаходиться у зоні підвищеної уваги нау-
ковців починаючи з 18 квітня 2013 року, 
коли Законом України № 221-VІІ «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення національного 
законодавства у відповідність із стандар-
тами Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією» вона вперше після багаторіч-
ного перебування в незмінному стані була 
кардинально реконструйована. Вже тоді 
багато ознак цієї статті викликали питання 
щодо їх змісту. Проте з тих пір стаття змі-
нювалася ще тричі. Відстежити логіку зако-
нодавця в цьому процесі важко. Принаймні 
не вдається зрозуміти, чому стаття набувала 
то більш м’якого, то більш суворого вигляду 
(зокрема, внаслідок трансформацій розміру 
«неправомірної вигоди», вказівка на який 
зрештою зникла).

Як і до радикальних змін, за задумом 
законодавця, ст. 354 КК України у першу 
чергу, мабуть, призначена для покарання 
лікарів-здирників. Але сконструйована вона 
таким чином, що не виключає притягнення 
до кримінальної відповідальності офіціан-
тів, таксистів, кур’єрів, санітарок тощо «за 
звичайні чайові». Більше того, тепер перед-
бачається кримінальна відповідальність 
обох сторін події, причому як у публічній, 
так і у приватній сферах. До того ж закін-

ченим злочином вважається не лише на-
дання/одержання неправомірної вигоди, 
а й її пропозиція, обіцянка, з одного боку, 
та прийняття такої пропозиції чи обіцянки, 
а також прохання неправомірної вигоди – 
з другого. Не випадково не лише науковці, 
а й працівники-практики дивуються: яку ж 
саме суспільну небезпеку побачив законода-
вець у тому, що хтось віддячить пересічно-
му працівнику за його сумлінну працю, яку 
держава не спромоглася достойно оплачу-
вати? Благо, що застосування цієї статті, як 
відмічають дослідники відповідного питан-
ня [1, с. 26–27], значною мірою блокується 
процесуальними моментами.

Крім того, ст. 354 КК України переванта-
жена невизначеними, незрозумілими озна-
ками, що ускладнює її застосування і у тих 
випадках, які, безсумнівно, потребують кри-
мінально-правового реагування. Звісно, це 
позначається на судових рішеннях. Тому на-
укове тлумачення положень вказаної статті 
є нагальною потребою.

Проблематика корупційних злочинів обго-
ворюється у численних статтях, стає темою 
доповідей на наукових форумах різного 
масштабу, висвітлюється в коментарях до КК 
України, колективних монографіях тощо. 
Серед дослідників, які намагаються знайти 
відповіді на складні питання: П.П. Андруш-
ко, М.Г. Арманов, О.Ф. Бантишев, Ю.В. Бау-
лін, В.В. Березнер, О.Ю. Бусол, В.М. Бурдін, 
А.А. Вознюк, А.О. Данилевський, О.О. Ду-
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доров, З.А. Загиней, В.М. Киричко, І.С. Ко-
вальова, О.В. Кришевич, С.Я. Лихова, 
Г.В. Маляр, І.Є. Мезенцева, М.І. Мельник, 
В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, А.С. Політо-
ва, І.І. Присяжнюк, Я.В. Різак, М.В. Рябен-
ко, А.В. Савченко, В.І. Тютюгін, П.Л. Фріс, 
М.І. Хавронюк, В.Г. Хашев та багато інших. 
Однак, швидше за все, сподівання на вирі-
шення всіх проблем, пов’язаних із законо-
давчими конструкціями корупційних зло-
чинів, зокрема ст. 354 КК України, силами 
лише науковців є марними. Без законодав-
чих змін тут не обійтися.

Ця публікація має на меті позначити 
найбільш складні проблеми, з якими сти-
кається практика застосування ст. 354 КК 
України, проаналізувати поширені суддів-
ські помилки та, враховуючи найбільш пе-
реконливі наукові позиції, здійснити спробу 
відшукати можливі шляхи виходу зі скрут-
ного становища, в якому опинилися особи, 
що застосовують кримінальний закон, через 
недосконалість багатьох його положень.

Насамперед вбачається за необхідне за-
значити, що ст. 354 КК України перетворе-
на в джерело інформації стосовно корупцій-
них злочинів, передбачених розділом ХVІІ 
«Злочини у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з надан-
ням публічних послуг» Особливої частини 
КК України. Чомусь саме в ній містяться ви-
значення пропозиції та обіцянки неправо-
мірної вигоди, її вимагання, надані перелі-
ки щодо повторності корупційних злочинів, 
наведені умови звільнення від криміналь-
ної відповідальності особи, яка пропонува-
ла, обіцяла чи надала неправомірну вигоду. 
І це при тому, що ст. 354 перебуває в іншо-
му, ХV розділі Особливої частини КК Укра-
їни за назвою «Злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, об’єднань громадян та 
злочини проти журналістів». Мабуть, було б 
доцільним, логічним, зрозумілим, аби зако-
нодавець «антикорупційним осередком» КК 
України зробив відому практично кожно-
му ст. 368, яка нині має назву «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання непра-
вомірної вигоди службовою особою». Інак-
ше складається враження, що «головним», 
найбільш небезпечним корупціонером за-

конодавець вважає не високопоставлену 
службову особу публічного права, а пересіч-
ного працівника, який працює навіть у сфе-
рі права приватного.

Перші складнощі, з якими стикається 
практика застосування ст. 354 КК Украї-
ни, – це з’ясування ознак суб’єкта злочину, 
передбаченого ч.ч. 3, 4 (він же – «адресат» за 
ч.ч. 1, 2 цієї статті). За законодавчим визна-
ченням – це «працівник підприємства, уста-
нови чи організації, який не є службовою 
особою, або особа, яка працює на користь 
підприємства, установи чи організації». 
Звернемо увагу на певну нелогічність про-
тиставлення «працівника підприємства…» 
іншому різновиду суб’єкта, а саме – «особі, 
яка працює на користь підприємства…». 
Хіба існує працівник підприємства, який не 
працює на його користь? Не дуже допомагає 
розумінню відмінності між цими, альтерна-
тивно визначеними, суб’єктами і роз’яснен-
ня, надане у примітці аналізованої статті: 
«Під особою, яка працює на користь підпри-
ємства, установи, організації, слід розуміти 
особу, яка виконує роботу або надає послугу 
відповідно до договору з таким підприєм-
ством, установою, організацією». Специфі-
ка такого суб’єкта все одно не висвітлена, 
оскільки «договір» цілком може характери-
зувати відношення будь-якого працівни-
ка з підприємством. На думку спадає, що 
законодавець мав на увазі й тимчасового 
працівника. Проте перший варіант суб’єк-
та визначений без обмежень, тому включає 
в себе і працівника на тимчасових засадах. 
До того ж «на користь підприємства» пра-
цюють і службові особи. А про відсутність 
ознак «службової особи» йдеться лише сто-
совно першого варіанта суб’єкта, тобто того, 
що визначений як «працівник підприєм-
ства, установи чи організації…».

Така розпливчастість формулювань не 
може не позначитись на практиці засто-
сування ст. 354 КК України. Але на цей 
час типовими є інші помилки, пов’язані із 
суб’єктом. Вони значною мірою вбачають-
ся з того, що законодавець конкретизував 
суб’єкта ст. 354 КК України лише частково: 
він вказав, що це – працівник, який «не є 
службовою особою». Таке визначення орієн-
тує практиків на те, аби, застосовуючи цю 
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статтю, впевнитися, що обвинувачена особа 
не є саме службовою. Визнавши відсутність 
ознак службової особи, правозастосовники 
у багатьох випадках вважають це достатнім 
для того, аби за наявності усіх інших ознак 
певної частини ст. 354 КК України застосо-
вувати саме її.

Насправді ж, застосовувати цю статтю 
можна не до будь-яких працівників, що не 
є службовими особами, а лише до тих, по-
слуги яких не можна вважати публічними. 
Зрозуміло, відповідне питання постає, коли 
працівник саме надає послуги, а не вироб-
ляє продукцію. У такому разі й виникає 
необхідність впевнитися, що його послуги 
не можна розглядати як публічні. Про це 
свідчить наявність у КК України ст. 368-4 
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги». 
Її суб’єктом також є працівник, що не нале-
жить до службових осіб. Але він має свою 
специфіку: надає послуги, які є публічними. 
Дефініції такого суб’єкта на законодавчому 
рівні не існує (незважаючи на те, що в ст. 3 
Закону України «Про запобігання корупції» 
йдеться про те, що нібито це є особи, «визна-
чені законом»). Втім, у науці кримінального 
права утвердилося сприймання публічних 
послуг як таких, що породжують правові 
наслідки [2, с. 52; 3, с. 807; 4, с. 110]. Від-
повідно, суб’єктами ст. 354 КК України, на 
відміну від таких у ст. 368-4, можуть бути 
лише працівники, що надають послуги, поз-
бавлені публічного характеру. Таких осіб на 
побутовому рівні й називають «пересічни-
ми» працівниками.

Безперечно, було б значно зручніше, аби 
у ст. 354 КК України йшлося не лише про те, 
що відповідні працівники не є службовими 
особами, а надавалось також уточнення, що 
вони не належать і до осіб, які надають пу-
блічні послуги. Але занадто суворо критику-
вати законодавця за те, що він цього не зро-
бив, не варто. Якщо б у ст. 354 КК України 
взагалі не було вказівки на відсутність оз-
нак службової особи, правозастосовник все 
одно зобов’язаний був би самостійно встано-
вити – хто такий працівник як суб’єкт цієї 
статті. А для цього потрібне системне тлу-
мачення, у цьому випадку – встановлення 
співвідношення ознак ст. 354 з ознаками ін-
ших «корупційних» статей КК України. Без 

процедури зіставлення між собою суміжних 
статей та вивчення приміток правильне за-
стосовування КК України взагалі неможли-
ве. Тому дорікати слід насамперед особам, 
які, застосовуючи цю статтю, не спромоглися 
розібратися у тому, для кого вона призначе-
на. Хоча, безперечно, потрібно визнати, що 
факт перебування ст. 354 за межами розділу 
ХVІІ Особливої частини КК України нега-
тивно впливає на можливість комплексного 
сприйняття базового кримінально-правового 
антикорупційного сегмента.

Помилками у суб’єкті ст. 354 КК України 
буквально «переповнений» Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень. Це помічають 
усі науковці, які до нього звертаються. Низ-
ку таких помилок зазначає, серед інших, 
В.І. Осадчий [5, с. 150]. Він наводить при-
клад, коли судом першої інстанції за ст. 354 
КК України була засуджена особа (технік), 
наділена повноваженнями контролю і на-
дання приписів щодо виконання Правил ко-
ристування системами водопостачання. На 
щастя, ця помилка була виправлена апе-
ляційним судом, який справедливо визнав 
техніка особою, що надає публічні послуги, 
оскільки його дії мають юридично значу-
щий характер. На підставі цього технік був 
засуджений за ч. 3 ст. 368-4 «Підкуп особи, 
яка надає публічні послуги» КК України. 
Але справедливість перемагає не завжди. 
Можна навести численні приклади, коли 
такі вироки благополучно набрали законної 
сили.

Так, за ч. 3 ст. 354 КК України був засудже-
ний лікар-нарколог комунальної установи 
«Тернопільський обласний наркологічний 
диспансер» [6]. Він одержав неправомірну 
вигоду за «пришвидшення» зняття з про-
філактичного обліку громадянина Б. для 
отримання ним відповідного сертифіката 
«з метою проходження курсів водія та по-
дальшого отримання водійських прав». 
У вироку зазначено, що лікар «не викону-
вав організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських функцій, а тому не 
був службовою особою». Проте суд навіть не 
намагався з’ясувати питання, чи не є ця осо-
ба такою, що надає публічні послуги. А тут 
необхідно було б замислитися. Адже безпо-
середньо у вироку йдеться про те, що зняття 
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громадянина Б. з відповідного обліку надає 
йому можливість одержати водійські пра-
ва, а це переконливо свідчить, що в цьому 
відношенні лікар є не просто «працівни-
ком підприємства, установи чи організа-
ції», а таким, що «провадить професійну 
діяльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг», тобто суб’єктом ч. 3 ст. 368-4 «Під-
куп особи, яка надає публічні послуги» КК 
України. Отже, вирок суду можна вважати 
 помилковим.

Така ж помилка вбачається і у випад-
ку засудження за ч. 4 ст. 354 КК України 
лікаря-нарколога наркологічного кабіне-
ту центральної районної лікарні [7] (вка-
зана особа була засуджена за ч. 4 ст. 354 
у зв’язку з тим, що одержала неправомірну 
вигоду за попередньою змовою з фельдше-
ром тієї ж установи, проте у центрі уваги 
зараз перебуває інша обставина). Лікар-
нарколог одержав від особи А. неправомірну 
вигоду за видачу довідки, в якій зазначені 
неправдиві відомості про те, що дана лю-
дина була тверезою. Такий висновок гро-
мадянину А. (який насправді перебував 
у стані алкогольного сп’яніння) був потрі-
бен для оскарження складеного стосовно 
нього адміністративного протоколу. Юри-
дичне значення відповідних дій не викликає 
сумнівів. Виходячи з міркувань, що лікар-
нарколог за таких умов є особою хоча і не 
службовою, але такою, що надає публічні 
послуги, слід визнати, що здійснена судом 
кваліфікація є помилковою: такі дії під-
падають під ознаки ч. 3 ст. 368-4, а не ч. 3 
ст. 354 КК України.

Помилка у суб’єкті була припущена й 
коли за ч. 3 ст. 354 КК України суд кваліфі-
кував дії майстра виробничого навчання дер-
жавного професійно-технічного училища [8], 
який одержав від свого учня неправомірну 
вигоду «за вирішення питання щодо «за-
криття» пропусків по практичним завдан-
ням та допущення до виробничої практики». 
Застосовуючи ст. 354 КК України, суд також 
обмежився вказівкою на те, що неправомір-
на вигода одержана працівником органі-
зації, «який не є посадовою особою» (заува-
жимо, що у вироку йдеться про посадову, 
а не службову особу: практики сприймають 
вказані терміни як синоніми, а в цьому, 

безперечно, винен законодавець, який до-
пускає відповідну плутанину в рамковому 
законі України «Про запобігання корупції»). 
Насправді ж дії майстра (що в аналізова-
ній ситуації виконує функції викладача, 
від якого залежить подальший статус учня) 
цілком можна розглядати як такі, що тяг-
нуть правові наслідки. А якщо так, то у цій 
системі відношень майстер є особою, яка 
надає публічні послуги, тобто суб’єктом ч. 3 
ст. 368-4 КК України.

Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 368-4 є 
більш суворою, ніж ч. 3 ст. 354 КК України. 
Тому зазначені помилки судів «спрацьову-
ють» на користь засуджених. Проте вони 
спричиняють шкоду суспільству, оскільки 
несправедливе застосування будь-якого за-
кону, особливо найсуворішого – криміналь-
ного, – підриває авторитет держави, від іме-
ні якої він діє.

Аналіз судових рішень дає змогу зро-
бити висновок, що помилки у кваліфіка-
ції породжуються й іншими недоліками 
ст. 354 КК України. Аби продемонструва-
ти це, акцентуємо на важливому момен-
ті: конструкція статті така, що надання-
одержання (та інші зазначені вище дії) 
пов’язане з використанням працівником 
свого «становища». Зауважимо, що термін 
«становище» щодо пересічного працівника 
сприймається як не дуже вдалий. Адже 
він традиційно характеризує статус служ-
бової особи. Принаймні це слово часто вжи-
вається у КК України стосовно саме таких 
суб’єктів (ст.ст. 364, 368 КК України). Вико-
ристання його у статті, яка не стосується 
службової діяльності, викривляє дійсний 
сенс законодавчої заборони. Можна припу-
стити, що насправді у ст. 354 КК України 
маються на увазі суто професійні функції. 
Навряд чи перукар, офіціант, кур’єр, так-
сист, навіть лікар-хірург (звісно, котрий 
оперує, а не керує), займають певне «ста-
новище». Вони просто виконують свою ро-
боту, реалізують суто професійні навички, 
вміння. Тому ст. 354 КК України доцільно 
застосовувати, коли неправомірна вигода 
пов’язана саме з такими – винятково про-
фесійними – можливостями «пересічного» 
працівника. Але на заваді цьому розумін-
ню стоїть слово «становище».
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Мабуть, саме воно відіграло свою роль, 
коли водій, який по роботі був знайомий зі 
службовою особою, одержав від іншої лю-
дини неправомірну вигоду за звернення до 
цієї службової особи з проханням сприяти 
у відведенні в оренду земельних ділянок [9]. 
У вироку зазначено, що водій зробив це, «ви-
користовуючи свій статус та розраховуючи 
на прихильність, в силу свого становища, 
зі сторони посадових осіб…». Не викликає 
сумнівів, що в цьому процесі працівник 
(який насправді не є ні службовою особою, 
ні особою, яка надає публічні послуги) жод-
ним чином не виявляє себе саме як водій. 
Тому, якщо службова особа, до якої він обі-
цяв звернутися з проханням, є такою, що 
виконує функції держави, дії цього водія 
відповідають ознакам ст. 369-2 «Зловживан-
ня впливом» КК України, яка саме на такі 
випадки й розрахована. Але слід зазначи-
ти, що ця стаття не підлягає застосуванню 
внаслідок законодавчої помилки – її при-
мітка містить посилання на Закон України 
«Про засади запобігання і протидії коруп-
ції», який не є чинним. Проте суд застосував 
ст. 354 КК України не внаслідок того, що 
знав про те, що ст. 369-2 КК України є «мер-
твою» (подія з водієм все одно не відповідає 
ознакам ст. 354), а з тієї причини, що непра-
вильно розтлумачив слово «становище» сто-
совно змісту аналізованої статті. А привід 
для цього дає сам законодавець, який міг 
би вести мову, наприклад, про «професійні 
функції» працівника, але використав не зов-
сім вдале слово. (У вироку, що наводиться, 
припущені й інші помилки, але вони пов’я-
зані з проблемами, які зараз обговорювати 
не заплановано.)

