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Актуально

Сергій Костенко
член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів,

м. Київ, Україна
skkua@ukr.net

УДК 343.163

ДОСТУП ДО ПРОФЕСІЇ ПРОКУРОРА В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ МОДЕЛІ

Анотація. В Законі України “Про прокуратуру” здійснено спробу імплемен-
тації європейських принципів доступу до професії прокурорів. Проте у євро-
пейських та міжнародних угодах відсутні положення, що регулюють стандарти, 
яких необхідно було б дотримуватись у процесі відбору прокурорів. Відповід-
ні документи органів Ради Європи містять лише рекомендації щодо якостей та 
компетенцій, якими повинні володіти прокурори. Дотримання рекомендацій не 
гарантує відсутності ризику, що конкретна національна модель буде недостат-
ньо ефективною. 

Шляхом аналізу наявних емпіричних даних виявлено суттєві проблеми з 
ефективністю системи добору прокурорів в Україні, відтак метою статті є 
формування теоретичного уявлення про оптимальну юридичну конструкцію 
цієї системи з урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей національної 
правової системи. 

Результатом проведеного порівняльно-правового дослідження нормативного 
врегулювання доступу до професії прокурора в деяких країнах – членах Ради Єв-
ропи, а також певних аспектів формування суддівського та адвокатського корпусу 
в Україні, стало висвітлення основних недоліків діючої вітчизняної системи добору 
прокурорів, до яких належать: недиференційований підхід до кандидатів на посаду 
прокурора залежно від досвіду (стажу) роботи в галузі права при визначенні три-
валості спеціальної підготовки, з одного боку, та нерівні вимоги до кандидатів на 
посаду прокурів місцевих і спеціалізованих прокуратур, з іншого боку; відсутність 
можливості здобуття безпосередньо в органах прокуратури відповідного досвіду 
(стажу) роботи в галузі права, що необхідний як обов’язкова кваліфікаційна вимо-
га для призначення прокурором місцевої прокуратури; складання кваліфікаційно-
го іспиту кандидатами на посади прокурорів місцевої прокуратури та визначення 
їхнього місця в рейтингу на заміщення вакантних посад до початку спеціальної 
підготовки, а не після її завершення; відсутність законодавчих норм, якими впро-
ваджується компетентісний підхід до відбору прокурорів, визначаються органи, 
що мають розробляти та затверджувати профілі посад прокурорів.
© С. Костенко, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 3(55), с. 7–21
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Сергій Костенко 

Ключові слова: добір прокурорів; європейські стандарти; порівняльно- правові 
дослідження; стаж роботи в галузі права; кваліфікаційний іспит; спеціальна під-
готовка; компетентність.

Необхідність докладного вивчення проблем, пов’язаних із добором 
прокурорів, набула актуального значення через впровадження норм Зако-
ну України “Про прокуратуру”1 (Закон), які стосуються порядку зайняття 
посади прокурора. Введенням у дію вказаного Закону здійснена спроба 
імплементації європейських принципів доступу до професії прокурорів2 
шляхом реалізації сукупності процедур із добору кандидатів на посаду 
прокурора на основі аналізу й оцінки їх професійних, особистих якостей, 
ступеня їх відповідності вимогам, що визначені у Законі, та відбору най-
більш підготовлених для виконання посадових обов’язків. Закон одержав 
схвальні відгуки від провідних європейських інституцій, які опікуються 
наданням допомоги Україні у проведенні правових реформ3. І такі відгуки 
справедливі, оскільки норми Закону загалом відповідають рекомендаці-
ям, які містяться у документах органів Ради Європи4. 

Водночас: 
<…> у європейських та міжнародних угодах відсутні положення, що регулю-
ють стандарти, яких необхідно було б дотримуватись у процесі відбору про-
курорів або які стосувалися би будь-якого початкового навчання, яке вони 
мають пройти перед призначенням. Проте практика Європейського суду з 
прав людини та різноманітні стандарти м’якого права містять певні важливі 
вказівки щодо якостей та компетенцій, якими повинні володіти прокурори 
та які мають значення для порядку їхнього обрання та навчання5. 

Європейські стандарти завжди ‘є рамковими, створюючи певну кон-
цептуальну стандартизовану модель’6. Однак дотримання стандартів не 

1 Див.: Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2012 року № 1697-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1697-18 (дата звернення: 25.09.2018).

2 Див.: Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи: частина ІІ – 
Служба обвинувачення: ухвалено 18 грудня 2010 року. URL: http://pravo.org.ua/fi les/zarub_zakon/zvit_V_2010.
pdf (дата звернення: 25.09.2018). 

3 Див.: Коментарі Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Зако-
ну  України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon-
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680245ff c (дата звернення: 25.09.2018). 

4 Див.: Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в 
системі кримінального правосуддя: міжнародний документ від 6 жовтня 2000 року. URL: https://wcd.coe.int.; 
Керівний документ про європейські норми та принципи стосовно прокурорів: висновок Консультативної 
ради європейських прокурорів від 16–17 грудня 2014 року № 9. URL: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
ccpe/opinions/default_en.asp (дата звернення 25.09.2018). 

5 ‘Порівняльне дослідження навчання прокурорів’ <https://rm.coe.int/comparative-study-on-initial-training-for-
public-prosecutors/1680787478> дата звернення 25 Вересень 2018. 

6 В Миколенко, ‘Європейська модель конституційно-правового статусу прокуратури: теоретико-методоло-
гічні засади та проблеми імплементації’ (2017) 1/1 Visegrad Journal on Human Rights 82–86 <http://vjhr.sk/
archive/2017_1/part_1/17.pdf> дата звернення 20 Вересень 2018. 
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гарантує відсутності ризику, що конкретна національна модель буде недо-
статньо ефективною. Про те, що вітчизняна модель добору прокурорів не 
уникла такого ризику, свідчить, зокрема, та обставина, що невдовзі після 
початку своєї діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуро-
рів (Комісія) ініціювала законопроект щодо внесення змін до Закону Украї-
ни “Про прокуратуру”7. Для вирішення проблемних питань спеціальної 
перевірки як стадії добору кандидатів на посаду прокурора у  Генеральній 
прокуратурі України підготовлено відповідний законопроект8. Також сут-
тєві зауваження до діючих процедур добору прокурорів висловлені екс-
пертами Ради Європи за результатами оцінки потреб Комісії*. 

Формування кадрового складу органів прокуратури України та до-
свід інших країн з цього питання вивчали вітчизняні науковці, зокрема 
І. Козьяков, О. Литвак, І. Назаров, Ю. Полянський, О. Проневич, О. То-
лочко. Деякі порівняльно-правові дослідження проводили експерти Ради 
Європи на прикладі таких країн, як Болгарія, Нідерланди, Польща та Ру-
мунія9. Проте в умовах дії нового законодавства України щодо доступу 
до професії прокурора такі дослідження на національному рівні ще не 
 проводились. 

Певним чином це пояснюється тим, що процедура першого добору 
прокурорів ще триває, тому зарано казати про якість нових кадрів для 
прокуратури. Шляхом аналізу емпіричних даних виявлено суттєві проб-
леми з ефективністю системи добору прокурорів в Україні, відтак метою 
статті є формування теоретичного уявлення про оптимальну юридичну 
конструкцію цієї системи з урахуванням зарубіжного досвіду та особли-
востей національної правової системи. Для досягнення цієї мети мають 
бути виявлені та сформульовані основні недоліки чинної системи добору. 

Комісія у липні 2017 року оголосила про перший добір 300 кандидатів 
на посади прокурорів місцевих прокуратур. Прийом документів довело-

7 Див.: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)” (в частині удосконалення діяльності Кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії прокурорів): проект Закону України від 4 жовтня 2017 року № 7165. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62644 (дата звернення: 25.09.2018). 

8 Див.: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проведення спеціальної пере-
вірки кандидата на посаду прокурора: проект Закону України від 22 травня 2018 року № 8389. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64064 (дата звернення: 25.09.2018). 

*  Примітка. Звіт за результатами оцінки потреби у вдосконаленні процедур добору та просування проку-
рорів у контексті функцій Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 
підготовлено консультантами Ради Європи Іванною Ібрагімовою та Оксаною Короленко. У звіті також ви-
світлено позицію міжнародного консультанта Ради Європи Йоргена Стіна Соренсена. Основні висновки й 
рекомендації звіту були представлені для обговорення ключовими зацікавленими сторонами під час круг-
лого столу 13 лютого 2018 року та лягли в основу відповідних практикумів для РП та КДКП (14–15 лютого 
2018 року).

9 ‘Порівняльне дослідження навчання прокурорів’ (н 5). 
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ся продовжити через малу кількість охочих. Після перевірки поданих до-
кументів 593 осіб було допущено до складання кваліфікаційного іспиту. 
При цьому для проведення першого етапу іспиту, тобто анонімного тес-
тування, з’явилось 492 кандидати, а другого, тобто виконання практично-
го завдання, – 438. Фактично конкурс становив 1,46 особи на одне місце. 
Таким чином, прослідковується негативна тенденція, оскільки в 2018 році 
після оголошення в червні добору 350 кандидатів, прийом документів до-
велося знову продовжити. Після перевірки поданих документів до скла-
дання кваліфікаційного іспиту допущено 526 осіб (1,5 особи на місце за 
умови, що всі складатимуть іспит). Для порівняння: до добору в 2017 році 
на 600 посад місцевих суддів допущено 4939 кандидатів (8,2 особи на міс-
це)10; на 455 вакантних посад в територіальних управліннях Державного 
бюро розслідувань у червні 2018 року претендувало 2400 осіб (5,3 особи 
на місце)11. 

Наявні статистичні дані не дають підстав для пояснення викладеної 
ситуації непривабливістю роботи в прокуратурі або наявністю кращих 
для юристів пропозицій на ринку праці. 

Так, в органах прокуратури України станом на травень 2018 року згідно 
зі штатним розписом налічувалося 10 504 посад прокурорів та слідчих (не 
враховуючи військових прокурорів і слідчих та прокурорів Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури, чий добір Комісія не проводить). З них – 
432 вакантні посади. Постійно вакантні – 210, тобто лише 2% від загальної 
кількості посад. Останні призначення за конкурсом до місцевих прокура-
тур відбулися ще на початку 2017 року, середній показник плинності кадрів 
у 2017–2018 роках становить 190 осіб. Очевидно, прокурори в переважній 
більшості не вважають привабливішими інші юридичні професії. 

Ситуація на ринку праці в Україні також не свідчить на користь того, 
що юристи знаходять кращу роботу, ніж пропонує прокуратура. Згідно 
з проведеними дослідженнями щодо зареєстрованих у державній служ-
бі зайнятості осіб ‘за правничим напрямом майже на 3000 безробітних 
юристів на ринку праці пропонується лише 207 вакансій. Тобто 14 пре-
тендентів(!) на одну вакансію’12. При цьому в Україні наявна рекордна 
кількість закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку юристів,  –  
понад 20013. 
10 Див.: Список осіб, допущених до участі в доборі <https://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-

suddi-vpershe/spisok-osib-dopushtchienich-do-utchasti-u-dobori/> дата звернення 25 Вересень 2018. 
11 Див.: Робота конкурсної комісії № 2 Державного бюро розслідувань <https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-ta-

organi-vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/konkurs-na-zajnyattya-posad-u-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan/
robota-konkursnoyi-komisiyi-2> дата звернення 20 Вересень 2018. 

12 Ю Барабаш, ‘Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації’ (2017) 10 Право України 9–19. 
13 Див.: В Комаров, ‘Вища юридична освіта України: нові виміри’ (2017) 10 Право України 20–37. 
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За результатами кваліфікаційного іспиту та спеціальної перевірки, які 
провела Комісія, до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів та 
проходження спеціальної підготовки в квітні 2018 року зараховано 308 осіб14, 
проте станом на вересень 2018 року підготовку продовжують лише 252 із 
них, решта відраховані за власним бажанням або через пропуски занять. 

Ми провели анонімне опитування слухачів, які продовжують спецпід-
готовку (охоплено 202 особи). Наведемо деякі результати: співвідношення 
чоловіки/жінки – 3 до 2; старше 30 років – 53,5%; вищу юридичну освіту 
до 2010 року здобули – 51%; стаж роботи в галузі права більше 10 років – 
24,3%, більше 5 років – 32,2%, більше 2 років – 43,6%; мають стаж роботи 
прокурором або суддею – 33,2%, з них від 5 до 10 років – 16,4%, більше 
10 років – 20,9%; мали роботу до участі в доборі – 77,2%, з них 48,6% – 
в державних установах, зокрема, в правоохоронних органах – 20%; пере-
важна кількість кандидатів дізналась про добір із сайту Комісії – 57,4%, 
вважають інформаційне забезпечення добору достатнім – 87,1%; причи-
нами участі в доборі називають: бажання побудови прокурорської кар’єри 
та престиж професії, відповідно, – 58,4% та 43,1%; більш прозору та спра-
ведливу процедуру добору, ніж в інших професіях – 14,4%; оцінювання 
результатів складеного кваліфікаційного іспиту вважають цілком об’єк-
тивним – 71,8%; причинами припинення участі у доборі іншими канди-
датами називають річну тривалість спеціальної підготовки – 75%; низьку 
стипендію – 71,3%; не включення часу спецпідготовки до стажу роботи в 
галузі права – 60,9%; не збереження на час спецпідготовки попереднього 
місця роботи – 34,7%; працевлаштування в інші органи – 26,7%, низький 
бал за кваліфікаційним іспитом – 7,4%; бажають скласти кваліфікаційний 
іспит після завершення спецпідготовки для покращення свого рейтингу – 
лише 39,6%, а 10,4% респондентів не влаштовує їх рейтинг, проте вони не 
бажають ще раз складати іспит; беручи участь в конкурсах на зайняття 
вакантних посад в місцевих прокуратурах, 85,1% бажали б працювати в 
регіоні, де проживають, а 68,8% – в межах обласного центру. 