Помилки, що вбачаються з тлумачення 
слова «становище», вживаного у ст. 354 КК 
України, також непоодинокі. Ще одним 
прикладом може бути вирок стосовно ре-
єстратора медико-соціальної експертної 
комісії (МСЕК), яка одержала неправо-
мірну вигоду не за дії, пов’язані з її про-
фесійними функціями, а за використання 
стосунків, знайомств по роботі, а саме: «за 
вирішення питання» з головою Рахівської 
МСЕК про прискорення оформлення доку-
ментів про проходження огляду для вста-
новлення інвалідності. У вироку також 

зазначається, що засуджена одержала не-
правомірну вигоду, «не будучи службовою 
особою та членом МСЕК, але при цьому ви-
користовуючи своє становище» [10]. Наяв-
ність у вказаному випадку усіх ознак іншо-
го злочину, а саме: зловживання впливом, 
досить очевидна. До речі, на час вчинення 
відповідних дій ст. 369-2 «Зловживання 
впливом» КК України могла бути засто-
сована, оскільки зазначений у примітці 
Закон України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» ще був чинним, тобто 
нинішньої помилки ст. 369-2 не містила. 
У тому, що про відповідну статтю суд навіть 
не згадав, знову-таки, вбачається часткова 
провина законодавця: недоречність у кон-
тексті ст. 354 КК України слова «станови-
ще» та «відірваність» цієї статті від базово-
го масиву складів корупційних злочинів. 
Хоча це й не виправдовує суддів, які, поми-
ляючись у кваліфікації, проявляють неу-
важність до закону, недостатнє володіння 
законодавчою матерією та прийомами тлу-
мачення. Про це свідчать й інші помилки 
в наведеному вироку (і не лише в ньому). 
Усі вони заслуговують на окреме деталь-
не обговорення та наводять на думку про 
необхідність підвищення професійного 
рівня осіб, що застосовують кримінальний 
закон (у тому числі й прокурорів у частині 
підтримання державного обвинувачення).

Зважаючи на висловлене, вбачається, що 
прогресивна наукова спільнота зобов’язана 
докласти максимальних зусиль для того, 
щоб переконати законодавця переформа-
тувати ст. 354 КК України, зокрема, позба-
вити невизначених зворотів, аби забезпечи-
ти її доцільне, справедливе застосування. 
На превеликий жаль, численні законодавчі 
помилки стали сумною «нормою» останніх 
часів, спостерігаються у багатьох нових та 
змінених статтях, значною мірою з розділу 
VІІ Особливої частини КК України, що не 
лише не сприяє протидії корупції, а навпа-
ки – гальмує відповідні процеси. Тому автор 
цієї публікації впевнено приєднується до 
тих дослідників, які обґрунтовано наполяга-
ють на тому, що весь антикорупційний блок 
Кримінального кодексу України потребує 
комплексної, науково продуманої, докорін-
ної реконструкції.
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Наталія ЯРМИШ

ПРИЧИНИ ПОШИРЕНИХ ПОМИЛОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
СТАТТІ 354 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Розглянуто деякі судові помилки, яких припускаються при кваліфікації дій працівників 
за ст. 354 Кримінального кодексу України; проаналізовано їх причини: з одного боку, це 
законодавчі вади (зокрема, нечітке формулювання суб’єкта відповідного злочину), з дру-
гого – недостатні навички тлумачення кримінального закону в осіб, які його застосовують.

Ключові слова: вирок суду; протидія корупції, працівник підприємства, установи, орга-
нізації, становище, яке він займає; професійні функції; системне тлумачення закону.

Наталья ЯРМЫШ

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СТАТЬИ 354 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Рассмотрены некоторые судебные ошибки, допускаемые при квалификации действий 
работников по ст. 354 Уголовного кодекса Украины; проанализированы их причины: с од-
ной стороны, это законодательные изъяны (в частности, нечеткая формулировка субъекта 
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соответствующего преступления), с другой – недостаточные навыки толкования уголовного 
закона у лиц, которые его применяют.

Ключевые слова: приговор суда; противодействие коррупции, работник предприятия, 
учреждения, организации, положение, которое он занимает; профессиональные функции; 
системное толкование закона.

Nataliia YARMYSH

REASONS OF COMMON MISTAKES IN IMPLEMENTATION 
OF ARTICLE 354 OF CRIMINAL CODE OF UKRAINE

 
It was considered some judicial errors implied in the qualifi cation of workers according to the 

article 354 of the Criminal Code of Ukraine; it was analyzed their reasons: on the one hand, they 
are legal defects (particularly vague formulating of perpetrator of relevant crime), on the other 
hand – lack of skills in the interpretation of the criminal law of persons who use it.

Keywords: verdict; combating corruption; an employee of the company, institution or 
organization, position he occupies; professional functions; systematic interpretation of the law.
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У сучасних умовах постійного зростання 
обсягів кримінальної процесуальної інфор-
мації складність контролю кримінально-
го процесу значно перевищує можливості 
суб’єктів контролю. Як наслідок, через об’єк-
тивну неспроможність людини регулярно, 
своєчасно та повністю переробляти наявні 
величезні потоки неструктурованої інфор-
мації, конт роль стає недостатньо ефектив-
ним. Традиційно протягом останніх років 
цю проблему намагались вирішити шляхом 
збільшення кількості суб’єктів конт ролю, 
що опосередковано спостерігається у впро-
вадженні в чинному Кримінальному про-
цесуальному кодексі України (КПК Укра-
їни) [1] інституту слідчого судді. Вказаний 
екстенсивний метод окрім очевидної нее-
кономності не відповідає сучасним тенден-
ціям щодо значного скорочення чисельності 
прокурорів та неукомплектованості судів. 
За таких умов кримінальний процес посту-
пово виходить з-під реального контролю, а 
сам контроль стає фрагментарним та фор-
малізованим.

Перспективним способом вирішення озна-
ченої проблеми є розширення електронного 
сегмента кримінального процесу в цьому 
напрямі.

Проблеми кримінального процесуального 
контролю досліджували  вітчизняні проце-

суалісти, зокрема  Р.Г. Ботвінов, І.В. Гловюк, 
Л.М. Лобойко, О.Ю. Татаров, В.М. Тертиш-
ник, В.І. Чорнобук, М.Г. Шавкун, В.М. Юрчи-
шин. Однак учені розглядають цю функцію 
управління виключно як діяльність спеціалі-
зованих процесуальних суб’єктів. У контексті 
автоматизованого інформаційного процесу 
вказане питання не досліджено, що обумов-
лює актуальність теми публікації.

Метою цієї статті є розробка теоретичних 
засад та алгоритму функціонування автома-
тизованого кримінального процесуального 
контролю як інноваційного інструмента за-
безпечення належної правової процедури під 
час кримінального провадження.

Управління будь-яким  процесом перед-
бачає здійснення контролю – перевірки від-
повідності функціонування певної системи 
встановленим вимогам.

Новий тлумачний словник української 
мови визначає термін «контроль» як: 1) пе-
ревірка, облік діяльності кого-, чого-небудь, 
нагляд за кимось, чимось; цензура (преси); 
2) установа або організація, що здійснює 
на гляд за ким-, чим-небудь або перевіряє 
його [2, с. 884].

На нашу думку, варто визначити такі еле-
менти контролю як явища: об’єкт (кого/що 
контролюють? – процеси, що перевіряють-
ся на предмет правильності їх здійснення), 
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суб’єкт (хто/що контролює?). Об’єкт варто ди-
ференціювати на: фактичну дійсність (стан 
об’єкта контролю, що має місце під час дослі-
дження) та ідеальну модель (теоретична мо-
дель функціонування об’єкта, що відповідає 
встановленим нормам (вимогам, законам), 
є максимально швидкою й продуктивною та 
водночас найменш затратною).

Описаний підхід застосовується щодо кри-
мінального процесу, де об’єктом є матеріали 
кримінального провадження або їх частина 
(ідеальною моделлю виступає чинний кримі-
нальний процесуальний закон), суб’єктом – 
уповноважена службова особа.

Аналізуючи норми КПК України, ми мо-
жемо виокремити три види кримінально-
го процесуального контролю: а) відомчий; 
б) позавідомчий (прокурорський нагляд); 
в) судовий.

Відомчий контроль здійснює керівник ор-
гану досудового розслідування відповідно до 
ч.ч. 2–5 ст. 39 КПК України.

Позавідомчий контроль визначений у ч. 2 
ст. 36 КПК України як «нагляд за додержан-
ням законів під час проведення досудового 
розслідування у формі процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням», що 
здійснюється прокурором – процесуальним 
керівником. Керівник органу прокуратури 
відповідно до ч. 5 ст. 36, ч. 6 ст. 36, ст. 308 КПК 
України є суб’єктом позавідомчого контролю 
щодо органу досудового контролю та водночас 
згідно з ч. 6 ст. 36, ч. 3 ст. 40, ст. 308, ст. 313 
КПК України – суб’єктом відомчого контролю 
щодо прокурора – процесуального керівника.

Судовий контроль здійснюють слідчі судді 
(п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України) та судді (ч. 2 
ст. 28, абз. 2 ч. 3 ст. 323, ст. 333 та ін. КПК 
України).

В результаті впровадження згідно з чин-
ним КПК України електронних технологій 
вже сьогодні створено основу електронного 
кримінального процесуального контролю.

Відомчий та позавідомчий контроль під час 
досудового розслідування реалізовано в елек-
тронному форматі за допомогою Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань (ЄРДР,  Реєстр).

Слідчий та прокурор – процесуальний 
керівник мірою проведення процесуальних 
дій заповнюють електронні цифрові контури 
Реєстру та вносять дані про прийняття про-

цесуальних рішень, формуючи таким чином 
більшу частину електронного процесуально-
го документа. Також ЄРДР передбачає функ-
цію прикріплення до провадження основних 
процесуальних документів. Тож під час досу-
дового розслідування в ЄРДР накопичуєть-
ся процесуальна інформація, на основі якої 
формуються  витяг з Реєстру (щодо окремого 
провадження) та аналітичні дані.

Керівнику органу досудового розслідуван-
ня та керівнику прокуратури в ЄРДР доступ-
ні інструменти елементарної аналітики, що 
дають змогу генерування бази даних за ви-
значеними параметрами та атрибутами, за-
безпечуючи первинну автоматичну обробку 
несортованої електронної кримінальної про-
цесуальної інформації.

Отже, відомчий та позавідомчий кримі-
нальний процесуальний контроль суттєво 
вдосконалено: об’єкт перейшов з паперового 
в паперово-електронний формат; суб’єкт – до-
повнений підсилювачем інтелекту – електрон-
ною системою.

Разом із тим наявні контрольні можли-
вості ЄРДР не забезпечують потреб суб’єктів 
контролю щодо актуальної сортованої інфор-
мації, надаючи лише загальні аналітичні 
дані за введеними «вручну» параметрами.

На сьогодні випадки порушення норм КПК 
України виявляються шляхом встановлення 
збігу даних ЄРДР та закладених в електрон-
ній системі алгоритмів процесуальних пору-
шень. Водночас, на нашу думку, необхідно 
змінити парадигму електронного криміналь-
ного процесуального контролю та перейти від 
виявлення й наступного усунення порушень 
до їх недопущення.

Наприклад, для об’єктивного відображен-
ня в ЄРДР даних щодо збитків, завданих 
правопорушеннями,  необхідно забезпечити 
їх обов’язкове заповнення в провадженнях 
щодо злочинів, передбачених ст.ст. 176, 177, 
185–198, 206-2, 218-1, 219, 222, 223-1, 224, 229, 
232-2, 289, 308, 312, 313 КК України, а також 
встановити контроль логічних рівностей між 
фабулою та виявленими збитками (розділ 
«Збитки» картки «Правопорушення»), заборо-
нити визначення показників відшкодованих 
збитків, вищих за встановлені, або без таких.

Для запобігання штучному збільшенню 
органами досудового розслідування показ-
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ників самостійно виявлених злочинів на 
пріоритетних напрямах економіки, до яко-
го, зокрема, віднесено і виявлення злочинів, 
пов’язаних з охороною навколишнього при-
родного середовища й земельних відносин, 
необхідно обмежити повноваження реєстра-
торів із зазначення відповідного пріоритету 
лише у певній категорії злочинів – передба-
чених ст.ст. 236–254 КК України.

Для забезпечення дотримання положень 
ст. 217 КПК України  при об’єднанні матері-
алів досудового розслідування в одне прова-
дження необхідно встановити обмеження:

1) за підставою «не встановлено підозрюва-
них, проте є підстави вважати, що кримінальні 
правопорушення вчинені однією особою (осо-
бами)» – виключно щодо проваджень, в яких у 
Реєстрі не створено картку «Правопорушник» 
та не внесено дані про оголошення підозри;

2) за підставою «щодо однієї особи, підо-
зрюваної у вчиненні кількох кримінальних 
правопорушень» – стосовно проваджень, у 
яких: а) створено однакову кількість карток 
«Правопорушник»; б) дані осіб карки «Пра-
вопорушник» збігаються; в) картка «Право-
порушник» у провадженні, що приєднується, 
автоматично має бути переведена в статус 
«дублікат»;

3) за підставою «щодо декількох осіб, підоз-
рюваних у вчиненні одного кримінального 
правопорушення» – виключно провадження, 
в яких у Реєстрі створено картку (картки) 
«Правопорушник» та внесено дані про оголо-
шення підозри, тощо.

Судовий контроль на сьогодні не реалі-
зовано в електронному сегменті. Електро-
нні інформаційні системи суду, по суті, є 
системами електронного документообігу зі 
спеціальними інструментами фіксації кри-
мінальної процесуальної  інформації за до-
помогою технічних засобів. Елементи Єдиної 
судової  інформаційної системи (ЄСІС) біль-
ше стосуються технічного аспекту: реєстра-
ції документації, виготовлення документів 
судочинства, оприлюднення відомостей на 
веб-сайтах судів та в ЄДРСР. Процесуаль-
на складова відображена в автоматизова-
ній судовій інформаційній системі (АСІС), 
аудіофіксації процесу, розсилці повісток за 
допомогою SMS-повідомлень та надсилан-
ні процесуальних документів елект ронною 

поштою, однак у даному випадку інструмен-
ти електронного контролю відсутні.

Так, сформована під час судового прова-
дження кримінальна справа в її електро-
нному вираженні складається з: аудіофо-
нограми і електронного журналу судового 
засідання (зберігаються не централізовано 
в електронній системі, а на лазерних дис-
ках в матеріалах справи та в архіві суду), 
а також опублікованих в ЄДРСР рішень 
суду. Жоден із вказаних елементів не може 
бути оброблений інформаційною системою, 
по-перше, через відсутність відповідного ін-
струментарію, по-друге, через неналежний 
формат вхідних даних. Для застосування в 
ЄСІС алгоритму, аналогічного створеному 
в ЄРДР, потрібно забезпечити формуван-
ня матеріалів провадження за допомогою 
електронних цифрових контурів ЄСІС (про-
понується створити) з одночасним обліком 
ключових характеристик та результатів. 
Такий механізм передбачає вчинення про-
цесуальних дій та прийняття процесуальних 
рішень шляхом внесення даних до електро-
нної системи та наступного автоматичного 
створення на їх основі електронних процесу-
альних документів. Тобто буде згенеровано 
масив процесуальної інформації, що може 
бути оброблено й проаналізовано електро-
нною системою, в першу чергу автоматично. 
Разом із тим переведення процесуального 
контролю в електронну площину потре-
бує реформування електронного сегмента 
кримінального провадження в напрямі 
інтероперабельності електронних інфор-
маційних систем органів кримінальної юс-
тиції. Це забезпечить оперативний обмін 
електронною кримінальною процесуальною 
інформацією.

Однак кримінальний процесуальний конт-
роль потребує інформаційного вдосконален-
ня на всіх стадіях процесу, відтак розвивати-
мемо це питання комплексно.

Кримінальний процес та його електронні 
елементи побудовані за фрактальним прин-
ципом [3, с. 7; 4, с. 660; 5, с. 60]. Фрактал – це 
структура, яка складається з частин, що у яко-
мусь змісті подібні цілому (самоподібність) [6, 
с. 85]. Це відкриває можливості застосування 
методів фрактальної геометрії для виконан-
ня завдань кримінального провадження.
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Базовим елементом електронного проце-
суального контролю є кримінальна процесу-
альна аномалія – порушення фрактальної 
структури кримінального процесу, викли-
кане прийняттям процесуальних рішень чи 
вчиненням процесуальних дій, не передба-
чених КПК України, недотриманням належ-
ної правової процедури щодо умов, строків, 
гарантій або суб’єктів кримінальної процесу-
альної діяльності.

Виявлення таких аномалій в умовах елект-
ронного кримінального провадження може 
бути автоматизовано.

На нашу думку, перспективним напрямом 
розвитку кримінального процесу є запрова-
дження автоматизованого кримінального 
процесуального контролю – електронної під-
системи, побудованої за визначеним у КПК 
України самоподібним процесуальним алго-
ритмом, що здійснює автоматизований аналіз 
(контроль) процесуальної інформації та забез-
печує недопущення процесуальних порушень 
шляхом блокування внесення до електронної 
системи не передбачених Законом рішень 
(вчинення дій), у режимі реального часу кон-
тролює дотримання належної кримінальної 
процесуальної процедури та забезпечує облік 
виявлених кримінальних процесуальних ано-
малій для вжиття заходів реагування.

За результатами опитування спеціалізо-
ваних суб’єктів кримінального провадження 
61,9% слідчих, 73,4% прокурорів, 72,9% адво-
катів та 83,1% суддів (слідчих суддів) вважа-
ють за доцільне запровадити електронний 
процесуальний контроль за допомогою про-
грамних (комп’ютерних) алгоритмів.