Передусім необхідно зауважити про велику кількість кандидатів на 
посаду прокурора, які мають значно більший стаж роботи в галузі пра-
ва, ніж передбачають мінімальні кваліфікаційні вимоги. І це переважно 
колишні прокурори. Недиференційований підхід до кандидатів, на наш 
погляд, суттєво зменшує кількість юристів, насамперед осіб, які не нале-
жать до системи прокуратури, хто міг би взяти участь у доборі, проте не 
потребує або не бажає проходити тривалу спеціальну підготовку. 

14 Див.: Звіт про результати першого року роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та її се-
кретаріату. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ua/comissins_reports.html (дата звернення: 20.09.2018). 
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У зарубіжних країнах такий підхід не застосовується. Наприклад, 
у Бельгії, щоб стати магістратом, в тому числі прокурором, пропонується 
три варіанти вирішення. 

1. Молоді юристи повинні мати в сукупності два роки юридичного ста-
жу, здобутого за період, не раніше останніх 4 років. Вони подають заявку 
на судову практику, складають вступний іспит, що дає змогу доступу до 
судової інтернатури (дворічне стажування), у разі успішного завершен-
ня якої директор Інституту судової підготовки видає сертифікат, маючи 
який, можна подати заявку на магістрата. 

2. Більш досвідчені юристи – з не менш ніж з 4-річним стажем – прохо-
дять експертизу професійних здібностей. Виданий їм сертифікат чинний 
7 років та дає змогу одразу подати заявку на посаду магістрата. 

3. Ще більш досвідчені юристи складають усний іспит. Такий сертифікат 
чинний 3 роки і також одразу дає змогу подати заявку на мігістрата. Випуск-
ні іспити з інтернатури, експертизи та усні іспити організовують Французь-
ка або Голландська комісії з призначень та підвищень Вищої ради юстиції15. 

У Молдові особа, яка не закінчувала курси початкової підготовки в На-
ціональному інституті юстиції, може претендувати на посаду прокурора, 
якщо має 5-річний досвід роботи на посадах прокурора або судді, кон-
сультанта прокурора, адвоката тощо. В будь-якому разі для всіх категорій 
претендентів є обов’язковим складання випускних іспитів спеціальній 
комісії в Національному інституті юстиції16. 

Прокурором районної прокуратури Республіки Болгарія може бути 
призначений молодший прокурор, який має стаж роботи на цій посаді 
не менше 2 років 9 місяців. Крім того, на вказану посаду може бути при-
значена особа, яка має не менше 8-річного стажу роботи в галузі права. 
Обидві категорії кандидатів складають письмові та усні іспити конкурс-
ній комісії, скликаній Вищою судовою радою17.

В українському законодавстві є норма щодо річної спеціальної підго-
товки як етапу добору суддів, проте і тут тривалість підготовки залежить 
від певних вимог щодо досвіду роботи, зокрема, ті кандидати, які мають 
стаж роботи помічником судді не менше трьох років, проходять спецпід-
готовку тривалістю лише три місяці18. 

15 Докладніше див.: Офіційний веб-сайт Вищої ради юстиції Королівства Бельгія <http://www.csj.be/en/content/
examinations> дата звернення 20 Вересень 2018. 

16 Див.: О прокуратуре: Закон Республики Молдова от 25 декабря 2008 года № 294. URL: http://lex.justice.md/
ru/363882/ (дата звернення: 25.09.2018). 

17 Див.: Про судову владу: Закон Республіки Болгарія від 7 серпня 2007 року. URL: https://pravatami.bg/zakoni/
zakon-za-sadebnata-vlast (дата звернення: 20.09.2018). 

18 Див.: Порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. URL: https://vkksu.gov.ua/
userfi les/poryadok_vkksu.pdf (дата звернення: 25.09.2018). 
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Вимога про те, що претендент повинен мати вищу юридичну освіту 
рівня магістра та практичний досвід роботи в галузі права до призна-
чення на посаду прокурора, загальнопоширена в європейській практиці. 
Її дотримання забезпечується шляхом надання альтернативної можливо-
сті здобути такий досвід на певних посадах в прокуратурі або пройти ста-
жування в прокуратурі (відпрацювати певний випробувальний термін на 
посаді з меншим обсягом відповідальності). У вітчизняній моделі добору 
прокурорів не передбачено жодного із цих способів. 

До речі, у Швеції більш різнопланово враховують досвід кандидатів. 
Подання заявки на вакансії здійснюють на спеціальній інтернет-сторінці 
з назвою “Кар’єра”, за допомогою цього ресурсу добирають на посади й 
інших державних службовців. Кадрові підрозділи прокуратури вивчають 
резюме кандидатів з точки зору наявності відповідної освіти та досвіду та 
у разі зацікавленості у кандидаті пропонують йому on-line пройти три тес-
ти: тест на визначення особистих якостей та два тести на продуктивність. 
За результатами випробування відбираються кандидати для наступного 
етапу – складання іспитів, подальших тестів та співбесіди. Протягом пер-
ших років роботи всі прокурори проходять базову підготовку, основна 
програма якої передбачає як теоретичне, так і практичне навчання19. 

Проте найбільш поширеною є модель, де надано можливість праце-
влаштування в органи прокуратури для здобуття практичного досвіду 
перед призначенням “повноправним” прокурором.

У Швеції є можливість працевлаштування на посаду помічника про-
курора на термін 2 роки, впродовж яких здійснюється безперервне прак-
тичне навчання, після чого здійснюється оцінювання такого працівника 
та у разі позитивного рішення – призначення його прокурором. У Чехії 
передбачено стажування в прокуратурі для кандидатів на посаду проку-
рора терміном 36 місяців, яке відбувається на підставі трудового договору. 
Стажер уповноважений виконувати нескладні дії за посадою під керівниц-
твом чинного прокурора. В кримінальному провадженні прокурор може 
доручити стажеру представляти його в процесі виконання окремих слід-
чих дій, а в суді – тільки якщо справа розглядається на рівні районного 
суду. По завершенні стажування кандидат має скласти усно та письмово 
заключний іспит екзаменаційній комісії з 5 осіб. Також під час стажування 
кандидат проходить навчання в Судовій академії20. У Молдові консультан-
ти прокурорів є державними службовцями та виконують повноваження, 
визначені у Кримінальному процесуальному кодексі Молдови.  
19 Див.: Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури Швеції <https://www.aklagare.se/en/career/> дата звер-

нення 25 Вересень 2018. 
20 Див.: Про прокуратуру: Закон Чеської Республіки від 9 листопада 1993 року № 283. URL: https://www.

podnikatel.cz/zakony/zakon-o-statnim-zastupitelstvi/uplne/#cast1 (дата звернення: 25.09.2018). 
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У законодавствах переважної більшості країн – членів Ради Європи 
передбачено подібні інститути: це – молодші прокурори в Болгарії, Ру-
мунії, Франції, помічник-прокурор та ад’юнкт-прокурор в Нідерландах, 
помічник прокурора в Польщі, стажист прокурора в Грузії, референт у 
прокуратурі в Німеччині тощо. Аналогічні за своєю правовою природою 
посади є і у вітчизняній системі правосуддя, вони відіграють важливу 
роль у формуванні суддівського та адвокатського корпусу. Це – помічни-
ки суддів та помічники адвокатів. 

Спільною ознакою більшості моделей добору є наявність вимоги про 
складання уніфікованого іспиту для всіх аплікантів. Крім того, навіть у 
разі складання іспитів як умови початку спеціального навчання, стажу-
вання або протягом їх тривання, після завершення цих етапів обов’яз-
ково проводиться остаточний іспит, за результатами якого визначається 
подальша можливість участі в конкурсах на вакантні посади. Ці елементи 
правового механізму доступу до професії прокурора в України відсутні: 
іспити не уніфіковані або взагалі немає вимоги щодо їх складання для 
першого призначення на певні посади прокурорів, а також вони не є ета-
пом добору, після завершення якого кандидат одразу може бути праце-
влаштований на посаду прокурора. 

Для призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури проводиться окремий конкурс, а з норм Закону вбачається, що 
для прокурорів Генеральної прокуратури України (якими є прокурори 
САП) зроблено виключення щодо наявності 5-річного стажу роботи в га-
лузі права. Зазначимо також, що органу для добору військових прокуро-
рів не створено, хоча у ст. 131 Конституції України21 встановлена відповід-
на вимога. Від них не вимагається складання іспитів перед призначенням. 
Спеціалізовані прокурори спеціальної підготовки будь-якої тривалості 
не проходять. Кваліфікаційний іспит кандидати на посади прокурорів 
місцевої прокуратури складають, проте їх місце в рейтингу на заміщен-
ня вакантних посад визначається до початку спеціальної підготовки, що 
суттєво знижує як мотивацію у проходженні кандидатами такої підготов-
ки, так і її ефективність, оскільки результати спеціальної підготовки не 
мають жодного впливу на визначення місця кандидата у рейтингу. Разом 
з тим кандидати на посаду судді місцевого суду складають кваліфікацій-
ний іспит після завершення спеціальної підготовки. Крім того, згідно з 
проектом Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”22 
21 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 25.09.2018). 
22 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: проект Закону України від 6 вересня 2018 року № 9055. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64557 (дата звернення 25.09.2018). 
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стажування передує допуску до кваліфікаційного іспиту – на відміну від 
чинного закону з такою самою назвою. 

Наступною спільною ознакою більшості європейських моделей є так 
званий компетентісний підхід при доборі кандидатів на посаду прокурора. 

У Законі України “Про вищу освіту” закріплено дефініцію компетент-
ності – це: 

<…> динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально- 
етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на пев-
ному рівні вищої освіти23. 

Питання комплексного підходу активно досліджували науковці. Зо-
крема, І. Козьяков вважає, що: 

<…> на базі компетентнісного підходу можливе створення валідного та резуль-
тативного правового інструментарію, придатного для вирішення проб леми 
оцінки якості роботи прокурора засобами виміру функціонально- посадових 
компетентностей (кваліфікаційної оцінки). До сьогодні не створений типовий 
профіль професійної компетентності посади прокурора місцевої прокуратури. 
Мається на увазі комплексна характеристика посади, що містить визначення 
змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і на-
вичок, необхідних прокуророві для виконання ним посадових обов’язків. Ра-
зом із тим саме з типовим профілем має бути пов’язаний рівень функціонально- 
посадової компетентності кандидата на посаду прокурора – характеристика 
особи, що визначається її освітньо- кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи 
та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями й навичками, якими 
забезпечується її здатність виконувати службові обов’язки прокурора24. 

Логічно, що компетентісна характеристика посади прокурора місцевої 
прокуратури має бути основою для програми кваліфікаційного іспиту, 
плану та програми спеціальної підготовки та відповідних методик оці-
нювання. Такі відомості у Комісії та Національній академії прокуратури 
України мають сприймати як “замовлення” від органів прокуратури щодо 
тих знань, вмінь, практичних навичок, якими повинні володіти прокуро-
ри в сучасних умовах роботи. 

На відміну від інших європейських країн такий підхід у законодавстві 
України не передбачено. Більше того, у чинному Законі не визначено пов-
новажень Комісії перевіряти морально-психологічні якості кандидатів на 
посаду прокурора, хоча, наприклад, щодо кандидатів на посаду судді таку 
вимогу закріплено. 
23 Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/1556-18 (дата звернення 25.09.2018). 
24 І Козьяков, ‘Спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора в парадигмі компетентнісного підходу’ 

(2018) 4 Вісник прокуратури 35–42. 
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У новій редакції Положення про порядок складання кандидатами на 
посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання 
вказано, що ‘завданням іспиту є виявлення осіб з достатнім для кандида-
та на посаду прокурора рівнем знань, здібностей та практичних навичок, 
визначених рішенням Комісії у профілі посади прокурора місцевої про-
куратури’25. 

Проте, на нашу думку, така норма є намаганням паліативного вирішен-
ня частини проблеми, яким не можна замінити потреби у законодавчому 
врегулюванні. Адже у Законі не передбачено повноважень Комісії з визна-
чення профіля посад в іншому державному органі (прокуратурі), однак 
це не знімає необхідності зворотного зв’язку – між органами прокурату-
ри і Комісією. 

На території Північного Рейна – Вестфалії (Федеральна Республіка 
 Німеччина) відповідно до законів цього суб’єкта федерації про суддів та 
чиновників Міністерство юстиції ФРН затверджує профілі вимог до по-
сад суддів і прокурорів, де описуються необхідні знання, навички, якості, 
а також правила поведінки, яких судді або прокурори повинні дотриму-
ватися, щоб обійняти посаду. Зазначені профілі належать до головних 
інструментів у доборі фахівців. Вони сприяють прийняттю максимально 
правильних і справедливих рішень стосовно персоналу та застосовують-
ся не тільки під час добору, а і при проведенні подальших регулярних оці-
нок. У профілях для осіб, які приймають кадрові рішення, пропонуються 
важливі відправні пункти, а для кандидатів – орієнтири для досягнення 
відповідного рівня. Профілями керуються не тільки у рішеннях щодо пер-
соналу, а і при плануванні кар’єри. 