Отже, наступним етапом еволюції кримі-
нального процесуального контролю є перехід 
його об’єкта з паперово-електронного формату 
в електронний, а суб’єкта – від людини, інте-
лект якої доповнюється електронною системою, 
що виступає його підсилювачем, до інтеропера-
бельної автоматизованої електрон ної системи.

Елементами автоматизованого криміналь-
ного процесуального контролю є: об’єкт – 
електронна кримінальна процесуальна 
інформація (АРМОР, ЄРДР, ЄСІС тощо); 
суб’єкт – контрольна підсистема, що містить 
чітко прописану структуру процесу (вичерпну 
множину дій, що можуть бути виконані, при-
чому як загалом для всього процесу, так і для 

конкретної його частини, чи обсяг, доступний 
для певного суб’єкта).

Суб’єкт контролюватиме процес формуван-
ня реєстраторами об’єкта – електронного кри-
мінального провадження.

Забезпечення своєчасного виявлення про-
цесуальних аномалій та реагування на них 
потребує запровадження трьох видів автома-
тизованого кримінального процесуального 
контролю: превентивного, поточного та на-
ступного.

Превентивний контроль передбачає вста-
новлення визначених у КПК України обме-
жень («запобіжників») щодо вчинення суб’єк-
том провадження процесуальних дій залежно 
від стадії провадження та наявності процесу-
альних підстав, як-от тяжкість злочину, на-
явність підозрюваного,  повнота заповнення 
електронних контурів тощо.

Поточний контроль є динамічним (аналі-
зує інформацію постійно, а не лише при вне-
сенні даних до електронної системи) та вклю-
чає: контроль строків у провадженні, аналіз 
фабул за ключовими словами, а також проце-
суальних рішень (їх сукупності) з наступним 
повідомленням за допомогою «червоної лінії» 
уповноваженій службовій особі (особам) про 
можливі порушення, загрози, а також пропо-
зиції щодо прийняття процесуальних рішень 
(вчинення процесуальних дій). Передбача-
ється впровадження автоматичного рівно-
мірного розподілу навантаження на суб’єктів 
провадження (в частині призначення слідчих 
та процесуальних керівників аналогічно до 
здійснюваного АСДС відповідно до ст. 35 КПК 
України розподілу проваджень між  суддями).

Наступний контроль полягає у: фіксації 
спроб суб’єкта провадження щодо прийнят-
тя не передбачених КПК України процесу-
альних рішень (вчинення процесуальних 
дій)  та наступного повідомлення керівнику 
органу  (автоматичне скерування відомостей 
до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів України, Вищої кваліфікаційно 
дисциплінарної комісії суддів України тощо) 
для вжиття заходів реагування; формуван-
ня рейтингу суб’єктів провадження (слідчих, 
прокурорів, суддів) залежно від кількості зав-
дань, їх складності, ефективності роботи та 
кількості спроб процесуальних порушень (ви-
явлених аномалій). 
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Для забезпечення суб’єктів кримінального 
процесу правореалізаційними інструмента-
ми електронного провадження пропонується 
створення електронного віртуального кабіне-
ту, а також спеціалізованого мобільного до-
датка, за допомогою якого в режимі реального 
часу можна буде отримати актуальну кримі-
нальну процесуальну інформацію, що дасть 
змогу уповноваженій службовій особі бути 
обізнаною про аномалії, виявлені в результа-

ті поточного автоматизованого електронного 
кримінального процесуального контролю.

Системне вдосконалення електронно-
го сегмента кримінального провадження 
сприятиме переведенню процесуальної ді-
яльності в електронне інформаційне поле, 
створенню сучасного технологічного меха-
нізму здійснення кримінального переслі-
дування та автоматизованого процесуаль-
ного контролю.
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Антон СТОЛІТНІЙ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Висвітлено сучасний стан кримінального процесуального контролю, його види та ключові 
проблемні питання. Встановлено необхідність зміни парадигми відомчого та позавідомчого 
електронного кримінального процесуального контролю в напрямі переходу від виявлення та 
наступного усунення порушень до їх недопущення. Описано ключові положення реформуван-
ня електронних інформаційних систем суду для створення електронного судового контролю. 
За результатами дослідження розроблено алгоритм функціонування автоматизованого кримі-
нального процесуального контролю.

Ключові слова: кримінальний процес; контроль; електронні інформаційні системи; авто-
матизація; вдосконалення.
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Антон СТОЛЕТНИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Освещено современное состояние уголовного процессуального контроля, его виды и клю-
чевые проблемные вопросы. Установлена необходимость изменения парадигмы ведомственно-
го и вневедомственного электронного уголовного процессуального контроля в направлении пе-
рехода от обнаружения и последующего устранения нарушений к их недопущению. Описаны 
ключевые положения реформирования электронных информационных систем суда для соз-
дания электронного судебного контроля. По результатам исследования разработан алгоритм 
функционирования автоматизированного уголовного процессуального контроля.

Ключевые слова: уголовный процесс; контроль; электронные информационные системы; 
автоматизация; совершенствование.

Anton STOLITNII

AUTOMATED ELECTRONIC CRIMINAL 
PROCEEDING CONTROL

In this article we highlighted the current state of criminal procedural control, its types and key 
issues. We found that you need to change the paradigm of departmental and non-departmental 
electronic criminal procedural control. We propose instead to detect and eliminate abuse we need 
to build an electronic program that is not allow their commission. We also described the key ideas 
of reforming the electronic segment of judicial system according to which we propose to create 
electronic judicial control. According to the study, we developed an algorithm which operate 
automated criminal procedural control.

Keywords: criminal process; control; electronic information systems; automation; improvement.
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Відомо, що будь-який інститут кримі-
нального процесуального права повинен 
удосконалюватися з урахуванням досвіду 
зарубіжних країн. Адже, як зазначено в По-
яснювальному меморандумі до Рекомендації 
Rec (2009) 19 «Про служби публічного обви-
нувачення в системі кримінальної юстиції», 
держави повинні приводити національне 
кримінальне законодавство у відповідність 
до єдиних стандартів [1]. 

З огляду на це затримання як самостій-
ний інститут вітчизняного кримінального 
процесу потребує особливої уваги, оскільки є 
тимчасовим запобіжним заходом, що обмежує 
одне з основоположних прав людини – право 
на свободу та особисту недоторканність. 

Серед країн Європейського Союзу найбіль-
ший інтерес становить Республіка Франція, 
оскільки в зазначеній державі порушення 
процедури затримання мають пряме відно-
шення до визнання доказів, отриманих під 
час цього, недопустимими [2, с. 9, 114]. Як 
вбачається з роз’яснення вчених, причинами 
є те, що затримання належить до засобів об-
меження прав, які прямо передбачені в Кон-
ституції Франції [3, с. 95; 4, с. 473], тому пору-
шення під час короткочасного обмеження волі 
(затримання) слід розцінювати як порушення 
норм Основного Закону [5, с. 8; 6, с. 172]. 

Затримання за законодавством Франції не 
є темою, що не досліджувалася у юридичній 
науці. Зокрема, висновки щодо порядку ко-
роткочасного обмеження волі (затримання) у 

Французькій Республіці в різні періоди часу 
зробили такі провідні вчені, як: Л.В. Головко, 
К.Ф. Гуценко, К.Б. Калиновський, В.Т. Ма-
ляренко, А.В. Молдован, В.В. Молдован, 
Б.О. Філімонов тощо. Однак привертає увагу 
та обставина, що нині багато проблем, при-
свячених затриманню за кримінально-проце-
суальним законодавством Франції, залиша-
ються не розкритими.

Мета статті полягає у висвітленні питан-
ня щодо порядку затримання особи за кри-
мінальним процесуальним законодавством 
Франції.

Основними нормативно-правовими ак-
тами, що регулюють порядок затримання в 
Республіці Франція, слід вважати: Конститу-
цію Французької Республіки [7; 8; с. 116], що 
гарантує право на свободу та особисту недо-
торканність [9; с. 381; 4, с. 473]; Криміналь-
но-процесуальний кодекс Французької Рес-
публіки (КПК Франції) [10], який визначає 
порядок затримання особи у кримінальному 
провадженні.

Так, у кримінальному процесі Франції за-
триманням вважається примусове перебуван-
ня особи в поліцейському відділку. До такого 
висновку спонукають, зокрема, роз’яснення 
Л.В. Головка: «… у Франції затримання роз-
починається з моменту доправлення особи в 
поліцейський відділок до обрання запобіжно-
го заходу» [2, с. 49], а також А.В. Молдована, 
який вказує, що в цій країні розмежовують 
затримання та доправляння особи в полі-
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цейський відділок [11, с. 158–159]. З ураху-
ванням викладеного зауважимо: відразу стає 
зрозуміло, чому у Франції заборонено фізич-
ним особам здійснювати будь-яке затриман-
ня. Як вбачається, дані суб’єкти мають право 
лише примусово доставити у відділ поліції 
підозрюваного.

Суб’єктами, уповноваженими затримувати 
особу у Франції під час провадження дізнан-
ня очевидних злочинів (проступків) і почат-
кового дізнання [12, с. 55; 13, с. 133], згідно 
зі ст. 20 КПК Франції на сьогодні є лише офі-
цери судової поліції. Іншим посадовим особам 
(жандарми, інспектори поліції, інші чиновни-
ки поліції [14, с. 1067; 15, с. 683]) це забороня-
ється [16, с. 330]. Проте так було не завжди, 
оскільки, наприклад, згідно з рішенням Єв-
ропейського суду з прав людини у справі «Бо-
зано (Bozano) проти Франції» можна вказати, 
що свого часу «жандарми» та «інші праців-
ники поліції» також проводили затримання, 
зокрема: «Під час звичайної перевірки фран-
цузька жандармерія затримала заявника. … 
У той же вечір поліція затримала заявника 
на вулиці» [17]. Аналогічно вказано в справі 
«Томазі (Tomasi) проти Франції»: «Громадя-
нин Франції пан Томазі був затриманий по-
ліцією Бастії («Верхня Корсика») за підозрою 
у вчиненні в співучасті вбивства, а також за-
маху на вбивство» [18].

Зміни, що відбулися у французькому зако-
нодавстві в питанні стосовно суб’єктів, упов-
новажених проводити затримання під час 
провадження дізнання, можна пояснити тим, 
що повноваження проводити процесуальні 
дії, в тому числі допит, згодом залишилися 
лише в «офіцерів судової поліції». Після за-
тримання особи обов’язково відбувається її 
допит, але це вважається процесуальною дією 
[19, с. 545–546; 5, с. 8–9]. 

Отже, згідно з наведеними поглядами слід 
зробити перший висновок: у Франції обме-
жено перелік суб’єктів, уповноважених про-
водити затримання. Ними є офіцери судової 
поліції. Всі інші мають право лише доставити 
підозрюваного до відділку поліції. У зв’яз-
ку з цим затримання та доправляння осо-
би в поліцейський відділок не є тотожними 
 поняттями. 

Підстави затримання під час провадження 
дізнання у Франції мають певні особливості. 

Зокрема, офіцер судової поліції вправі затри-
мати особу: або якщо є відомості (докази) про 
її причетність до вчиненого злочину (ст. 77 
КПК Франції) [2, с. 47]; або якщо необхідно 
перевірити інформацію про її причетність 
до вчиненого, або того, що готується, злочи-
ну [11, с. 162; 6, с. 173]. Іншими словами, має 
йтися про наявність інформації щодо того, що 
певна особа вчинила чи може бути причетною 
до вчиненого, або такого, що готується, злочи-
ну. Отож слід погодитися з К.Ф. Гуценком, що 
у Франції метою затримання є забезпечення 
фіксації, а також перевірка інформації про 
причетність певної особи до кримінального 
правопорушення [16, с. 330]. 

Строк затримання особи залежить від 
підстав та мети затримання. Так, згід-
но з висновками М.Г. Стойка [6, с. 173], 
Л.В. Головка [2, с. 47–48], К.Ф. Гуценка [16, 
с. 330–331] початковий строк затримання не 
може перевищувати 24 годин. Проте, якщо 
особа затримана лише в зв’язку з необхід-
ністю її допитати щодо вчиненого злочину 
і немає доказів її причетності до цього зло-
чину, вона може примусово утримуватися 
лише на час, потрібний для допиту, але в 
разі необхідності такі строк і час затри-
мання може бути подовжено на той самий 
термін прокурором. Для цього затриманого 
обов’язково представляють (доставляють) 
до прокурора. 

Однак, якщо допитується особа, стосовно 
якої є вагомі докази вважати, що вона при-
четна до вчиненого, або такого, що готується, 
злочину, то за таких обставин час затриман-
ня, знову-таки, становить 24 години, проте 
може бути продовжений прокурором на цей 
же термін, але без представлення (доставлен-
ня) затриманого. 

З приводу строків затримання доцільно 
додати, що стосовно злочинів певних кате-
горій строки короткочасного обмеження волі 
можуть бути дещо іншими, а саме: «… до 
96 годин» [20, с. 474–475; 16, с. 331], про що 
йтиметься далі.

Отже, з викладеного вбачається наступний 
висновок: у Франції положення криміналь-
ного процесуального законодавства стосовно 
строків затримання не є однаковими у всіх 
випадках. Як засвідчують наведені відомості, 
строк залежить від підстав затримання та ка-
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тегорії злочину, у зв’язку з вчиненням якого 
особу затримали.

Після закінчення терміну затримання 
особа: або звільняється; або стосовно неї роз-
починається кримінальне провадження (кри-
мінальне переслідування) і за необхідності 
застосовується один із запобіжних заходів. 
Зокрема, як роз’яснює А.В. Молдован, по за-
вершенню короткочасного обмеження волі 
складається протокол, який направляється 
прокурору для прийняття рішення про по-
чаток дізнання чи попереднього слідства. За 
відсутності підстав для цього особа звільня-
ється [11, с. 162].

Що ж до найбільш суттєвих особливостей 
у процедурі затримання під час проваджен-
ня дізнання зауважимо, що французький 
законодавець має власний погляд на поря-
док реалізації права на захист під час ко-
роткочасного обмеження волі (затримання). 
Так, за загальним правилом на початку 
затримання офіцер судової поліції має по-
інформувати затриманого про його права, 
окремо роз’яснити право надавати пояснен-
ня, відповідати на запитання або мовчати. 
Крім того, не пізніше ніж через три години 
після затримання надати можливість пові-
домити по телефону про своє місцеперебу-
вання, членів сім’ї чи інших осіб, з якими 
спільно проживає. На першу вимогу затри-
маного чи членів його сім’ї надати можли-
вість пройти медичний огляд [2, с. 48]. 

Проте у частині реалізації права на захист 
шляхом зустрічі із захисником до першого до-
питу після затримання встановлено, що така 
зустріч може тривати лише 30 хвилин. На-
ступна (друга) зустріч може відбутися лише 
через 20 годин після затримання, а у разі 
продовження строку затримання – ще через 
12 годин. При цьому, як зазначають Б.Г. Ро-
зовський [20, с. 474–474] і К.Ф. Гуценко [16, 
с. 331], у справах, пов’язаних з організованою 
злочинністю, бандитизмом, рекетом, сутенер-
ством, вимаганням тощо, – протягом перших 
36 годин з моменту затримання, в справах, 
пов’язаних з тероризмом і торгівлею наркоти-
ками, – протягом перших 72 годин, а за пев-
них обставин і 96 годин. Затриманому взагалі 
може бути відмовлено у зустрічі із захисни-
ком, а тривалість першого побачення – обме-
жуватися 30 хвилинами.

Отже, як бачимо, у Франції стосовно дея-
ких категорій злочинів дозволяється значно 
обмежувати право на захист, зокрема: перша 
зустріч із захисником може відбутися лише 
після спливу певного часу з моменту затри-
мання та бути нетривалою за часом.

Розглядаючи особливості затримання вже 
під час досудового розслідування, спочат-
ку слід зазначити, що в Республіці Франція 
суб’єктом розслідування є слідчий суддя [11, 
с. 156; 15, с. 684; 14, с. 1067], який: або само-
стійно виконує усі слідчі дії; або дає окреме 
доручення про їх проведення іншому слідчо-
му судді (якщо слідчу дію необхідно прове-
сти в іншій адміністративно-територіальній 
одиниці); або дає доручення офіцеру судової 
поліції (ч. 1 ст. 81 КПК Франції) [16, с. 344, 
350]. Тобто з урахуванням висновків Л.В. Го-
ловка: «… до переліку слідчих дій відносить-
ся затримання» [2, с. 89], під час досудового 
розслідування суб’єктом затримання є: слід-
чий суддя; офіцер судової поліції, який діє за 
дорученням слідчого судді. 

Підстави затримання особи при досудо-
вому розслідуванні несуттєво відрізняються 
від підстав затримання під час провадження 
дізнання. Зокрема, під час досудового розслі-
дування обвинуваченого можна затримати, 
якщо він також не з’являється на виклики 
слідчого судді, а саме, як зазначається дослід-
никами кримінального процесу Франції [19, 
с. 546]: «слідчий суддя може забезпечити при-
сутність обвинуваченого у разі його неявки, 
постановою про привід або затримання» [21]. 

Однак додамо, згідно з роз’ясненнями 
А.В. Молдована [11, с. 159] у Франції постано-
ва про привід за великим рахунком є також 
затриманням особи, оскільки, як зазначає 
вчений, під час досудового розслідування: 
коли здійснили привід особи, але її немож-
ливо негайно (відразу) допитати, її перена-
правляють в арештний дім, де вона може пе-
ребувати до 24 годин; коли особу затримали 
на підставі постанови про затримання, то її 
поміщають в арештний дім, де вона може пе-
ребувати до 48 годин. 

Під час досудового розслідування право 
на захист через зустрічі із захисником хоч і 
не так обмежено, як під час провадження ді-
знання, але також має особливості реалізації. 
Так, затриманий може вільно спілкуватись зі 
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своїм адвокатом, починаючи з першого допи-
ту його слідчим. Проте слідчий суддя теж має 
право заборонити це спілкування на певний 
час [14, с. 1068]. 