Базовий профіль поділяють на критерії, які максимально докладно ви-
писані для кожного рівня посад відповідно до чотирьох головних напря-
мів: 1) предметна і фахова компетенція – фахова кваліфікація, розуміння 
посади, спроможність до аргументації і переконання, вміння вести засі-
дання і допит, компетенція щодо навчання; 2) особистісна компетенція – 
загальні особисті якості, усвідомлення обов’язків та відповідальності, го-
товність до дій і витривалість, самоорганізація та організаційні здібності, 
рішучість і готовність до прийняття рішень, готовність до сприйняття 
інновацій і гнучкість; 3) соціальна компетенція – спроможність працю-
вати в команді, спілкуватися з іншими, владнувати конфлікти, а також 
посередницькі здібності, послугова орієнтація; 4) керівна та управлінська 

25 Положення про порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та ме-
тодику його оцінювання. URL: http://www.kdkp.gov.ua/ua/commission_decision.html?_m=publications&_
t=rec&id=1706 (дата звернення: 25.09.2018).
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компетенція – для прокурорів рівня оплати R-1, тобто найнижчої ланки, 
це здатність керувати допоміжними службовцями, створювати позитив-
ну атмосферу співпраці з сервісними службами тощо26. 

Аналогічні норми наявні в законодавстві інших земель Німеччини, 
країн Прибалтики, Австрії, Чехії тощо.  

Підсумовуючи, зазначимо, що хоча в країнах, що є членами Ради Єв-
ропи, застосовується різне законодавче врегулювання системи добору 
прокурорів, проте більшості з них притаманні деякі спільні ознаки, які 
відсутні у вітчизняній системі добору, що суттєво знижує її ефективність, 
а саме: 

1) недиференційований підхід до кандидатів на посаду прокурора за-
лежно від досвіду (стажу) роботи в галузі права при визначенні трива-
лості спеціальної підготовки, з одного боку, та нерівні умови доступу до 
професії прокурора при призначенні на посади в місцевих та спеціалізо-
ваних прокуратурах, з іншого боку; 

2) відсутність можливості здобуття відповідного досвіду (стажу) ро-
боти в галузі права, що необхідний як обов’язкова кваліфікаційна вимо-
га для призначення прокурором місцевої прокуратури, безпосередньо в 
 органах прокуратури; 

3) складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади проку-
рорів місцевої прокуратури та визначення їх місця в рейтингу на замі-
щення вакантних посад до початку спеціальної підготовки, а не після її 
 завершення;

4) відсутність норм в законодавстві, якими впроваджується компетен-
тісний підхід до відбору прокурорів, визначаються органи, які мають роз-
робляти та затверджувати профілі посад прокурорів, зокрема, профіль 
посади прокурора місцевої прокуратури як основи для, по-перше: фор-
мування взаємних очікувань між кандидатом на вакансію та майбутнім 
працедавцем – органами прокуратури, а також розуміння потреб  останніх 
з боку органів, які забезпечують діяльність прокуратури; по-друге: роз-
робки програми кваліфікаційного іспиту, плану та програми спеціальної 
підготовки та відповідних методик оцінювання. 

Крім того, в Україні добір прокурорів має низку законодавчих недолі-
ків через неврахування вже наявного досвіду добору суддів: 

1) відсутність гарантій збереження на час спецпідготовки попередньо-
го робочого місця кандидата та не включення періоду її проходження до 
стажу роботи в галузі права; 

26 Див.: Законодавство про судовий устрій та статус суддів в Німеччині (Німецький фонд міжнародного пра-
вового співробітництва 2015) 177.
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2) відсутність відповідальності кандидатів на посаду прокурора за пе-
реривання спецпідготовки та не взяття участі у конкурсах на заміщення 
вакантних посад до спливу строків дії кваліфікаційного іспиту без поваж-
них причин; 

3) законодавча невизначеність особливостей процедури спеціальної 
перевірки кандидатів на посаду прокурора. 

Безперечно, до факторів зниження ефективності добору прокурорів 
слід віднести такі чинники організаційно-правового та фінансового ха-
рактеру, які виходять за межі законодавчої моделі добору, з-поміж яких: 
сумнівна якість підготовки юристів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра та порушення принципу наступності в навчанні, зокрема – між 
вищою юридичною освітою та майбутньою професією прокурора; недо-
статні інформаційне забезпечення добору та популяризація прокурор-
ської професії; відсутність у кандидатів переконання щодо прозорості та 
справедливості процедур добору та можливості побудови кар’єри проку-
рора; низький рівень стипендій; недосконалість програми спецпідготов-
ки кандидатів та контролю за її виконанням; брак механізмів мотивації 
кандидатів для працевлаштування у віддалені від обласного центру міс-
цеві прокуратури тощо. 

Одним із найефективніших шляхів усунення висвітлених недоліків віт-
чизняної моделі добору прокурорів є внесення змін до чинного Закону. 
При цьому, на наше переконання, доцільно вже зараз врахувати інозем-
ний досвід добору прокурорів та досвід добору українських суддів, керу-
ючись постулатом: краще вчитись на чужих помилках, ніж потім на своїх. 
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ACCESS TO THE PROFESSION OF A PROSECUTOR IN UKRAINE: 
ISSUES OF LEGISLATIVE MODEL EFFECTIVENESS

Abstract. Th e Law of Ukraine “On Prosecutor’s Offi  ce” aims at implementing 
European principles of access to the profession of a prosecutor. However, neither 
European nor international treaties contain standards for the selection procedure of 
prosecutors. Relevant Council of Europe documents include only recommendations 
for qualities and competencies of future prosecutors. Nevertheless, following these 
recommendation does not guaranty the viability of the national model.

Th e analysis of empirical data calls the effi  ciency of selection procedure of Ukrainian 
prosecutors into question. Th us, the purpose of the article is to elaborate the theoretical 
concept of such an optimal legal model taking into account both foreign experience 
and features of the national legal system.

Th e comparative legal study of legal frameworks for prosecutor recruitment 
procedure in some Council of Europe member states, as well as of some aspects of 
forming judicial and bar corps in Ukraine was performed. As a result, a number of 
shortcomings in the national recruitment model was identifi ed. One of them is an 
undiff erentiated approach to the candidates for a position of a prosecutor depending 
on their work experience in law while determining the duration of the special 
training. Th e other one is the absence of unifi ed requirements for the prosecutors of 
local prosecutor’s offi  ces and specialized prosecutor’s offi  ces. Moreover, there is no 
possibility to gain the necessary legal work experience immediately in the prosecutor’s 
offi  ce. Also, the issue of taking the qualifi cation exam and forming the rating before the 
special training, rather than aft er its ending raises questions. And, fi nally, the lack of 
legal norms implementing a competence approach to the prosecutor recruitment and 
defi ning the bodies empowered to develop and approve the profi le for a position of a 
prosecutor is of a matter of a great concern.

Keywords: prosecutor recruitment; European standards; comparative legal study; 
legal work experience; qualifi cation exam; special training; competence.



22

Сергій Люлько
викладач відділу підвищення кваліфікації військових прокурорів 

Інституту підвищення кваліфікації прокурорів 
Національної академії прокуратури України, 

м. Київ, Україна
asams.greco@gmail.com 

УДК 347.9

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮРО ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Необхідність удосконалення (реформування та розвитку) право-
охоронних органів обумовлюється докорінними змінами, що відбулися у сфері 
безпеки України, зростанням реальних і потенційних загроз національній безпе-
ці, а також метою реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтегра-
ції, у тому числі перспективою співпраці з НАТО. З огляду на це постає питання 
підвищення обороноздатності країни, реформування всієї системи сектору на-
ціональної безпеки та оборони. Одним із факторів ефективної діяльності вій-
ськових формувань України є розбудова і налагодження системи військової юс-
тиції. До пріоритетних завдань розбудови військової юстиції України належать, 
зокрема: розроблення та прийняття у межах національних і міжнародних пра-
вових систем дієвих механізмів, які дадуть змогу адекватно та швидко попере-
джати, виявляти, припиняти, розслідувати, розкривати злочини та кримінальні 
поступки і застосовувати уміння й специфічні навички під час аналізу юридич-
но значимих фактів, що свідчать про можливі їхні неправомірні дії. 

З огляду на викладене автор ставить за мету на основі аналізу попередніх 
досліджень надати власне бачення передумов створення Державного бюро вій-
ськової юстиції у контексті реформування системи правоохоронних органів. 

Отож передусім увагу було акцентовано на проблематиці розробки та затвер-
дження загальних підходів до самого процесу реформування у секторі безпеки з 
урахуванням функціонального навантаження правоохоронних органів, їхнього 
місця в системі органів державної влади. 

Зроблено висновок, що створення Державного бюро військової юстиції, яке 
акумулюватиме повноваження з контролю над всіма військовими формування-
ми України в межах одного органу, стане дієвим кроком удосконалення системи 
сектору національної безпеки та оборони і забезпечить вирішення нагальних 
проблем у цій сфері. 

Ключові слова: реформування правоохоронних органів; реформування сек-
тору національної безпеки та оборони; Державне бюро військової юстиції; кон-
цептуальні підходи.
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Передусім зазначимо, що функціональне навантаження1 є головним 
критерієм при визначенні місця правоохоронних органів у системі орга-
нів державної влади. Тому питання компетенції2 кожного з правоохорон-
них органів є предметом обговорення як учених, так і практиків. Сьогодні 
триває правова реформа в Україні, відповідно, ці функції будуть піддава-
тися трансформації. Є два шляхи вирішення – можливе їх збільшення або 
подальше зменшення порівняно з наявними. Тому доцільним вбачається 
виокремлення основних аспектів, які сприятимуть здійсненню планової, 
етапної та ефективної перебудови роботи правоохоронних органів та 
вдосконаленню всієї системи органів правопорядку.

Мета статті – на основі аналізу попередніх досліджень надати влас-
не бачення передумов створення Державного бюро військової юстиції у 
контексті реформування системи правоохоронних органів. . 

Питаннями вивчення та вдосконалення функцій правоохоронних 
 органів і військових формувань займалися сучасні вітчизняні науковці та 
практики, зокрема О. Бандурка, П. Богуцький, М. Біденко, І. Вернидубов, 
Ф. Волков, Л. Грицаєнко, Ю. Грошевий, В. Долежан, М. Косюта, Ю. Крючко, 
В. Куц, О. Литвак, А. Матіос, М. Мельник, М. Мичко, Г. Мурашин, С. Под-
копаєв, С. Поляков, Ю. Полянський, С. Прилуцький, Г. Середа, О. Толоч-
ко, М. Туркот, В. Фінько, М. Хавронюк, Ю. Шемшученко, П. Шумський, 
В. Юрчишин, М. Якимчук. 

Однак, незважаючи на потужний і вагомий науково-теоретичний 
доробок поважних авторів, питання передумов процесу реформуван-
ня системи військових і правоохоронних органів України з огляду на 
трансформацію сектору національної безпеки та оборони ними так і не 
було до кінця розкрито, оскільки головна увага приділялась переваж-
но аналізу законодавчих змін. На нашу думку, розробка засад (основних 
принципів) реформування правоохоронних органів виходить за межі 
повсякденної професійної діяльності правників. Це не пов’язано із вне-
сенням пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства, бо 
потребує творчого, виваженого та неквапливого підходу, використання 
кримінологічного прогнозування наслідків упровадження відповідних 
законодавчих змін у діяльність всіх органів правопорядку, правосуддя 
та державної влади.

Забезпечення державного суверенітету України, конституційних прав 
і свобод людини і громадянина, зміцнення демократії в Україні, гаранту-

1 Див.: І Корнаш, ‘Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади’ (2009) 3 Вісник 
 прокуратури 37.

2 Див.: І Козьяков, ‘Проблеми компетенції природоохоронної прокуратури’ (2009) 2 Вісник прокуратури 23.
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вання гідного рівня життя, розбудова правової держави, реалізація єв-
роатлантичного вибору потребують упровадження цілеспрямованої дер-
жавної політики щодо реформування системи правоохоронних органів 
та механізмів її функціонування.

Необхідність удосконалення (реформування та розвитку) правоохо-
ронних органів обумовлюється докорінними змінами, що відбулися 
у сфері безпеки України, зростанням реальних та потенційних загроз 
національній безпеці3, а також метою реалізації стратегії європейської 
та євроатлантичної інтеграції4, у тому числі перспективою співпраці з 
НАТО. 

Водночас окупація частини території України, військова агресія Ро-
сії, керована нею діяльність терористичних організацій зумовлюють 
не лише підвищення обороноздатності країни, а й реформування  всієї 
системи сектору безпеки. Одним із чинників ефективної діяльності 
військових формувань України є розбудова та налагодження системи 
військової юстиції. Зміни у системі суб’єктів забезпечення національної 
безпеки та оборони також свідчать про тенденцію до зміщення акцентів 
на цю сферу.

Військова юстиція, збірне поняття, що означає сукупність органів держав-
ної влади (судової, виконавчої), наділених повноваженнями застосування 
загального і військового законодавства щодо військовослужбовців. Тради-
ційно в число органів військової юстиції включаються військові суди, органи 
військової прокуратури та юридичної служби військових формувань5.