Підсумовуючи викладене, слід зробити 
висновки, що порядок затримання в кримі-
нальному провадженні Франції має такі осо-
бливості: 1) під час провадження дізнання за-
тримання розглядається як час примусового 
перебування особи в поліцейському відділку. 
У зв’язку із цим затриманням не вважається 
час примусової доставки до правоохоронного 
органу; 2) під час провадження дізнання за-

тримання, як правило, проводиться офіцером 
судової поліції, тоді як інші посадові особи да-
ного органу, фізичні особи, позбавлені мож-
ливості здійснити це. Вони мають право лише 
доставити підозрюваного до правоохоронного 
органу; 3) під час провадження дізнання за-
тримувати можна особу, стосовно якої наявна 
інформація про причетність до вчиненого або 
такого, що готується, злочину; 4) в разі затри-
мання особи право на захист (зустріч із захис-
ником) як під час провадження дізнання, так 
і під час провадження досудового розсліду-
вання може бути значно обмежене.
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Наталія ТОПЧИЙ

ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФРАНЦІЇ

Розглядається інститут затримання за кримінально-процесуальним законодавством Фран-
ції. Розкривається поняття цього інституту, визначено перелік суб’єктів, уповноважених за-
тримувати особу в зазначеній країні. Звертається увага на особливості реалізації права на 
захист під час затримання особи у Франції. З’ясовано порядок короткочасного обмеження волі 
(затримання).

Ключові слова: кримінальне провадження; зарубіжний досвід; Франція; затримання; по-
рядок застосування.

Наталия ТОПЧИЙ

ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ФРАНЦИИ

Рассматривается институт задержания согласно уголовно-процессуальному законодатель-
ству Франции. Раскрывается понятие этого института, определен перечень субъектов, уполно-
моченных задерживать лицо в данной стране. Обращается внимание на особенности реализа-
ции права на защиту при задержании лица во Франции. Выяснен порядок кратковременного 
ограничения свободы (задержания).

Ключевые слова: уголовное производство; зарубежный опы;, Франция; задержание; поря-
док применения.

Natalia TOPCHYІ

ARRANGEMENT DETENTION IN CRIMINAL PROCEDURE OF FRANCE

In article to review institute detention according to criminal procedural legislation France. To 
open notion this institute, and to determine subject, how empower to detain person in this country. 
To apply attention here peculiarity law take it defense while detention person in France. To select 
out arrangement short-term limitation will (detention). 

Keywords: criminal procedure; foreign experience; France; detention; arrangement use.
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Проблема захисту прав та свобод людини 
є надзвичайно актуальною на сучасному ета-
пі розвитку держави і суспільства. Світовою 
спільнотою прийнято низку міжнародних 
нормативно-правових актів, які визнача-
ють людину найвищою цінністю, а належ-
не забезпечення її прав і свобод – головним 
обов’язком кожної демократичної держави.

У Конституції України людину, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпеку визначено найвищою соціальною 
цінністю, права і свободи людини та їх гаран-
тії – визначальними в діяльності держави 
[1, с. 1]. Закріплення за державою обов’яз-
ку забезпечення прав і свобод людини дає 
можливість, у випадку порушення останніх, 
звернутися до суду з метою їх захисту та від-
новлення, а також за компенсацією шкоди, 
завданої таким порушенням.

Дослідженню теми відшкодування шкоди, 
завданої незаконними діями органів, що здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування, прокура-
тури і суду, присвячено низку праць відо-
мих українських та зарубіжних науковців: 

Л.В. Бойцової, Б.Т. Безлепкіна, В.Ю. Горєло-
вої, О.В. Капліної, В.Т. Нора, І.Л. Петру-
хіна, М.І. Пастухова, А.А. Подопригори, 
В.М. Савицького, Г.П. Хімічової, О.В. Хімі-
чової, Н.Я. Шила, М.Є. Шумила та ін.

Мета цієї статті – на основі теоретичного 
аналізу та узагальнення судової практики 
дослідити питання щодо можливості від-
шкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування та прокуратури, 
у зв’язку з відмовою прокурора від підтри-
мання публічного обвинувачення в суді.

Питання відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, органів досудового розслідування, про-
куратури та суду, завжди перебувало в центі 
уваги наукових досліджень. Водночас, незва-
жаючи на значний обсяг робіт, присвячених 
вказаній темі, питання щодо підстав для 
відшкодування такої шкоди до теперішнього 
часу залишаються дискусійними і потребу-
ють подальших наукових досліджень.
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Одним із таких невирішених аспектів є 
відмова прокурора від підтримання публіч-
ного обвинувачення в суді як підстава для 
відшкодування шкоди, завданої громадяни-
нові незаконними діями органів, що здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, орга-
нів досудового розслідування та прокуратури.

Право осіб на відшкодування шкоди, зав-
даної діями чи бездіяльністю органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових і службових осіб при 
здійсненні ними своїх повноважень, регла-
ментується Конституцією України, Конвен-
цією про захист прав людини і основополож-
них свобод, Протоколом № 7 до Конвенції, 
Міжнародним пактом про громадянські та 
політичні права, Цивільним кодексом Укра-
їни, Законом України «Про порядок відшко-
дування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і 
суду» (Закон).

У статті 2 Закону визначено вичерпний 
перелік випадків, коли в особи виникає право 
на відшкодування шкоди, завданої незакон-
ними діями органів, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду, а саме: 
п. 1 – постановлення виправдувального виро-
ку суду; п. 1-1 – встановлення в обвинувально-
му вироку суду чи іншому рішенні суду (крім 
ухвали суду про призначення нового роз-
гляду) факту незаконного повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, незаконного взяття і тримання під 
вартою, незаконного проведення в ході кримі-
нального провадження обшуку, виїмки, неза-
конного накладення арешту на майно, неза-
конного відсторонення від роботи (посади) та 
інших процесуальних дій, що обмежують чи 
порушують права та свободи громадян, неза-
конного проведення оперативно-розшукових 
заходів; п. 2 – закриття кримінального про-
вадження за відсутністю події кримінального 
правопорушення, відсутністю у діянні складу 
кримінального правопорушення або невста-
новленням достатніх доказів для доведення 
винуватості особи у суді і вичерпанням мож-
ливостей їх отримати; п. 4 – закриття справи 
про адміністративне правопорушення [4, с. 1].

Водночас законодавчо закріплений пере-
лік випадків, коли в особи виникає право на 
відшкодування шкоди, завданої незаконними 
діями органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового роз-
слідування, прокуратури і суду, не відповідає 
закріпленим державою гарантіям.

Так, у ст. 340 Кримінального процесу-
ального кодексу України (КПК України) пе-
редбачено, що у випадку, коли в результаті 
судового розгляду прокурор дійде переконан-
ня, що пред’явлене особі обвинувачення не 
підтверджується, він після виконання вимог 
ст. 341 КПК України повинен відмовитися від 
підтримання державного (публічного, – авт.) 
обвинувачення і викласти мотиви відмови у 
своїй постанові, яка долучається до матеріа-
лів кримінального провадження [2, с. 281].

Незважаючи на закріплення на законодав-
чому рівні обов’язку прокурора відмовитись 
від підтримання публічного обвинувачення 
в суді у випадку, коли в результаті судового 
розгляду він дійде переконання, що пред’яв-
лене особі обвинувачення не підтверджуєть-
ся, підстави для прийняття прокурором від-
повідного рішення не регламентовано.

З аналізу положень ст. 373 КПК України 
вбачається, що відмова прокурора від підтри-
мання публічного обвинувачення у суді не 
є підставою для ухвалення судом виправду-
вального вироку. Натомість у п. 2 ч. 2 ст. 284 
КПК України чітко передбачено, що у випад-
ку, коли прокурор відмовився від підтриман-
ня державного (публічного, – авт.) обвинува-
чення, за винятком випадків, передбачених 
КПК України, кримінальне провадження 
закривається судом [2, с. 254, 295].

Разом з тим Закон не визначає закриття 
судом кримінального провадження у зв’язку 
з відмовою прокурора від підтримання обви-
нувачення як підставу для відшкодування 
шкоди, завданої незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, органів досудового розслідування та 
прокуратури.

Для того, щоб зробити висновок про не-
обхідність внесення змін до законодавства, 
яким регулюється порядок відшкодування 
шкоди, завданої незаконними діями орга-
нів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідуван-
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ня, прокуратури і суду, необхідно детальні-
ше проаналізувати підстави відшкодування 
шкоди у зв’язку із закриттям кримінального 
 провадження.

Загалом, у юридичній літературі під за-
криттям кримінального провадження розу-
міють юридичний акт (процесуальне рішен-
ня та відповідний процесуальний документ), 
яким припиняється здійснення криміналь-
ного провадження через наявність певних, 
встановлених законом, обставин [5, с. 67].

Закриття кримінального провадження 
можливе лише за наявності хоча б однієї з 
підстав, вичерпний перелік яких міститься 
в Законі. Важливе значення має правиль-
на класифікація підстав закриття кримі-
нального провадження. Найбільш доцільно 
систематизувати ці підстави залежно від 
процесуального становища особи під час 
закінчення провадження, що має істотне 
практичне значення [6, с. 11]. В юридичній 
літературі за цією ознакою найчастіше всі 
підстави поділяють на реабiлiтуючi та нере-
абiлiтуючi, але відсутня єдина позиція щодо 
визначення їх кола [7, с. 26].

Реабілітуючими є обставини, за якими осо-
ба визнається невинуватою у вчиненні кри-
мінального правопорушення, відновлюють-
ся її репутація, честь, гідність. Це тягне за 
собою відшкодування (компенсацію) шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів, що здійснюють опе-
ративно-розшукову діяльність, досудове роз-
слідування, прокуратури або суду [8, с. 1]. До 
таких належать обставини, передбачені п. 1-3 
ч. 1 ст. 284 КПК України, зокрема: 1) встанов-
лена відсутність події кримінального правопо-
рушення; 2) встановлена відсутність у діянні 
складу кримінального правопорушення; 3) не 
встановлені достатні докази для доведення 
винуватості особи в суді і вичерпані можливо-
сті їх отримати [2, с. 254].

Нереабілітуючі підстави означають, що 
стосовно особи зібрано достатньо доказів 
для підозри у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, однак через певні обставини 
кримінальне провадження щодо цієї осо-
би виключається. Така особа не має права 
вимагати відшкодування матеріальної чи 
моральної шкоди, яка була їй завдана в 
процесі розслідування. До таких відноси-

мо обставини, передбачені п. 4-8 ч. 1 ст. 284 
КПК України.

Важливими умовами для закриття про-
вадження за цими підставами є: а) під-
твердження матеріалами кримінального 
провадження події кримінального правопо-
рушення; б) наявність у діянні складу кри-
мінального правопорушення; в) причетність 
підозрюваного до вчинення кримінального 
правопорушення [8, с. 1].

Водночас, зважаючи на відсутність зако-
нодавчо закріплених підстав для прийняття 
прокурором рішення про відмову від під-
тримання публічного обвинувачення в суді, 
у науковців немає єдиної думки щодо відне-
сення названої підстави закриття криміналь-
ного провадження до кола реабілітуючих або 
ж нереабілітуючих.

Так, А.О. Ляш та С.М. Благодир вважають, 
що закриття кримінального провадження – 
якщо прокурор відмовився від підтримання 
державного обвинувачення, за винятком ви-
падків, передбачених КПК України, – є реа-
білітуючою підставою [7, с. 27].

Водночас, з огляду на існування прогалин 
у законодавстві, не можна цілком погодитись 
із викладеною вище позицією. Відмова про-
курора від підтримання публічного обвину-
вачення як підстава для закриття криміналь-
ного провадження у суді може належати як 
до реабілітуючих, так і до нереабілітуючих.

Вказана позиція узгоджується з існуючою 
судовою практикою. Так, згідно з проведеним 
аналізом інформації, що міститься у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень, встанов-
лено, наприклад, що ухвалою Рівненського 
міського суду Рівненської області від 10 ли-
стопада 2016 року у справі № 569/16128/15-к 
закрито кримінальне провадження стосовно 
ОСОБА_1, за ч. 1 ст. 125 КК України у зв’яз-
ку з відмовою прокурорів від підтримання 
публічного обвинувачення.

Під час судового розгляду вказаного кри-
мінального провадження прокурор заявив 
клопотання про закриття кримінального про-
вадження у зв’язку з відмовою від підтриман-
ня публічного обвинувачення. Підставою для 
прийняття прокурором відповідного рішення 
стала неможливість забезпечення явки по-
терпілого в судове засідання, а його система-
тична відсутність у судових засіданнях, на 
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думку прокурора, була розцінена як відмова 
від обвинувачення. Таким чином, приймаю-
чи відповідне рішення, прокурор виходив з 
дій потерпілого, які свідчили про небажан-
ня продовжувати обвинувальну діяльність у 
справі приватного обвинувачення. Питання 
щодо винуватості обвинуваченого в цьому 
випадку не розглядалось. Обвинувачений 
не заперечував щодо відмови прокурора 
від підтримання публічного обвинувачення 
та закриття кримінального провадження 
[9, с. 1–3]. Вказана ухвала не оскаржувалась 
та набрала законної сили.

Крім того, ухвалою Новомосковського міськ-
районного суду Дніпропетровської області від 
24 травня 2016 року у справі № 179/194/16-к 
закрито кримінальне провадження стосовно 
ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 125 КК України у зв’язку 
з відмовою прокурора від обвинувачення.

У судовому засіданні прокурор надав суду 
копію свідоцтва про смерть потерпілого та 
відмовився від підтримання публічного обви-
нувачення. Мотивом для прийняття відповід-
ного рішення стала неможливість, на думку 
прокурора, підтримувати обвинувачення в 
суді у справі приватного обвинувачення у 
зв’язку зі смертю потерпілого. Як і в наведе-
ному вище прикладі, питання щодо винува-
тості обвинуваченого в судовому порядку не 
вирішувалось. Обвинувачений не заперечу-
вав щодо відмови прокурора від підтримання 
публічного обвинувачення та закриття кри-
мінального провадження [10, с. 1–3]. Вказана 
ухвала не оскаржувалась та набрала закон-
ної сили.

Вказані приклади аж ніяк не можна від-
нести до реабілітуючих підстав закриття 
кримінального провадження, а отже, відмо-
ва прокурора від підтримання публічного 
обвинувачення в аналогічних випадках не 
є підставою для відшкодування шкоди, зав-
даної громадянинові незаконними діями ор-
ганів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування 
та прокуратури.

Водночас слід зазначити, що наведені 
вище приклади є винятками серед під-

став для прийняття прокурором рішення 
про відмову від підтримання публічного 
обвинувачення. Більшість із проаналізо-
ваних ухвал містять посилання прокурора 
на таку підставу відмови від підтримання 
публічного обвинувачення в суді, як не-
встановлені достатні докази для доведення 
винуватості особи в суді та вичерпані мож-
ливості їх отримати. Вказана обставина 
закриття кримінального правопорушення, 
безумовно, належить до реабілітуючих і є 
підставою для відшкодування шкоди, зав-
даної громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшу-
кову діяльність, органів досудового розслі-
дування і прокуратури.

З викладеного можна зробити висно-
вок, що питання про віднесення підстави 
закриття кримінального провадження у 
зв’язку з відмовою прокурора від підтри-
мання публічного обвинувачення до реабі-
літуючих або ж нереабілітуючих необхідно 
вирішувати в кожному випадку окремо, 
залежно від мотивів прийнятого рішення, 
які викладаються у відповідній постано-
ві. Що ж стосується відмови прокурора від 
підтримання публічного обвинувачення 
як підстави відшкодування шкоди, зав-
даної громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, органів досудового роз-
слідування та прокуратури, доцільно було 
б внести законодавчі зміни і викласти п. 2 
ч. 1 ст. 2 Закону в такій редакції: «Право на 
відшкодування шкоди в розмірах і в поряд-
ку, передбачених цим Законом, виникає у 
випадках: закриття кримінального прова-
дження за відсутністю події кримінально-
го правопорушення, відсутністю у діянні 
складу кримінального правопорушення 
або невстановленням достатніх доказів для 
доведення винуватості особи у суді і вичер-
панням можливостей їх отримати; закрит-
тя кримінального провадження у зв’язку 
з відмовою прокурора від підтримання об-
винувачення в суді на підставі п. 1-3 ч. 1 
ст. 284 КПК України».
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Олена КРАЙНІКОВА

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ 
НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІВ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОКУРАТУРИ

Розглянуто проблемні аспекти відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконни-
ми діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслі-
дування та прокуратури. На основі теоретичного аналізу та узагальнення судової практики 
досліджено питання щодо можливості відшкодування такої шкоди у випадку відмови прокуро-
ра від підтримання публічного обвинувачення в суді. Одержані висновки можуть бути викори-
стані під час теоретичного обґрунтування внесення змін до законодавства, яким регулюються 
підстави та порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями ор-
ганів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та 
прокуратури.

Ключові слова: прокурор; суд; відшкодування шкоди; реабілітуючі та нереабілітуючі під-
стави закриття кримінального провадження; відмова від підтримання публічного обвинува-
чення в суді.



105

В
існик Н

аціональної академії прокуратури У
країни №

 3(49)’2017

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Елена КРАЙНИКОВА

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНИНУ 
НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНОВ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОКУРАТУРЫ

Рассмотрены проблемные аспекты возмещения ущерба, причиненного гражданину неза-
конными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов 
досудебного расследования и прокуратуры. На основе теоретического анализа и обобщения 
судебной практики исследован вопрос о возможности возмещения такого ущерба в случае от-
каза прокурора от поддержания публичного обвинения в суде. Полученные выводы могут быть 
использованы при теоретическом обосновании внесения изменений в законодательство, регу-
лирующее основания и порядок возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудеб-
ного расследования и прокуратуры.

Ключевые слова: прокурор; суд; возмещение ущерба; реабилитирующие и нереабилити-
рующие основания закрытия уголовного производства; отказ от поддержания публичного об-
винения в суде.