Зазначимо, що Комітет з питань законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності Верховної Ради України ініціював питання реорга-
нізації наявних органів у дієву систему військової юстиції, здійснюваної 
шляхом створення Державного бюро військової юстиції України на під-
ставі законопроекту від 21 травня 2018 року № 83876. Згідно із законо-
проектом Державне бюро військової юстиції наділене повноваженнями з 
контролю над всіма військовими формуваннями України.

Щодо структури цього органу у пояснювальній записці до проекту за-
кону, зокрема, зазначається:

Систему Державного бюро складатимуть центральний апарат, п’ять головних 
зональних управлінь та місцеві управління (у необхідній кількості за анало-

3 Див.: О Корнаш, ‘Мета і завдання прокуратури як правозахисного органу’ (2012) 1 Вісник прокуратури 56. 
4 Див.: О Литвак та О Чепелюк, ‘Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції’ (2010) 6 

Вісник прокуратури 15–16. 
5 ‘Військова юстиція’ <http://jak.magey.com.ua/articles/vijskova-justicija.html> дата звернення 8 Листопад 2018.
6 Див.: Про Державне бюро військової юстиції: проект Закону України від 21 травня 2018 року № 8387. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64055 (дата звернення: 08.11.2018). 
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гією військових прокуратур гарнізонів), в яких утворюються: слідчі підрозді-
ли, підрозділи нагляду (контролю), підрозділи представництва в судах, під-
розділи військової поліції та інші підрозділи7.

Крім того, у законопроекті пропонується надання можливості залуча-
ти військовослужбовців Державного бюро до міжнародних миротворчих 
операцій, що дасть їм змогу брати участь у операціях як миротворцям від 
міжнародних безпекових інституцій, а також як допоміжним підрозділам 
до миротворчого контингенту на Сході України.

У науковому середовищі активно досліджуються різні аспекти забезпе-
чення безпеки держави. Зокрема, доходять висновку, що: 

Загальною проблемою у сфері забезпечення <…> безпеки сьогодні виступає 
адекватне реагування політичного керівництва держав на появу нових ви-
кликів і загроз <…> Водночас успішне розв’язання цієї проблеми в умовах 
глобальних трансформацій сучасності є неможливим у межах традиційних 
підходів як до прогнозування загроз у цілому, так і до забезпечення належно-
го рівня національної безпеки держави8. 

Цілком природно, що посягання на державний суверенітет України та 
її територіальну цілісність свідчить про недостатню ‘ефективність наяв-
них структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобаль-
ної стабільності’9 й зумовило участь українських військовослужбовців у 
збройному конфлікті з державою, що має зброю масового ураження. Не-
зважаючи на те, що світове співтовариство спрямовує значні зусилля на 
протидію цьому негативному явищу дипломатичними, санкційними та 
іншими шляхами, тривале протистояння трансформувалось із формату 
антитерористичної у Операцію об’єднаних сил з відповідним зміщенням 
акценту безпосередньо на Збройні Сили України. 

У ХХІ столітті тероризм становить найбільш складну соціальну проб-
лему, відповідно, він став частиною політики, а в багатьох випадках – 
 інструментом проведення зовнішньополітичної діяльності для досяг-
нення геополітичних цілей окремих держав, сил і рухів на світовій арені. 
Сьогодні, на жаль, військовослужбовці України змушені протистояти 
за зіханням на територіальну цілісність і безпосередньо в бойовій обста-
новці впроваджувати форми, методи і тактики, координувати свою діяль-
ність в умовах гібридної війни.
7 Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про Державне бюро військової юстиції”. URL: http://

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH6GZ00A.html (дата звернення: 08.11.2018). 
8 О Лук’яненко, ‘Геополітичне інформаційне протиборство: сутність і варіанти захисту’ < https://docplayer.

net/65930237-Geopolitichne-informaciyne-protiborstvo-sutnist-i-varianti-zahistu.html> дата звернення 8 Листо-
пад 2018. 

9 Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 08.11.2018).
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У зв’язку з цим постає потреба у розробленні загальнодержавної стра-
тегії ‘забезпечення законності і правопорядку у військових формуваннях, 
інших державних органах, які комплектуються військовослужбовцями, а 
також в оборонно-промисловому комплексі держави’10. Адже, як зазна-
чає заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор 
А. Матіос:

<…> ані цивільні слідчі, ані цивільні прокурори, ані судді не можуть дати 
об’єктивну оцінку діям військових та демобілізованих, які вчинили право-
порушення. Не можуть, зокрема, через ментальну несумісність цивільних та 
військових відмінностей суб’єктивної та об’єктивної сторін учинених право-
порушень. Більш ніж чотири роки війни довели, що проблема несприйняття 
військовими та учасниками війни саме цивільних правоохоронних органів і 
суду є очевидною11. 

В умовах, коли в Україні ще формується уявлення про національну безпе-
ку і необхідність її як атрибута дієздатної політичної нації та європейської 
держави, однією з вимог сьогодення є постійний моніторинг і здійснення 
політичних та управлінських кроків. У контексті реформування право-
охоронних органів П. Порошенко, зокрема, зазначає: ‘Ключовий напрям 
реформ – перетворення в системі національної безпеки. Від спроможності 
захищати національні інтереси, успішно відповідати на нові виклики та 
загрози залежатиме майбутнє України та, зрештою, її  незалежність’12. 

Тому одним із пріоритетних завдань розбудови військової юстиції 
України є розроблення і прийняття в межах національних і міжнародних 
правових систем дієвих механізмів, які дадуть змогу адекватно та швидко 
попереджати, виявляти, припиняти, розслідувати й розкривати злочини, 
кримінальні поступки, вчинені передусім стосовно військовослужбовців 
України, і застосовувати специфічні навички та вміння під час аналізу юри-
дично важливих фактів, що свідчать про можливі їхні  неправомірні дії. 

З-поміж юридичних гарантій захисту прав і свобод військовослужбовців 
особливе місце посідає право на судовий захист, який дає змогу не тільки 
відстоювати інтереси позивача, а й сприяє забезпеченню режиму законно-
сті та правопорядку у військах. Одночасно це право є формою контролю за 
діяльністю органів військового управління, засобом боротьби з бюрокра-
тією, зловживанням і перевищенням влади в армії. У законопроекті, який 

10 ‘Щодо реформування правоохоронних органів у воєнній сфері’ < http://komnbo.rada.gov.ua/print/73139.
html> дата звернення 8 Листопад 2018. 

11 А Матіос, ‘На війні закон має бути в погонах’ < http://matios.info/uk/novini/na-vijni-zakon-maye-buty-v-
pogonah/> дата звернення 8 Листопад 2018. 