Olena KRAINIKOVA

INDEMNIFICATION OF HARM CAUSED TO A CITIZEN BY ILLEGAL 
ACTIONS OF AUTHORITIES ENTRUSTED WITH INVESTIGATIVE 

WORK, PRE-TRIAL INVESTIGATION AND PROSECUTION

The article is devoted to problem issues of damages caused by unlawful actions of bodies engaged 
in operational-search activities, pre-trial investigation and prosecution. Based on theoretical 
analysis and generalization of judicial practice explored the possibility of compensation for such 
damage in the event of failure of the prosecutor prosecutions. Made in Article fi ndings may be used 
in the theoretical justifi cation for amending legislation regulating the grounds and procedure for 
damages caused by unlawful actions of bodies engaged in operational-search activities, pre-trial 
investigation and prosecution.

Keywords: prosecutor; the court; redress; rehabilitating and non-rehabilitating grounds closure 
of criminal proceedings; waiver of public prosecution in court.
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ІРИНА КРИЦЬКА 

Недоторканність права власності гаран-
тується і міжнародним законодавством (ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод), і віт-
чизняним (ст. 16 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (КПК України)). Пра-
вовий зміст цієї засади полягає в тому, що 
позбавлення або обмеження права власності 
під час кримінального провадження здійсню-
ється лише на підставі вмотивованого судового 
рішення, ухваленого в порядку, передбачено-
му цим Кодексом. Наприклад, таке обмеження 
наявне у разі вилучення матеріальних об’єктів 
як речових доказів під час проведення обшуку 
та огляду. Водночас у новому КПК України 
суттєво змінено порядок вилучення предметів, 
які можуть мати значення речових доказів, що 
спричинило неоднозначність правозастосовної 
практики під час вчинення таких дій. 

Із 2012 року, тобто після ухвалення нового 
КПК України, розробленням питань, пов’я-
заних із порядком вилучення матеріальних 
об’єктів як речових доказів у ході обшуку та 
огляду, займалися такі дослідники, як І. Кай-
ло, Д. Лісніченко, Ю. Мирошниченко, С. Смо-
ков, О. Шило, та ін. Водночас комплексний 
аналіз різних аспектів цієї проблематики з 
урахуванням тенденцій та позицій сучасної 
судової практики у межах одного досліджен-
ня не проводився.

Зазначене обумовлює постановлення та-
ких завдань: на підставі аналізу норм вітчиз-

няного кримінального процесуального зако-
нодавства, результатів узагальнення судової 
практики здійснити системне дослідження 
окремих способів збирання речових доказів у 
кримінальному провадженні; виявити колізії 
та прогалини у нормативному регулюванні 
та сформулювати пропозиції щодо вдоскона-
лення кримінального процесуального зако-
нодавства України з цього питання.

До основних слідчих (розшукових) дій, 
які найчастіше спрямовані на виявлення та 
вилучення матеріальних об’єктів, зазвичай 
відносять обшук та огляд (наприклад, місця 
події, житла та іншого володіння особи, тру-
па). Це положення вбачається з нормативних 
приписів, закріплених, зокрема, у ч. 1 ст. 234, 
ч. 1 ст. 237 КПК України, якими визнача-
ється мета проведення огляду та обшуку. 
Доречно зазначити, що на відміну, напри-
клад, від показань особливістю одержання 
речових доказів за допомогою проведення 
обшуку й огляду у житлі чи іншому воло-
дінні особи є те, що їх вилучення завжди 
пов’язане із примусовим обмеженням права 
власності особи. А тому такий спосіб потребує 
проведення попередніх дій зі збирання та 
перевірки інших доказів та їх джерел для об-
ґрунтування необхідності такого обмеження. 
Нагадаємо, що відповідно до положень ч. 2 
ст. 233, ч. 1 ст. 237 КПК Украї ни огляд житла 
чи іншого володіння особи може охоплювати 
як огляд приміщення, так і огляд місцевості 
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(наприклад, земельної ділянки, яка є воло-
дінням конкретної особи).

Враховуючи нормативні вимоги КПК 
України (зокрема, ч. 7 ст. 236, ч.ч. 5, 7 ст. 237), 
слідчий, прокурор під час проведення за-
значених слідчих (розшукових) дій можуть 
тимчасово вилучати лише ті речі, які мають 
значення для кримінального провадження, а 
також предмети, які вилучені законом із обі-
гу – незалежно від їх відношення до кримі-
нального провадження. 

У зв’язку з цим доцільно навести декілька 
прикладів із судової практики. Так, ухвалою 
Київського районного суду міста Харкова від 
11 травня 2016 року відмовлено у задоволен-
ні клопотання слідчого у частині накладення 
арешту на автомобіль та ключі до нього. Мо-
тивуючи своє рішення, слідчий суддя зазна-
чив, зокрема, що диспозиція ст. 263 КК Украї-
ни не передбачає можливості вчинення цього 
злочину за допомогою автомобіля [1]. Таким 
чином, зважаючи на те, що вилучений авто-
мобіль не мав значення для кримінального 
провадження (не був знаряддям вчинення 
злочину, не містив на собі сліди його вчинен-
ня, не був об’єктом кримінально протиправ-
них дій тощо), слідчий суддя дійшов висновку 
про те, що підстав для його вилучення під час 
огляду місця події та накладення арешту на 
нього не було.

Алгоритм подальших дій із вилученими під 
час огляду та обшуку матеріальними об’єк-
тами, що потенційно можуть стати речовими 
доказами, зазвичай розглядають залежно від 
того, чи входить відповідний об’єкт до перелі-
ку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшу-
кання в ухвалі про дозвіл на проведення об-
шуку (або огляду житла чи іншого володіння 
особи). На підставі аналізу ч. 7 ст. 236 КПК 
України О. Шило доходить висновку про те, 
що майно, яке може бути вилучене під час об-
шуку, набуває правового статусу: 1) тимчасово 
вилученого майна (у разі, якщо воно не було 
вказано в ухвалі слідчого судді про надання 
дозволу на проведення обшуку); 2) речових до-
казів, якщо воно було прямо вказано в ухвалі 
слідчого судді про надання дозволу на обшук і 
при цьому воно відповідає критеріям, зазначе-
ним у ст. 98 КПК України [2, c. 376].

Розгляд першого різновиду потребує звер-
нення до нормативних приписів КПК Украї-
ни. Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 Кодексу в 
разі тимчасового вилучення майна під час 

обшуку, огляду, здійснюваних на підставі 
ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 
КПК України, клопотання про арешт такого 
майна повинно бути подано слідчим, про-
курором протягом 48 годин після вилучен-
ня майна, інакше майно має бути негайно 
повернуто особі, в якої його було вилучено. 
Недотримання зазначеної вимоги може спри-
чинити несприятливі процесуальні наслід-
ки – повернення матеріальних об’єктів їх 
власнику, що надалі може призвести до втра-
ти речових доказів.

Стосовно другої групи об’єктів, тобто у тих 
випадках, коли вилучений матеріальний 
об’єкт був зазначений у резолютивній части-
ні ухвали про дозвіл на проведення обшуку 
або огляду житла чи іншого володіння особи, 
доводиться констатувати, що питання про не-
обхідність накладення арешту на таке майно 
не має однакового вирішення. Наприклад, 
Ю. Мирошниченко зазначає, що ставити 
питання про арешт таких предметів зайво 
[3, с. 311]. Такої ж думки дотримуються й дея-
кі інші вчені [4, c. 164].

Зазначене можна проілюструвати і при-
кладом із судової практики. Так, ухвалою 
Апеляційного суду Чернігівської області 
від 30 вересня 2016 року залишено без змін 
ухвалу слідчого судді Новозаводського ра-
йонного суду міста Чернігова від 22 вересня 
2016 року, якою відмовлено в задоволенні 
скарги ТОВ «НС ВУД» на бездіяльність слід-
чого в частині неповернення документів та 
деревини, що належать ТОВ «НС ВУД». Ко-
легія суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду вмотивувала своє 
рішення тим, що слідчий суддя, дослідивши 
наявні в матеріалах справи дані, врахував 
правові підстави для відмови у задоволенні 
скарги та цілком обґрунтовано дійшов вис-
новку, що речі та документи ТОВ «НС ВУД» 
не є тимчасово вилученим майном, оскільки 
згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України докумен-
ти та деревина входять до переліків, щодо 
яких прямо надано дозвіл на відшукування 
у вказаних ухвалах про дозвіл на проведення 
обшуку [5].

Однак О. Шило слушно звертає увагу на 
те, що, якщо таке майно відповідає критері-
ям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно 
визнається речовим доказом, і в цьому ви-
падку застосуванню підлягають норми, які 
регулюють порядок зберігання речових до-
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казів. Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК Украї-
ни речовий доказ, який був наданий стороні 
кримінального провадження або нею вилуче-
ний, повинен бути якнайшвидше повернутий 
володільцю, крім випадків, передбачених 
ст.ст. 160–166, 170–174 КПК України. З огля-
ду на зміст указаних статей Кодексу можна 
говорити про те, що речовий доказ повинен 
бути якнайшвидше повернутий володільцю, 
крім випадків його вилучення під час тим-
часового доступу до речей і документів або 
накладення на нього арешту. Інших винят-
ків із правила, встановленого у ч. 1 ст. 100 
КПК України, законодавець не передбачив. 
Тому, якщо вилучене під час обшуку майно, 
яке прямо було вказано в ухвалі слідчого суд-
ді про надання дозволу на обшук, відповідає 
критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України і на цій 
підставі визнано речовим доказом, на ньо-
го має розповсюджуватися встановлений у 
ст. 100 КПК України порядок зберігання ре-
чових доказів. Це означає, що у вказаних ви-
падках слідчий, прокурор мають звернутися 
до слідчого судді з клопотанням про накла-
дення арешту на таке майно з метою збере-
ження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК 
України) [2, c. 377].

Зазначене підтверджується прикладами 
судової практики: доволі часто у резолютив-
ній частині ухвали про дозвіл на проведення 
обшуку або огляду житла чи іншого володін-
ня особи суди наводять лише орієнтовний, 
приблизний перелік речей та документів, 
для виявлення яких проводиться відповід-
на слідча (розшукова) дія, використовуючи 
загальні вислови, зокрема «інші предмети, 
що можуть мати значення для криміналь-
ного провадження», не вказуючи при цьому 
індивідуальні ознаки відповідних речей і до-
кументів. Такий підхід, безумовно, не сприяє 
забезпеченню належного судового контролю 
за обмеженням конституційно гарантованого 
права власності особи. Однак у самої особи 
фактично немає інструментів для оскаржен-
ня такого обмеження, оскільки ухвала про 
дозвіл на проведення обшуку не є предметом 
апеляційного оскарження під час досудово-
го розслідування, зважаючи на приписи ч. 1 
ст. 309 КПК України. Водночас ухвала про 
арешт майна або відмову в його накладенні 
може бути оскаржена. А отже, закріплення 
обов’язку слідчого, прокурора звернутися з 
клопотанням про арешт майна з метою збе-

реження речових доказів після визнання від-
повідного матеріального об’єкта речовим до-
казом створить, окрім того, додаткові гарантії 
ефективного судового захисту в питанні обме-
ження права власності особи.

Окремо розглянемо питання щодо необхід-
ності накладення арешту на предмети, які 
вилучені законом з обігу. Складність у його 
вирішенні пов’язана з колізією положень 
ч. 2 ст. 167, з одного боку, та ч. 7 ст. 236, ч. 7 
ст. 237 КПК України – з другого. Так, у п. 3 
ч. 2 ст. 167 Кодексу передбачається, що тим-
часово вилученим може бути майно у вигляді 
речей, документів, грошей тощо, щодо яких є 
достатні підстави вважати, що вони є предме-
том кримінального правопорушення, у тому 
числі пов’язаного з їх незаконним обігом. 
Водночас аналіз ч. 7 ст. 236, так само й ч. 7 
ст. 237 КПК України, навпаки, свідчить про 
те, що тимчасово вилученим майном вважа-
ються лише вилучені речі та документи, що 
не належать до предметів, які вилучені зако-
ном з обігу. Неоднозначною з цього приводу є 
й судова практика. 

Зокрема, ухвалою Луцького міськрайон-
ного суду Волинської області від 22 грудня 
2015 року відмовлено у задоволенні кло-
потання слідчого про арешт майна з таких 
підстав. 16 грудня 2015 року під час огляду 
місця події в службовому приміщенні МП 
«Устилуг» були виявлені та вилучені пред-
мети, які зовні схожі на автомати, пістолети, 
кинджали, магазини до автомата. Оскільки 
вилучена під час огляду місця події зброя яв-
ляє собою предмети, які вилучені законом з 
обігу, то відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК Украї-
ни вона підлягає вилученню незалежно від її 
відношення до кримінального провадження. 
Підстав для накладення арешту на предме-
ти, які вилучені законом з обігу, слідчий суд-
дя не вбачає [6].

Водночас ухвалою Старовижівського ра-
йонного суду Волинської області від 19 груд-
ня 2016 року було задоволено клопотання 
слідчого та накладено арешт на майно, а 
саме: зовні схоже на пневматичний пістолет 
СZ-75 Р-07, калібр 4,5 мм; зовні схоже на пне-
вматичний пістолет Іж, калібр 4,5 мм; зовні 
схоже на пістолет Zorакі-914(9), калібр 9 мм 
тощо [7]. 

Звернімо увагу на формулювання «зовні 
схоже», що використовується у другому наве-
деному рішенні. У цьому аспекті С. Смоков та 
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Д. Лісніченко доречно зазначають: якщо під 
час проведення обшуку були виявлені речі та 
предмети, вилучення яких з обігу можуть під-
твердити лише висновки проведених відпо-
відних експертиз, то в такому випадку ці речі 
вважаються тимчасово вилученим майном і 
потребують від слідчого вирішення питання 
щодо накладення на них арешту [4, c. 165]. 
Дійсно, у результаті проведеної експертизи 
може бути встановлено, що вилучений пред-
мет не належить до об’єктів, обіг яких забо-
ронено. В такому разі, якщо на зазначений 
предмет попередньо рішенням суду не було 
накладено арешт, створюється ситуація, коли 
право власності особи обмежується без на-
лежної правової підстави. Зважаючи на ви-
кладене, правильною вбачається практика 
накладення арешту на усі вилучені предме-
ти, які не входили до переліку майна, дозвіл 
на вилучення яких був наданий в ухвалі про 
дозвіл на проведення обшуку або огляду в 
житлі чи іншому володінні особи. А тому до-
цільним буде викласти положення ч. 7 ст. 237 
КПК України у такій редакції: «… Предмети, 
які вилучені законом з обігу, підлягають ви-
лученню незалежно від їх відношення до 
кримінального провадження. Вилучені речі 
та документи вважаються тимчасово вилу-
ченим майном». Так само пропонуємо внести 
зміни і до ч. 7 с. 236 КПК України: «… Ви-
лучені речі та документи, які не входять до 
переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на 
відшукання в ухвалі про дозвіл на проведен-
ня обшуку, вважаються тимчасово вилуче-
ним майном». 

Цілком очевидно, що вилучення матері-
альних об’єктів може відбуватися і під час 
проведення інших видів огляду, зокрема: ог-
ляду місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України); 
огляду трупа (ст. 238 КПК України); огляду 
трупа, пов’язаного з ексгумацією (ст. 239 КПК 
України). Наприклад, вилученими можуть 
бути речі потерпілого, його одяг тощо. На це 
прямо вказується також у ч. 5 ст. 239 КПК 
України. Однак можливе таке, що під час ог-
ляду певної місцевості буде виявлено майно, 
власник якого невідомий. Останнім часом 
трапляються випадки, коли під час огляду ді-
лянки (лісу або іншої місцевості) виявляють-
ся схованки зброї та інших боєприпасів разом 
з воєнною формою. Зрозуміло, що на почат-
ковому етапі розслідування не завжди мож-
на виявити володільця таких речей у строк, 

передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України для 
подання клопотання про накладення арешту 
на майно. 

Розглядаючи зазначену проблему, декотрі 
вчені дотримуються думки, що недоцільно 
вважати вилучені під час огляду місця події 
речі та предмети тимчасово вилученим май-
ном та вирішувати питання про накладення 
арешту на це майно. Тобто на початковому 
етапі достатньо правильно процесуально 
оформити відповідні матеріальні об’єкти як 
речові докази, і лише надалі, коли буде вста-
новлено належність майна конкретній особі, 
слідчий має приймати рішення щодо звер-
нення з клопотанням про арешт майна або 
його повернення [4, c. 166]. Однак такий під-
хід підтримується не усіма дослідниками. 

Наприклад, І. Кайло, враховуючи поло-
ження ч. 6 ст. 9 КПК України, вважає дореч-
ним керуватися загальною засадою, згідно з 
якою позбавлення або обмеження права влас-
ності у процесі кримінального провадження 
можливе лише на підставі вмотивованого 
судового рішення [9, c. 106]. Дійсно, як спра-
ведливо вказує О. Шило, будь-який спосіб 
примусового вилучення речового доказу пе-
редбачає або отримання ухвали слідчого суд-
ді для проведення процесуальної дії, або по-
дальше постановлення ухвали слідчого судді 
про арешт тимчасово вилученого майна. Така 
нормативна конструкція пояснюється тим, 
що вилучення речей і документів обмежує 
конституційне право власності, а тому його 
має бути забезпечено судовим контролем – 
попереднім або наступним [8, c. 82].

Зважаючи на наведені вище аргументи, 
слушною є вимога до слідчого, прокурора про 
необхідність звертатися з клопотанням про 
накладення арешту на вилучене під час ог-
ляду місця події майно незалежно від того, 
чи встановлено конкретну особу, якій таке 
майно належить. Однак, на нашу думку, у 
нормативному приписі, закріпленому в ч. 2 
ст. 171 КПК України, доцільно передбачити 
відповідне застереження. 

Варто також звернути увагу на поширені 
випадки, коли під час огляду місця події (на 
відкритій ділянці) вилучаються матеріальні 
об’єкти, які за своєю сутністю не належать 
жодній особі, але водночас можуть містити на 
собі сліди вчинення кримінального правопо-
рушення, а отже, потенційно матимуть зна-
чення для встановлення обставин криміналь-
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ного провадження. До них, наприклад, можна 
віднести недопалки, викинуті бляшанки або 
пляшки, зламані відмички, викинуті або за-
гублені чеки, відстріляні гільзи тощо. 

Критикуючи погляди деяких практиків, 
які стверджують, що арешту повинні підля-
гати усі без винятку матеріальні об’єкти, які 
вилучаються під час огляду, зокрема й сліди 
кримінального правопорушення, Ю. Мирош-
ниченко звертається до законодавчого визна-
чення терміна «річ», згідно з яким річчю є 
предмет матеріального світу, щодо якого мо-
жуть виникати цивільні права та обов’язки 
(ст. 179 Цивільного кодексу України). Тобто 
ознаками речі є її властивість задовольняти 
потреби людини, бути об’єктом цивільно-
правового обігу, мати споживчі якості. Таким 
чином, не можуть бути визнані речами пред-
мети матеріального світу, які не наділені ко-
рисними властивостями [3, c. 311–312]. 

Вилучення таких предметів, очевидно, не 
пов’язано з обмеженням права власності кон-
кретної особи. Також перелічені нами пред-
мети належать до групи речових доказів, які 
відповідно до п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України 
є майном, що не має жодної цінності й не 
може бути використане, тому знищується, а 
у разі необхідності – передається до кримі-
налістичних колекцій експертних установ 
або заінтересованим особам на їх прохання. 
Зважаючи на викладене вище, немає підстав 

вважати такі предмети тимчасово вилучени-
ми та накладати на них арешт, тому що згід-
но з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна 
є тимчасове, до скасування у встановленому 
Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою 
слідчого судді або суду права на відчуження, 
розпорядження та/або користування майном. 
А такі матеріальні об’єкти, повторимося, ха-
рактеризуються ознакою неможливості їх ви-
користання (п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК України). 
У зв’язку з цим пропонуємо доповнити ст. 167 
КПК України частиною 3, яку доцільно ви-
класти у такій редакції: «Не будуть вважа-
тися тимчасово вилученими предмети, отри-
мані під час огляду місця події, якщо вони 
не мають жодної цінності й не можуть бути 
використані як об’єкт права власності певної 
особи».

Отже, якщо вилучення матеріального 
об’єкта як речового доказу під час проведення 
обшуку або огляду пов’язане з обмеженням 
права власності особи (навіть якщо така особа 
на цей момент не встановлена), воно повинно 
супроводжуватися накладенням арешту на 
цей об’єкт незалежно від того, чи був він за-
значений в ухвалі на проведення обшуку або 
огляду. Водночас у разі вилучення під час 
проведення огляду місця події матеріального 
об’єкта, що не має ознак речі і не має жодної 
цінності, накладення арешту на такий об’єкт 
убачається недоцільним.
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Ірина КРИЦЬКА

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ЯК РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У ХОДІ ОБШУКУ ТА ОГЛЯДУ

На підставі системного аналізу різних способів збирання речових доказів у кримінальному 
провадженні досліджуються декотрі аспекти вилучення матеріальних об’єктів під час прове-
дення обшуку та огляду. Ґрунтуючись на нормативних положеннях і результатах узагальнен-
ня судової практики, автор виявляє колізії та прогалини у нормативному регулюванні та фор-
мулює пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України 
в цьому напрямку.

Ключові слова: речові докази; тимчасове вилучення; арешт майна; огляд; обшук.

Ирина КРИЦКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАК 
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ОБЫСКА И ОСМОТРА

На основании системного анализа различных способов собирания вещественных доказа-
тельств в уголовном производстве исследуются отдельные аспекты изъятия материальных 
объектов в ходе проведения обыска и осмотра. Основываясь на нормативных положениях и ре-
зультатах обобщения судебной практики, автор выявляет коллизии и пробелы в нормативном 
регулировании и формулирует предложения по совершенствованию уголовного процессуаль-
ного законодательства Украины в этом направлении.

Ключевые слова: вещественные доказательства; временное изъятие; арест имущества; 
осмотр; обыск.

Iryna KRYTSKA

FEATURES OF MATERIAL OBJECTS AS EVIDENCE 
SEIZURE IN THE COURSE OF SEARCH AND REVIEW

On the basis of a system analysis of individual methods of collecting physical evidence in criminal 
proceedings, certain aspects of the withdrawal of material objects during the search and inspection 
are explored. Based on the normative provisions and the results of the generalization of judicial 
practice, the author identifi es confl icts and gaps in the regulatory regulation and formulates 
proposals for improving the criminal procedural legislation of Ukraine in this direction.

Keywords: physical evidence; temporary withdrawal; seizure of property; inspection; search.
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ЯРОСЛАВ РЕЗНІК 

Проблемам співучасті у злочині тради-
ційно приділяється багато уваги в юри-
дичній науці. З року в рік зростає кількість 
злочинів, що вчиняються спільно кількома 
особами. Злочинну змову можна визнати 
однією із найнебезпечніших сучасних тен-
денцій злочинності як у світі загалом, так і в 
Україні. Для групових та організованих форм 
співучасті поняття змови є ключовим. Разом 
з тим змова є ознакою/елементом не лише 
такого інституту кримінального права, як 
співучасть у злочині, а притаманна й іншим 
законодавчим конструкціям.

Проблемам співучасті свої наукові роботи 
присвятили вітчизняні вчені П.П. Андруш-
ко, М.І. Бажанов, В.І. Борисов, Л.П. Брич, 
В.О. Глушков, Д.М. Горбачов, В.К. Грищук, 
Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, Г.П. Жаров-
ська, О.О. Кваша, О.М. Костенко, О.М. Лит-
вак, М.І. Мельник, В.А. Мисливий, П.П. Ми-
хайленко, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, 
М.І. Панов, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, 
А.Н. Трайнін, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, 
Д.М. Харко, С.Д. Шапченко, М.Д. Шарго-
родський, Н.М. Ярмиш, С.С. Яценко та інші. 
У працях цих науковців багато уваги приді-
лено змові як ознаці співучасті, проте поза 
увагою залишись інші аспекти поняття змо-
ви, які виходять за межі інституту співучасті 
у злочині. З’ясування місця поняття змови 
в нормах кримінального закону України і є 
метою цієї статті.

Насамперед розглянемо значення поняття 
змови в інституті співучасті у злочині. Такий 
термін зустрічаємо у ч. 2 ст. 28 «Вчинення зло-
чину групою осіб, групою осіб за попередньою 
змовою, організованою групою або злочинною 
організацією» Кримінального кодексу Украї-
ни (КК України): злочин визнається вчи-
неним за попередньою змовою групою осіб, 
якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві 
або більше), які заздалегідь, тобто до початку 
злочину, домовилися про спільне його вчи-
нення. Також закономірно, що термін «змова» 
зустрічаємо у розділі «Призначення покаран-
ня» цього Кодексу, де у ст. 67 до обставин, що 
обтяжують покарання, віднесено вчинення 
злочину групою осіб за попередньою змовою 
(частина друга або третя статті 28).

Слід наголосити, що група осіб як кваліфі-
куюча (особливо кваліфікуюча) ознака перед-
бачена у понад як 90 складів злочинів, тобто 
ця форма співучасті є найбільш поширеною 
в статтях Особливої частини КК України з усіх 
передбачених у ст. 28 цього Кодексу форм спі-
вучасті [1, с. 106]. Крім того, попередня змо-
ва – це і своєрідний знак поділу форм співу-
часті у злочині, а саме – між групою осіб як 
співучастю без попередньої змови та іншими 
формами співучасті, у яких має бути попе-
редня змова згідно зі ст. 28 КК України: гру-
па осіб за попередньою змовою, організована 
група та злочинна організація. Така позиція 
наявна у монографічній праці З.А. Загиней: 
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«… доволі очевидна законодавча оцінка сту-
пеня небезпеки форм співучасті: група осіб – 
попередня змова групи осіб – організована 
група – злочинна організація» [2, с. 287].

На важливості категорії змови для розумін-
ня співучасті наголошує О.О. Кваша, наводя-
чи приклад із наукової спадщини А.А. Мали-
новського: «… у багатьох країнах цей термін 
(або ж «кримінальна змова») використову-
ється законодавцем замість поняття «співу-
часть», наприклад у США, Англії». Взаємодія 
і спільність дій співучасників за своїм змістом 
унеможливлюють односторонній зв’язок між 
ними. Односторонній зв’язок означає відсут-
ність навіть мінімальної змови на спільну 
злочинну діяльність, і, отже, відсутність спів-
участі [3, с. 119, 544–545]. Науковець відсто-
ює доцільність і перспективи використання 
поняття «необхідна співучасть», оскільки цей 
термін точно відображає сутність і специфі-
ку заподіяння шкоди об’єкту посягання, яке 
можливе лише за змовою суб’єктів, що діють 
спільно. Під необхідною співучастю О.О. Ква-
ша пропонує розуміти спільну умисну участь 
декількох суб’єктів злочину, змова яких є 
обов’язковою для вчинення певного умисно-
го злочину (курсив тут і далі, – авт.). Навіть 
корупцію у кримінально-правовому розумінні 
дослідник характеризує як злочинну змову 
[4, с. 113].

Наведене вище дає змогу констатувати, що 
одним із підходів до розуміння поняття «змо-
ва» є її визнання конститутивною ознакою 
співучасті. Можна говорити про таку концеп-
цію, що виражається формулою: «співучасть = 
змова». Означена позиція зустрічається 
і у працях інших сучасних науковців. Юри-
дичною ознакою, яка об’єднує співучасників 
та обумовлює їх спільну відповідальність, що 
дає можливість відмежувати співучасть від 
решти випадків збігу декількох осіб в одному 
посяганні, є суб’єктивний зв’язок між спів-
учасниками у виді змови. Змова передбачає 
спільність волі як ознаки умислу [5, с. 58].

Проте існує й інший науковий підхід, за 
якого поняття співучасті та змови проти-
ставляються. У такому разі констатується, 
що стосовно кримінальної відповідально-
сті за спільну злочинну діяльність існують 
доктрина співучасті і доктрина змови. Так, 
до кримінальних правопорушень, вираже-

них у словесній формі, у США відносять 
змову, підбурювання, завідомо неправдиве 
показання, а також співучасть [6, с. 544]. 
Отже, поняття змови і співучасті відокрем-
лені. За такого підходу у вітчизняному кри-
мінальному праві доктрина змови може 
обґрунтовувати специфіку складів злочи-
ну, що полягають у створенні організова-
них, структурованих злочинних об’єднань: 
транснаціональна організація (ч. 5 ст. 143 
КК України), злочинна організація (ст. 255 
КК України), банда (ст. 257 КК України), те-
рористична організація (ст. 258-3 КК Украї-
ни), не передбачені законом воєнізовані або 
збройні формування (ст. 260 КК України). 
Так, вчені зауважують, що застосування 
для аналізу бандитизму теоретичних поло-
жень, які не отримали широкого розповсю-
дження, доктрин, що обґрунтовують вста-
новлення кримінальної відповідальності за 
спільну злочинну діяльність кількох осіб, 
зокрема доктрини змови, може виявитися 
результативним [7, с. 53, 55]. Наразі не має-
мо на меті вирішити цю складну теоретич-
ну проблему розмежування доктрини спі-
вучасті і доктрини змови, тому переходимо 
до з’ясування питання про місце поняття 
змови в інших законодавчих криміналь-
но-правових конструкціях.

Аналіз КК України дає змогу констату-
вати, що законодавець не обмежився вико-
ристанням терміна «змова» для визначення 
норм інституту співучасті у злочині. Зокрема, 
термін «змова» закріплено у таких розділах 
КК України, як «Злочин, його види та стадії», 
«Злочини проти основ національної безпеки 
України», «Злочини у сфері службової діяль-
ності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг», «Злочини 
проти миру, безпеки людства та міжнародно-
го правопорядку». У кожному із цих розділів 
містяться статті з поняттям «змова»:

Стаття 14. Готування до злочину:
1. Готуванням до злочину є підшукування 

або пристосування засобів чи знарядь, підшу-
кування співучасників або змова на вчинення 
злочину, усунення перешкод, а також інше 
умисне створення умов для вчинення злочину.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насиль-
ницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної влади:
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1. Дії, вчинені з метою насильницької змі-
ни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, а також змова 
про вчинення таких дій.

Стаття 369-3. Протиправний вплив на ре-
зультати офіційних спортивних змагань.

1. Вплив на результати офіційних спортив-
них змагань шляхом підкупу, примушування 
або підбурювання чи вступу у змову щодо 
результатів офіційного спортивного змаган-
ня з метою одержання неправомірної вигоди 
для себе чи третьої особи або одержання внас-
лідок таких діянь неправомірної вигоди для 
себе чи третьої особи.

Стаття 437. Планування, підготовка, 
розв’язування та ведення агресивної війни.

1. Планування, підготовка або розв’язу-
вання агресивної війни чи воєнного конфлік-
ту, а також участь у змові, що спрямована на 
вчинення таких дій.

У наведених нормах змова – це ознака ос-
новного складу злочину на відміну від тих 
90 складів, де попередня змова є кваліфіку-
ючою ознакою.

Доцільним є звернення до положень зару-
біжних кримінальних законів. Так, у США 
встановлення кримінальної відповідально-
сті за підбурювання і змову як самостійні 
злочинні діяння, а так само інші злочини 
на кшталт участі в об’єднаннях злочинців та 
володіння знаряддями злочину спрямоване 
на боротьбу із попередньою злочинною ді-
яльністю, яка здійснюється на значно більш 
ранній стадії, ніж замах, проступок проти 
особи, невдале підбурювання до вчинення 
деяких політичних злочинів (зрада, шпигун-
ство, саботаж тощо) і за створення організації 
зловмисників (ст. 450-1), конструкція якої на-
гадує інститут змови, вироблений доктри-
ною загального права. КК Іспанії встановлює 
відповідальність за змову у випадках, прямо 
передбачених в Особливій частині Кодексу, 
а саме: за змову вчинити умисне вбивство, 
крадіжку, вимагання, шахрайство, незакон-
не привласнення, повстання, заколот, теро-
ризм, державну зраду, міжнародні злочини 
[6, с. 219]. У кримінальному законі Польщі 
поняття змови також закріплено у визначен-
ні готування до вчинення злочину та співу-
часті в ньому – у ст. 17 § 1 Карного кодексу 
Республіки Польща зазначено: «Не підлягає 

покаранню за готування особа, яка добро-
вільно відмовилась від нього, зокрема, коли 
знищила підготовлені засоби або запобігла 
використанню їх в майбутньому; у випадку 
змови з іншою особою для вчинення заборо-
неного діяння не підлягає покаранню особа, 
яка, крім того, доклала суттєвих зусиль для 
запобігання вчиненню забороненого діяння». 
А в ст. 18 § 1 закріплено: «Підлягає відпові-
дальності за вчинення забороненого діяння 
не лише той, хто вчиняє його самостійно або 
спільно, за змовою з іншою особою, але також 
той, хто здійснює керівництво виконанням 
забороненого діяння іншою особою або, вико-
ристовуючи залежність іншої особи від себе, 
доручає їй виконати таке заборонене діяння» 
[8, с. 21]. Як готування до злочину в сучас-
ному розумінні слід тлумачити історичний 
досвід: «На початку XVII століття серед істо-
ричних подій, які можна трактувати як теро-
ризм, можна відзначити так звану «порохову 
змову» Г. Фокса (1605 р.), який переслідував 
мету реставрації католицизму в Англії. Змов-
ники планували висадити будівлю парла-
менту, в якому мав бути присутній король 
Яків I» [9, с. 19].

У сенсі законодавчого використання термі-
на «змова» однією з останніх новел чинного 
КК України є вже згадана ст. 369-3. Необ-
хідно погодитись із Н.М. Ярмиш у тому, що 
ст. 369-3 КК України, як і в цілому Закон 
№ 743-VIII, слід вважати такими, що гру-
бо порушують канони законодавчої техні-
ки, правила граматики (як морфології, так 
і синтаксису), закони логіки (тобто здорового 
глузду), страждають лінгвістичною безпорад-
ністю [10, с. 202]. У зв’язку з цим, а також 
зважаючи на корупційний характер вказано-
го злочину, слід підтримати наведену вище 
позицію О.О. Кваші про те, що корупція – це 
завжди злочинна змова. У цій новелі йдеть-
ся про одержання неправомірної вигоди 
від іншої особи, що є необхідною співучастю 
у широкому розумінні. Такі дії можуть бути 
вчинені «лише за наявності змови, двосто-
роннього суб’єктивного зв’язку між особами». 
Як і в інших корупційних злочинах, має місце 
спільність дій та необхідний рольовий розпо-
діл, за якого одержання неправомірної виго-
ди службовою особою може мати місце лише 
за умови її надання іншою особою, а надання 
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неправомірної вигоди передбачає її одержан-
ня службовою особою [4, с. 116].

Між учасниками одного злочину, або ж 
взаємопов’язаних злочинів на кшталт коруп-
ційних (надання-одержання неправомірної 
вигоди), існує змова як таємна угода як міні-
мум двох осіб. У тлумачних словниках змова 
визначається так: «… таємна угода для досяг-
нення якоїсь мети; зговір. Взаємна домовле-
ність про спільні дії» [11, с. 769]. Спільність є 
найбільш важливою ознакою співучасті, яка 
уособлює її сутність, по суті, ідентифікує цю 
форму вчинення злочину серед інших. Отже, 
можна припустити, що в усіх законодавчих 
конструкціях, де використано термін «змова», 
йдеться про спільні дії, про поєднання зусиль 
щонайменше двох осіб для досягнення спіль-
ної злочинної мети – чи при готуванні до зло-
чину, чи при вчиненні дій, спрямованих на 
насильницьку зміну або повалення консти-

туційного ладу, або на захоплення державної 
влади, чи щодо результатів офіційного спор-
тивного змагання з метою одержання непра-
вомірної вигоди, чи під час планування, під-
готовки або розв’язування агресивної війни 
або воєнного конфлікту.

Враховуючи викладене вище, можна зро-
бити такі висновки. Поняття змови міститься 
у розділах Загальної частини КК України: 
«Злочин, його види та стадії», «Співучасть 
у злочині», а також розділах Особливої части-
ни: «Злочини проти основ національної без-
пеки України», «Злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’яза-
ної з наданням публічних послуг», «Злочини 
проти миру, безпеки людства та міжнарод-
ного правопорядку». Змова − це не лише по-
няття, яке уособлює сутність співучасті у зло-
чині, але й наскрізне кримінально-правове 
поняття.
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Ярослав РЕЗНІК

ПОНЯТТЯ ЗМОВИ У ЗАКОНОДАВЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ 
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Досліджено поняття змови, яке міститься у розділах Загальної частини КК України: «Зло-
чин, його види та стадії», «Співучасть у злочині», а також розділах Особливої частини: «Злочи-
ни проти основ національної безпеки України», «Злочини у сфері службової діяльності та про-
фесійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», «Злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку». Встановлено, що змова − це не лише поняття, яке 
уособлює сутність співучасті у злочині, але й наскрізне кримінально-правове поняття.

Ключові слова: змова; співучасть; необхідна співучасть; спільність.

Ярослав РЕЗНИК

ПОНЯТИЕ СГОВОРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Исследовано понятие сговора, которое содержится в разделах Общей части УК Украины: 
«Преступление, его виды и стадии», «Соучастие в преступлении», а также разделах Особенной 
части: «Преступления против основ национальной безопасности Украины», «Преступления 
в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предостав-
лением публичных услуг», «Преступления против мира, безопасности человечества и между-
народного правопорядка». Установлено, что сговор – это не только понятие, олицетворяющее 
сущность соучастия в преступлении, но и сквозное уголовно-правовое понятие.

Ключевые слова: сговор; соучастие; необходимое соучастие; совместность.

Yaroslav REZNIK

THE NOTION OF CONSPIRACY IN LEGISLATIVE PATTERNS 
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The article presents the study of the notion of conspiracy appearing both in the General part 
of the CC of Ukraine chapters: «Criminal offense, its types and stages», «Complicity», and in 
the Special part chapters: «Crimes against national security of Ukraine», «Criminal offenses in 
offi ce», «Criminal offenses against peace, security of mankind and international legal order». It has 
been defi ned that conspiracy represents the essence of complicity and is a criminal legal notion.

Keywords: conspiracy; complicity; necessary complicity; unity.
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Одним із завдань прокурора під час до-
судового розслідування є забезпечення до-
тримання законності, зокрема прав учас-
ників кримінального провадження, що 
здійснюється шляхом сприяння в реалізації 
відповідними особами своїх прав. Водночас 
є група суб’єктів кримінального провад-
ження, які з огляду на певні психічні роз-
лади не можуть у повній мірі реалізовува-
ти свої права. В такому разі потребується 
особлива увага прокурора при здійсненні 
нагляду за дотриманням кримінального та 
кримінального процесуального законодав-
ства і порядку застосування спеціальних 
процесуальних процедур, у тому числі під 
час складання клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медичного характе-
ру (ПЗМХ).

Актуальність обраної теми зумовлена не-
обхідністю всебічного захисту прав неосуд-
них та обмежено осудних осіб, щодо яких 
вирішується питання про застосування 
ПЗМХ. Головним суб’єктом, на якого покла-
дається забезпечення прав таких осіб на ета-
пі закінчення досудового розслідування, є 
прокурор. Оскільки закінченню досудового 
розслідування у формі звернення до суду з 
клопотанням про застосування ПЗМХ прита-
манна певна специфіка, потребують теоре-
тичного дослідження питання діяльності 

прокурора щодо реалізації такої форми 
закінчення досудового розслідування.

Кримінально-процесуальні аспекти засто-
сування до осіб ПЗМХ у своїх працях вивчали 
такі науковці, як Т.А. Денисова, Б.М. Дердюк, 
І.В. Жук П.М. Каркач, М.М. Книга, А.В. Лап-
кін, О.І. Ткачук, О.О. Торбас, С.Л. Шаренко, 
та інші. Однак після ухвалення у 2012 році 
Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України) та запроваджен-
ня інституту процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням питання його 
здійснення у разі звернення до суду з клопо-
танням про застосування ПЗМХ належним 
чином не досліджувалися, хоча така потреба 
існує. Окрім того, на наш погляд, досі не про-
ведено аналіз типових помилок, які допуска-
ються прокурором у складанні зазначеного 
клопотання, що має наслідком повернення 
його судом.

Метою статті є вивчення теоретичних 
і практичних проблем здійснення проце-
суального керівництва прокурором при 
зверненні до суду з клопотанням про за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру.

З урахуванням того, що неосудні особи 
вчиняють суспільно небезпечні діяння, які 
містять ознаки кримінального правопору-
шення, а обмежено осудні – кримінальні пра-
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вопорушення, у КПК України 2012 року вста-
новлено різний порядок провадження у ході 
досудового слідства і судового розгляду цих 
категорій справ.

На сьогодні застосування ПЗМХ регла-
ментується главою 39 «Особливі порядки 
кримінального провадження» розділу VI 
КПК України, яка повністю присвячена вка-
заному питанню.

Так, у ст. 503 КПК України передбачено, 
що таке провадження має проводитися щодо 
двох категорій осіб: тих, які вчинили суспіль-
но небезпечне діяння у стані неосудності, та 
тих, які вчинили кримінальне правопору-
шення у стані осудності, але захворіли на 
психічну хворобу до постановлення вироку. 
Однак у ст. 93 Кримінального кодексу Украї-
ни (КК України) визначено три категорії 
осіб, до яких можуть бути застосовані приму-
сові заходи медичного характеру. Зокрема, 
до таких осіб належать й обмежено осудні. 
Згідно із ст. 20 КК України обмежено осудні 
особи підлягають кримінальній відповідаль-
ності. Водночас у ч. 2 ст. 504 КПК України 
передбачено, що визнання особи обмежено 
осудною враховується судом при ухваленні 
вироку і може бути підставою для застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру. 
Тобто в цьому разі суду надається право, а не 
обов’язок застосувати відповідні примусові 
заходи.

Як зазначено у ч. 2 ст. 503 КПК України, 
досудове розслідування проводиться згідно з 
правилами, встановленими у випадку засто-
сування ПЗМХ з моменту винесення відповід-
ної постанови слідчим чи прокурором; рішен-
ня вказаними суб’єктами приймається у тому 
разі, якщо під час досудового розслідування 
будуть встановлені підстави для здійснення 
кримінального провадження щодо застосу-
вання ПЗМХ. Однак, які саме підстави – 
не вказано. Очевидно, це мають бути відо-
мості, що вказують на психічний розлад підо-
зрюваного, для підтвердження яких обов’яз-
ково повинна проводитися психіатрична 
експертиза.  

Таким чином, проведення психіатричної 
експертизи можливе до винесення поста-
нови про зміну порядку досудового провад-
ження. Ця думка не суперечить і положен-
ням ст. 509 КПК України, в якій вказано, 

що психіатрична експертиза може бути про-
ведена у випадку, коли будуть встановлені 
обставини, які дають підстави вважати, що 
особа під час вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння була в неосудному або обмеже-
но осудному стані або вчинила криміналь-
не правопорушення в осудному стані, але 
після його вчинення захворіла на психічну 
хворобу. Отже, особа, яка проводить досу-
дове розслідування, зобов’язана спочатку 
залучити експерта для проведення психіат-
ричної експертизи і в разі підтвердження 
психічного розладу підозрюваного винести 
постанову про зміну порядку досудового 
розслідування.

Під час досудового слідства прокурору – 
процесуальному керівнику особливу увагу 
необхідно звернути на обставини, які від-
повідно до ст. 505 КПК України мають бути 
встановлені під час досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні щодо за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру, а саме: час, місце, спосіб та інші 
обставини вчинення суспільно небезпечно-
го діяння; вчинення вказаного суспільно 
небезпечного діяння або правопорушення 
цією особою; наявність у цієї особи розладу 
психічної діяльності в минулому, ступінь та 
характер розладу психічної діяльності чи 
психічної хвороби на час вчинення суспіль-
но небезпечного діяння чи кримінального 
правопорушення або на час досудового роз-
слідування; поведінку особи до вчинення су-
спільно небезпечного діяння або криміналь-
ного правопорушення та після нього; 
небезпечність особи внаслідок її психічного 
стану для самої себе та інших осіб, а також 
можливість спричинення іншої істотної шко-
ди такою особою; характер і розмір шкоди, 
завданої суспільно небезпечним діянням 
або кримінальним правопорушенням; обста-
вини, які підтверджують, що гроші, цінності 
та інше майно, які підлягають спеціаль-
ній конфіскації, одержані внаслідок вчи-
нення суспільно небезпечного діяння або 
кримінального правопорушення та/або є до-
ходами від такого майна, або призначалися 
(використовувалися) для схиляння особи до 
вчинення суспільно небезпечного діяння або 
кримінального правопорушення, фінансу-
вання та/або матеріального забезпечення су-
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спільно небезпечного діяння чи криміналь-
ного правопорушення чи винагороди за 
його вчинення, або є предметом суспільно 
небезпечного діяння чи кримінального 
правопорушення, в тому числі пов’язано-
го з їх незаконним обігом, або підшукані, 
виготовлені, пристосовані або використані 
як засоби чи знаряддя вчинення суспіль-
но небезпечного діяння або кримінального 
правопорушення [1]. 

Порівняльний аналіз ст. 505 та ст. 91 
КПК України дає підстави припустити, 
що слідчий у розслідуванні провадження 
з можливістю застосування ПЗМХ не пови-
нен вказувати на всі обставини, які могли б 
вплинути на призначення покарання за 
вчинене правопорушення (обставини, що 
впливають на ступінь тяжкості криміналь-
ного правопорушення, пом’якшують чи об-
тяжують покарання тощо). Вбачається, що ці 
обставини встановлювати не потрібно, адже 
щодо особи можуть бути застосовані ПЗМХ. 
Однак відомо, що у випадку видужання осо-
би суд своєю ухвалою припиняє застосування 
ПЗМХ, а така ухвала є підставою для прове-
дення досудового розслідування чи судового 
розгляду (ст. 515 КПК України). Отже, якщо 
особа захворіла на психічну хворобу під час 
досудового розслідування і таке розслідуван-
ня проводилося згідно з правилами щодо за-
стосування ПЗМХ, то у випадку видужання 
матеріали кримінального провадження по-
винні повертатися слідчому для проведення 
повного досудового розслідування та вста-
новлення відомостей, передбачених у ст. 91 
КПК України, відповідно – складання обви-
нувального акта.

Водночас досі остаточно не з’ясовано 
правову природу діяльності прокурора у 
кримінальному провадженні щодо застосу-
вання ПЗМХ. Так, за загальним правилом 
участь прокурора у кримінальному провад-
женні характеризується обвинувальною 
спрямованістю і розглядається дослідниками 
у контексті такої категорії, як криміналь-
не переслідування, тобто як кримінально-
процесуальна діяльність щодо обвинува-
чення конкретної особи у вчиненні злочину. 
Проте участь прокурора у кримінальному 
провадженні щодо застосування ПЗМХ не 
має обвинувальної спрямованості. До того ж 

цю діяльність прокурора дослідники розгля-
дають у контексті захисту прокурором прав 
осіб, які з огляду на свій психічний стан не 
завжди спроможні повноцінно захистити свої 
права і законні інтереси [2, с. 113]. Отже, її в 
цілому можна оцінювати як таку, що має пра-
возахисну спрямованість. 

Досудове розслідування у кримінальному 
провадженні щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру закінчується 
закриттям кримінального провадження або 
складанням клопотання про застосування 
ПЗМХ (ст. 511 КПК Украї ни). 

Обидва варіанти закінчення такого досудо-
вого розслідування реалізуються за обов’язко-
вою участю прокурора: рішення про закриття 
кримінального провадження приймається 
ним особисто, а клопотання про застосування 
ПЗМХ може складатися як самостійно про-
курором, так і слідчим (однак воно підлягає 
обов’язковому затвердженню прокурором).

Кримінальне провадження закривається у 
випадку, якщо особа, яка проводила досудове 
розслідування, дійде висновку про наявність 
підстав для закриття кримінального про-
вадження, передбачених у ч. 1 ст. 284 КПК 
України.

У разі наявності підстав для складання 
клопотання про застосування ПЗМХ слід 
пам’ятати, що перед направленням до суду 
клопотання мають бути виконані вимоги, пе-
редбачені у ст.ст. 290 та 293 КПК України. 
У ст. 292 КПК України вказано, що кло-
потання про застосування ПЗМХ мусить 
відповідати вимогам ст. 291 цього Кодексу, 
а також містити інформацію про примусовий 
захід медичного характеру, який пропонуєть-
ся застосувати, та позицію щодо можливості 
забезпечення участі особи під час судового 
провадження за станом здоров’я. На підставі 
аналізу зазначених статей та з урахуванням 
переліку відомостей, які потребують вста-
новлення, можна сформулювати загальний 
перелік положень, які повинні міститися в 
клопотанні про застосування ПЗМХ.

Отже, у такому клопотанні мають зазнача-
тися: найменування кримінального провад-
ження та його реєстраційний номер; анкетні 
відомості особи, щодо якої існує можливість 
застосувати примусові заходи медичного ха-
рактеру; анкетні відомості потерпілого; пріз-
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вище, ім’я, по батькові та займана посада 
слідчого, прокурора; виклад фактичних об-
ставин кримінального правопорушення чи 
суспільно небезпечного діяння, які прокурор 
вважає встановленими, правова кваліфіка-
ція кримінального правопорушення з по-
силанням на положення статті (частини 
статті) закону України про кримінальну від-
повідальність; відомості про наявність у особи 
розладу психічної діяльності на момент вчи-
нення кримінального правопорушення чи на 
момент досудового розслідування; характери-
стика особи, щодо якої існує можливість за-
стосувати примусові заходи медичного харак-
теру (наявність розладу психічної діяльності 
в минулому, поведінка особи до, на момент 
та після вчинення кримінального право-
порушення, небезпечність особи внаслідок 
її психічного стану для самої себе та інших 
осіб); обґрунтування необхідності застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
із зазначенням самого заходу, який необхід-
но застосувати; характер та розмір шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням; 
думка слідчого (прокурора) щодо можливості 
особи бути присутньою під час судового роз-
гляду; розмір витрат на залучення експерта; 
дата та місце складання і затвердження.

Одночасно з таким клопотанням до суду 
надсилаються додатки, передбачені у ч. 4 
ст. 291 КПК України [3, с. 131].

Під час складання відповідного клопотан-
ня прокурор має обґрунтувати необхідність 
застосування ПЗМХ. У зв’язку з цим слід 
брати до уваги положення постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 3 червня 
2005 року № 7 «Про практику застосування 
судами примусових заходів медичного харак-
теру та примусового лікування», відповідно 
до яких, зокрема, примусові заходи медич-
ного характеру мають застосовуватися лише 
за наявності у справі обґрунтованого вис-
новку експертів-психіатрів про те, що особа 
страждає на психічну хворобу чи має інший 
психічний розлад, що зумовлює її неосудність 
або обмежену осудність і викликає потребу в 
застосуванні щодо неї таких заходів, а приму-
сове лікування щодо осіб, які вчинили злочи-
ни та страждають на хворобу, що становить 
небезпеку для здоров’я інших осіб, – висновку 
судово-медичної експертизи [4]. 

Також необхідно пам’ятати про принцип 
презумпції психічного здоров’я людини, 
який закріплений у ст. 3 Закону України 
«Про психіатричну допомогу», згідно з яким 
кожна особа вважається такою, що не має 
психічного розладу, доки наявність такого 
розладу не буде встановлено на підставах і 
в порядку, передбачених зазначеним та ін-
шими законам [5].

Ураховуючи вказане вище, вважаємо за до-
цільне підтримати позицію, відповідно до 
якої в усіх випадках, коли у прокурора вини-
кають сумніви у психічній повноцінності 
підозрюваного або в ході кримінального про-
вадження з’явилися матеріали, що свідчать 
про наявність в останнього психічних роз-
ладів, необхідно призначати судово-психіа-
тричну експертизу. Це має значення з огляду 
на те, що наявність у справі такого висновку є 
обов’язковим для вирішення судом питання 
про застосування ПЗМХ, хоча він і підлягає 
перевірці та оцінці судом. Прокурор зобов’яза-
ний забезпечити наявність такого висновку 
(шляхом призначення та проведення на етапі 
досудового розслідування відповідної експер-
тизи), здійснити його попередню перевірку й 
оцінку та в разі обґрунтованості та достовір-
ності результатів, які вказують на наявність у 
особи психічної хвороби або іншого психічного 
розладу, належним чином відобразити це у 
клопотанні про застосування ПЗМХ.

Окрім цього, прокурору – процесуальному 
керівнику потрібно звернути увагу на рішен-
ня Конституційного Суду України (КСУ) від 
1 червня 2016 року у справі за конституцій-
ним поданням Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо відповід-
ності Конституції України (конституційності) 
положення третього речення частини першої 
статті 13 Закону України «Про психіатричну 
допомогу» (справа про судовий контроль за 
госпіталізацією недієздатних осіб до психіа-
тричного закладу), у якому КСУ дійшов 
висновку, що положення третього речен-
ня частини першої статті 13 Закону у взає-
мозв’язку з положенням частини другої цієї 
статті суперечить ст.ст. 3, 8, 29, 55 Конститу-
ції України, оскільки передбачає госпіталіза-
цію особи, визнаної у встановленому законом 
порядку недієздатною, до психіатричного за-
кладу на прохання або за згодою її опікуна 
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за рішенням лікаря-психіатра без судового 
контролю [6].

Вивчення матеріалів кримінальних про-
ваджень дає можливість дійти висновку, що 
на етапі досудового розслідування психіа-
трична експертиза призначається лише за 
наявності достовірних медичних даних, що 
свідчать про психічні розлади у підозрюва-
ного (наприклад, відповідних довідок із за-
кладів охорони здоров’я про перебування осо-
би на обліку у лікаря-психіатра). 

Проте нерідко у розслідуванні криміналь-
них правопорушень, зокрема таких, у яких 
підозрюваним є неповнолітня особа, слідчий 
не звертає увагу на дані, що вказують на 
наявність у підлітка дивацтв у поведінці 
(загальмований контакт з оточуючими, 
агресія тощо), а тому психічні розлади діагно-
стуються вже у місцях позбавлення волі або ж 
взагалі не виявляються.

Маючи відповідні відомості та враховуючи 
те, що слідчий не володіє необхідними знан-
нями в психіатрії, психології, прокурор має 
використовувати передбачене законом пра-
во залучати до участі у розслідуванні справ 
фахівців – осіб, які мають необхідну підготов-
ку в галузі психіатрії, педагогіки, наркології. 
Допомога спеціаліста також потрібна слідчо-
му і під час підготовки матеріалів для судо-
во-психіатричної експертизи та вирішення 
питання про вибір виду призначеної експер-
тизи [7, с. 747].

На нашу думку, підставою для призначен-
ня експертизи має бути не лише факт пере-
бування на обліку у лікаря-психіатра, а й у 
певних випадках відомості про перенесені 
черепно-мозкові травми, наявність психічних 
аномалій у рідних та близьких тощо. 

Вирішуючи питання про застосування при-
мусового заходу медичного характеру, проку-
рор у відповідному клопотанні має визначи-
ти один із видів ПЗМХ, передбачених у ч. 1 
ст. 94 КК України, а саме: надання амбула-
торної психіатричної допомоги в примусово-
му порядку; госпіталізація до психіатричного 
закладу із звичайним наглядом; госпіталіза-
ція до психіатричного закладу з посиленим 
наглядом; госпіталізація до психіатричного 
закладу із суворим наглядом. 

А.А. Музика вказує, що у ч. 1 ст. 94 КК 
України містяться три критерії, які суд має 

враховувати при призначенні певного виду 
примусових заходів медичного характеру: 
характер і тяжкість захворювання (медич-
ний критерій); тяжкість вчиненого діяння 
(юридичний критерій); ступінь небезпеч-
ності психічно хворого для себе або інших 
осіб (соціальний критерій) [8, с. 27]. Цю дум-
ку поділяє О.А. Попкова, яка зазначає, що 
критерієм застосування примусових заходів 
медичного характеру до психічно хворих є 
психічний стан особи, який складається з ха-
рактеру психічного розладу, ступеня суспіль-
ної небезпечності особи та характеру вчи-
неного нею суспільно небезпечного діяння 
[9, с. 67, 98–99, 117, 120, 139].

Неоднозначна стосовно цього питання й 
позиція вищої судової інстанції. Так, у п. 8 
зазначеної вище постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України «Про практику застосуван-
ня судами примусових заходів медичного ха-
рактеру та примусового лікування» вказано, 
що з огляду на вимоги ст.ст. 19, 94 КК Украї-
ни, ст. 19 Закону України «Про психіатричну 
допомогу» до осіб, визнаних судом неосудни-
ми, залежно від характеру і тяжкості захворю-
вання, тяжкості вчиненого діяння та ступеня 
небезпечності психічно хворого для себе або 
інших осіб може бути застосована госпіталіза-
ція до психіатричних закладів зі звичайним, 
посиленим чи суворим наглядом або їм може 
бути надана у примусовому порядку амбула-
торна допомога за місцем проживання. Згідно 
з п. 7 цієї постанови до визнаних за медич-
ними критеріями неосудними та обмежено 
осудними осіб не можуть застосовуватись од-
накові примусові заходи медичного характе-
ру з-поміж передбачених у ч.ч. 3–5 ст. 94 КК 
України. Зокрема, судам слід враховувати, що 
до осіб, визнаних обмежно осудними, у разі 
потреби може застосовуватися лише амбула-
торна психіатрична допомога в примусовому 
порядку. Натомість у п. 15 зазначено, що, 
визначаючи відповідно до ч.ч. 3–5 ст. 94 КК 
України тип психіатричного закладу, до яко-
го слід госпіталізувати неосудного, необхідно 
виходити як з його психічного стану, так і з ха-
рактеру вчиненого ним суспільно небезпечно-
го діяння [4]. Іншими словами, із роз’яснення 
вищої судової інстанції вбачається, що у при-
значенні примусових заходів медичного ха-
рактеру неосудній, обмежено осудній та осуд-
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ній особі, але такій, що захворіла на психічну 
хворобу до постановлення вироку або під час 
відбування покарання, суд має враховувати 
три наведені вище обставини у їх сукупності. 
Обираючи вид (за термінологією Пленуму 
Верховного Суду України – тип) примусового 
заходу медичного характеру зазначеним осо-
бам (окрім обмежено осудних), суд має врахо-
вувати психічний стан особи та характер вчи-
неного нею суспільно небезпечного діяння. 
Що в цьому разі слід вкладати у зміст такої 
обставини, як «психічний стан», не зрозуміло.

Прокурор, вирішуючи питання щодо мож-
ливості забезпечення участі особи під час су-
дового провадження за станом здоров’я, має 
перевірити, чи спроможна особа з’явитися у 
судове засідання і бути присутньою на ньому 
за медичними показниками без шкоди для 
власного здоров’я та безпеки інших присутніх 
у судовому засіданні осіб.

Також прокурору особливу увагу необхід-
но звернути на помилки, які допускаються 
у складанні клопотання про застосування 
ПЗМХ. За результатами опрацювання понад 
ста ухвал суду про повернення прокурору та-
ких клопотань, які розміщені у Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень, встановлено 
таке.

Зокрема, з ухвали Ізмаїльського міськрай-
онного суду Одеської області від 28 квітня 
2016 року у справі № 500/1750/16-к вбачаєть-
ся, що суд повернув прокурору клопотання 
про застосування примусових заходів медич-
ного характеру щодо О. для усунення протя-
гом розумного строку вказаних в ухвалі вияв-
лених недоліків. 

Насамперед установлено, що це клопотан-
ня не відповідає вимогам п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК 
України – взагалі не містить формулюван-
ня обвинувачення. Окрім того, у клопотанні 
зазначено, що О. обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного у ч. 1 ст. 185 КК України, у стані неосуд-
ності, а також те, що наявні у неї психічні роз-
лади позбавляють її здатності усвідомлювати 
свої дії та керувати ними у момент вчинення 
інкримінованого їй злочину.

Не зрозуміло, яким чином особа, яка скла-
ла клопотання про застосування щодо О. при-
мусових заходів медичного характеру, зазна-
чивши, що О. не була здатна усвідомлювати 

свої дії та керувати ними в момент вчинення 
інкримінованого їй діяння, дійшла висновку 
про те, що О. діяла умисно, з корисливих мо-
тивів та з метою таємного викрадення чужого 
майна, про що зазначено у викладі фактич-
них обставин.

Окрім цього, усупереч вимогам ч. 2 ст. 292 
КПК України у клопотанні про застосування 
ПЗМХ стосовно О. не зазначена позиція щодо 
можливості забезпечення участі особи під час 
судового провадження за станом здоров’я [10].

Враховуючи положення аналізованої 
ухвали суду, доходимо висновку, що фактич-
ні обставини суспільно небезпечного діян-
ня у клопотанні про застосування ПЗМХ 
потребують іншого викладу, ніж в обвину-
вальному акті. Зокрема, на нашу думку, не-
правильним є зазначати в клопотанні про 
те, що особа вчинила суспільно небезпечне 
діяння умисно, з корисливих мотивів, адже 
стан неосудності фактично позбавляє її здат-
ності усвідомлювати свої дії та керувати 
ними у момент вчинення вказаного діяння, 
хоча воно й містить ознаки кримінального 
правопорушення.

Також опрацьовано низку ухвал, відповід-
но до яких причиною повернення прокуро-
ру клопотання про застосування ПЗМХ є 
незазначення певного примусового заходу 
медичного характеру, який пропонується 
застосувати до особи. У багатьох випадках 
прокурори пропонують застосувати госпіталі-
зацію до психіатричного закладу. Однак, як 
було вказано вище, такий примусовий захід 
медичного характеру не передбачений у 
ст. 94 КК України, також цей вид госпіталіза-
ції до психіатричного закладу потребує кон-
кретизації: госпіталізація до психіатричного 
закладу із звичайним наглядом, госпіталіза-
ція до психіатричного закладу з посиленим 
наглядом чи до психіатричного закладу із 
суворим наглядом.

Відповідно до ст. 506 КПК України осо-
ба, щодо якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, 
користується правами підозрюваного. Однак 
трапляються випадки, коли зазначеним осо-
бам усупереч вимогам ст.ст. 290, 293 КПК 
України не надається доступ до матеріалів 
кримінального провадження, а також ко-
пії клопотання про застосування ПЗМХ та 
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реєстру матеріалів досудового розслідування, 
що також має наслідком повернення судом 
клопотання прокурору.

Насамкінець потрібно звернути увагу 
на особливості закінчення досудового роз-
слідування щодо обмежено осудних осіб. 
Відповідно до ч. 2 ст. 504 КПК України до-
судове розслідування щодо осіб, які підо-
зрюються у вчиненні кримінального пра-
вопорушення у стані обмеженої осудності, 
здійснюється слідчим згідно із загальними 
правилами, передбаченими КПК України. 
Лише суд, ухвалюючи вирок, може враху-
вати стан обмеженої осудності як підставу 
для застосування ПЗМХ. Отже, у разі здій-
снення досудового розслідування щодо об-
межено осудних осіб за його результатами 
складається не клопотання про застосу-
вання ПЗМХ, а обвинувальний акт. Про це 
свідчать норми загального порядку досу-

дового розслідування, а також ухвалення 
вироку (що можливо лише на підставі обви-
нувального акта). 

Враховуючи викладене вище, доходимо 
висновоку, що на етапі звернення до суду з 
клопотанням про застосування ПЗМХ про-
курор – процесуальний керівник повинен 
визначити, чи достатньо зібраних під час 
досудового розслідування доказів для скла-
дання завершального процесуального доку-
мента у кримінальному провадженні і чи є 
ці докази належними і допустимими; чи за-
безпечено додержання прав інших учасників 
кримінального провадження при відкритті 
матеріалів кримінального провадження, а 
також детально вивчити або ж самостійно 
скласти процесуальне рішення – клопотання 
про застосування ПЗМХ – і привести його у 
відповідність з вимогами кримінального про-
цесуального законодавства. 
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Катерина ШАВАРИН

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
ПРИ ЗВЕРНЕННІ З КЛОПОТАННЯМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Досліджено особливості процесуального керівництва прокурором при зверненні до суду з 
клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, вивчення ним ма-
теріалів кримінального провадження, яке надійшло з відповідним клопотанням. Проаналі-
зовано типові помилки, які допускаються при складанні зазначеного клопотання та додатків 
до нього.

Ключові слова: кримінальне провадження; прокурор; досудове розслідування; процесу-
альне керівництво; клопотання; примусові заходи медичного характеру; повернення клопо-
тання прокурору.

Екатерина ШАВАРЫН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХОДАТАЙСТВОМ О ПРИМЕНЕНИИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Исследованы особенности процессуального руководства прокурором при обращении в суд 
с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера, изучения им 
материалов уголовного производства, которое поступило с соответствующим ходатайством. 
Проанализированы типичные ошибки, допускаемые при составлении указанного ходатай-
ства и приложений к нему.

Ключевые слова: уголовное производство; прокурор; досудебное расследование; процес-
суальное руководство; ходатайство; принудительные меры медицинского характера; возвра-
щение ходатайства прокурору.

Kateryna SHAVARYN

ISSUES OF PROCEDURAL GUIDANCE OF THE PROSECUTOR 
HANDLING THE COURT WITH A PETITION FOR APPLICATION 

OF COERCIVE MEASURES OF AN EDUCATIONAL NATURE

The article features a study procedural guidance when addressing the court to the imposition 
of compulsory medical measures, stages of studying the prosecutor the criminal proceedings, 
which came from the respective application. Analyzed common mistakes that are permitted in the 
preparation of the said application and its annexes.

Keywords: criminal proceedings; the prosecutor; pre-trial investigation; procedural guidance; 
motion; compulsory medical measures; return the petition to the prosecutor.
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1. ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ

1.1. Високий науковий рівень.
1.2. Відповідність структурних елементів статті вимогам постанови Президії 

ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків  ВАК 
України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С.  2). 
Зокрема, наукова стаття має містити такі необхідні елементи: 

а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання да-
ної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 
проб леми, котрим присвячується означена стаття;

в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих на-

укових результатів;
ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямку.

2. ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ

2.1. Загальний обсяг статті – назва статті, відомості про автора, текст статті, список ви-
користаних джерел, анотації (укр., рос., англ. мови), ключові слова (укр., рос., англ. мови)  – 
має бути 10–12 сторінок.

2.2. Загальний обсяг рецензії – до 5 сторінок. Обов’язково надсилається примірник 
монографії, навчального посібника чи іншого рецензованого видання.

3. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

3.1. Виконання українською мовою. Для іноземних авторів може бути зроблено винятки.
3.2. У паперовому та електронному варіантах наукової статті інформація подається у 

наведеній нижче послідовності.
3.2.1. Інформація про автора статті (ім’я, прізвище, посада, науковий ступінь, вчене 

звання, електронна адреса) з вирівнюванням по правому краю.
3.2.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК).
3.2.3. Назва статті напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.
3.2.4. Виклад тексту статті із дотриманням вимог щодо змісту.
3.2.5. Список використаних джерел.
3.2.6. Назва статті, анотація (2–4 речення) та ключові слова українською, росій-

ською і англійською мовами (3–5 слів). Ключове слово – це слово (словосполучення) 
із тексту статті, що несе смислове навантаження і відображає основний її зміст поза 
контекстом.

3.2.7. Зазначення структурного підрозділу вищого навчального закладу чи наукової 
установи, що надали рекомендацію до друку вказаних матеріалів, а  також дати та номера 
протоколу, в якому закріплено це рішення.

3.2.8. Дата виконання роботи.
3.3. Ключова термінологія та основні положення статті у тексті можуть виділятися 

курсивом.
3.4. Бібліографічні посилання у тексті позначаються в квадратних дужках у порядку 

зростання.
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3.5. Список використаних джерел подається в кінці тексту мірою згадування 
(без повторів). Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» 
і ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліо-
графічному описі. Загальні вимоги та правила».

3.6. При використанні виносок вони позначаються на зразок «1», розміщуються унизу 
сторінки і мають суцільну нумерацію.

3.7. Текст повинен бути надрукований з вирівнюванням по ширині з відступом від 
лівого краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см та праве – 1 см; шрифт: Times 
New Roman, розмір шрифту (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно 
бути переносів і макросів.

4. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ

4.1. До друку надаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших ви-
даннях. 

4.2. Підписаний із зазначенням дати виконання роботи паперовий та електронний 
(CD, DVD, UFD) варіанти матеріалів.

4.3. Завірені належним чином (з необхідними підписами та печатками) документи: 
а) до статей авторів, які мають ступінь кандидата наук, – рецензія доктора наук, який 

є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті;
б) до статей аспірантів, здобувачів, ад’юнктів – рекомендація до друку у формі витягу 

з протоколу засідання кафедри (відділу) вищого навчального закладу (наукової установи) 
та рецензія доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тема-
тики статті;

в) до статей осіб, які надалі вступатимуть до аспірантури чи ад’юнктури, – рецензія 
доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті.

4.4. Кольорове фото розміром 9х12 із роздільною здатністю не менш як 300 dpi подаєть-
ся в електронному вигляді у форматі jpg або tiff. Неякісні фото не приймаються.

4.5. Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) необхідно подавати в електронному вигляді 
у форматах psd, tiff, ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність не менш як 300 dpi, 
розмір зображення не менш як 1060х1410 pixel. Не допускається перефотографування або 
сканування ілюстрацій з друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно пере-
водити у криві або додавати шрифти.

4.6. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів 
Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

4.7. Таблиці виконуються у програмі MS Word в форматах rtf або doc.
4.8. Схеми подаються у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).
4.9. Формули виконуються з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math 

Type.
4.10. Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщувати в окремій рамці або 

поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.
4.11. Відповідно до пп. 2.9 п. 2 Порядку формування переліку наукових фахових ви-

дань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни від 17 жовтня 2012 року № 1111, обов’язковою умовою опублікування статті є надання 
автором (співавторами) тексту статті англійською мовою із зазначенням прізвища, імені, 
посади, наукового ступеня, вченого звання та назви статті. Текст статті розміщується на 
веб-сторінці видання в авторській редакції.

4.12. Автор несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність 
останнього йому особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
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ЗАЯВКА
на розміщення статті у журналі

«Вісник Національної академії прокуратури України»

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Місце роботи  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Назва статті  
Пропонована рубрика  
Адреса електронної пошти 
або телефони для контактів  
Адреса (із поштовим індексом) 
для надсилання авторського 
примірника  

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у журналі «Вісник Національної ака-
демії прокуратури України». Погоджуюсь з усіма висунутими Редакційною колегією вимо-
гами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів. 

Також надаю згоду на збір і використання моїх персональних даних з метою підго-
товки публікації до друку, їх розміщення у журналі «Вісник Національної академії про-
куратури України» й мережі Інтернет, їх розповсюдження, а також інші дії, необхідні для 
функціонування видання.

«      »                          201     р.                                                                                   (підпис)

ЩИРО СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

Редакційна колегія

4.13. Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не публікуються, автору не 
повертаються.

4.14. Не гарантується публікація матеріалів, не пов’язаних із тематикою журналу.
4.15. Заявка такого змісту:
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