12 П Порошенко, ‘Реформування правоохоронних органів і спецслужб – ключове завдання нової влади’ Уря-
довий кур’єр (Київ, 20 серпня 2016)   <http://www.maidan.org.ua/static/mai/1124707923.html> дата звернення 
8 Листопад 2018.
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ми розглядали, не здійснено регламентацію створення військових судів, це 
питання наразі залишається актуальним для законодавця.

Тому в реалізації державної політики у сфері створення військової юс-
тиції особливу увагу слід звернути на розбудову ефективної системи, котра 
забезпечуватиме надійний рівень як соціально-правового захисту військо-
вослужбовця та членів його родини, так і невідворотності його покарання у 
випадку вчинення ним неправомірних дій. Стратегія захисту повинна бути 
всеохоплюючою, не прив’язаною до специфіки загрози, довгостроковою 
(від вступу на військову службу до правового супроводу потреб ветеранів- 
військовослужбовців) і визначати необхідні нововведення для того, щоб це 
був справді дієвий механізм державного піклування про військовослужбов-
ця, офіцера запасу, учасника бойових дій, ветерана тощо. Питання ж від-
повідальності військовослужбовця має розглядатись з урахуванням його 
статусу органами, які знають вимоги відповідних статутів. 

Актуальність законопроекту № 8387 вбачається з огляду на те, що в 
ньому насамперед акцентовано увагу на ‘забезпеченні захисту прав та 
законних інтересів військовослужбовців і прирівняних до них осіб’13, що 
сприятиме розбудові ефективної системи, котра забезпечуватиме надій-
ний рівень соціально-правового захисту військовослужбовця (та членів 
його родини), а вже в другу чергу розглядається питання невідворотності 
його покарання у випадку вчинення ним неправомірних дій. Тому запро-
поноване у проекті закону № 8387 визначення Державного бюро військо-
вої юстиції повною мірою відповідає змісту ст. 3 Конституції України, 
згідно з якою, зокрема, ‘утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави’14. 

Тому постає потреба у напрацюванні концептуальних засад і реформуван-
ні системи правоохоронних органів загалом. Їх мета полягатиме у закріпленні 
сукупності поглядів на стратегію вдосконалення (або підвищення ефектив-
ності15) діяльності правоохоронних органів України відповідно до вимог чин-
ної Конституції України та стандартів Ради Європи.

Вбачається, що основною метою реформування має стати поетапне 
створення збалансованої системи, спроможної якісно забезпечити захист 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, ефективно функ-
ціонувати у демократичному суспільстві, відповідати вимогам сьогоден-

13 Про Державне бюро військової юстиції: проект Закону України від 21 травня 2018 року № 8387. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64055 (дата звернення: 08.11.2018).

14 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.11.2018).

15 Див.: Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 
26 вересня 1995 року № 190. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_590 (дата звернення: 08.11.2018).
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ня, міжнародним стандартам, а головне – економічним можливостям 
 держави.

Наслідки реформування повинні бути підпорядковані загальній меті, 
яка має бути чіткою та зрозумілою для громадян країни. Загальну мету 
можна визначити таким чином: перетворити правоохоронні органи з 
системи переслідування та репресій16 на механізм захисту та віднов-
лення порушених прав громадян; ‘підвищити ступінь довіри до органів 
 прокуратури’17.

Завдання реформування полягатиме у визначенні основних засад, на-
прямів і етапів трансформації правоохоронних органів, у тому числі орга-
нізаційного, науково-методичного і нормативно-правового забезпечення. 
Тобто необхідно передусім встановити відповідність між завданнями та 
функціями, структурою, людьми та ресурсним забезпеченням. В умовах 
сьогодення важливо насамперед вирішити проблему необхідного ресурс-
ного забезпечення процесу реформування, оскільки дефіцит ресурсів і 
потреби в реформі існують паралельно. Тому держава повинна визначити 
черговість: які заходи є нагальними, які – необхідними, а які – бажаними, 
й відповідно до цього визначити терміни їх реалізації. 

Слід враховувати, що зміна політики, структури, штатного розпису або 
нормативних документів не зумовлює зміну культури будь-якого право-
охоронного органу. Тому наявна потреба у створенні критичної маси з 
числа особового складу, що є прихильниками реформи і знають, для чого 
вона здійснюється. Нова система має бути заснована як на наявних, так 
і нових принципах18, а саме: верховенства права; пріоритетності захисту 
прав людини; системності; комплексності; досягнення довіри суспільства, 
утвердження юридичних процедур захисту прав і законних інтересів гро-
мадян, забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання; 
відповідності потребам часу та орієнтації на кінцевий результат; наукової 
обґрунтованості; активного співробітництва з іноземними інституціями; 
врахування особливостей національної правової системи.
16 Див.: І Козьяков та І Бевзюк, ‘Концептуальні основи тімбілдінгу в органах прокуратури’ (2015) 3 Науковий 

часопис Національної академії прокуратури України 51; ‘Першочергові завдання народної прокуратури – 
зміна принципів роботи, проведення люстрації’ (2014) 3 Вісник прокуратури 7.

17 О Комарницька та В Прядко, ‘Взаємодія органів прокуратури України із засобами масової інформації та 
громадськістю: проблеми підвищення ефективності’ (2014) 12 Вісник прокуратури 96.

18 Див.: А Мудров та І Європіна, ‘Правовий статус державних службовців органів прокуратури України’ (2014) 
4 Вісник прокуратури 15; О Литвак та П Шумський, ‘Реформування морально-етичних вимог до прокурора’ 
(2013) 29(1) Вісник Національної академії прокуратури України 7; Є Бурдоль та О Литвинчук, ‘Деякі аспек-
ти імплементації в Україні рекомендацій Ради Європи стосовно ролі прокуратури в системі кримінальної 
юстиції’ (2010) 4 Вісник прокуратури 29; В Омельчук, ‘Права людини як об’єкт захисту прокуратури у сфері 
забезпечення національної безпеки України’ (2014) 1 Науковий часопис Національної академії прокуратури 
України 124; С Іваницький, ‘Принципи організації і діяльності прокуратури та адвокатури: зміст і співвід-
ношення’ (2014) 2 Науковий часопис Національної академії прокуратури України 58.
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Прогнозована трансформація правоохоронних органів має здійснюва-
тися за такими напрямами:

– удосконалення законодавства;
– формування у населення позитивного ставлення до правоохоронних 

органів загалом та процесу реформування зокрема;
– збалансування структури, оптимізація складу її компонентів відпо-

відно до покладених завдань не лише з урахуванням економічних можли-
востей, а й наявних загроз складовим національної безпеки;

– удосконалення кадрової політики, системи освіти й підготовки ква-
ліфікованих фахівців; 

– розвиток інфраструктури, удосконалення системи матеріально- 
технічного забезпечення, підготовка і накопичення матеріальних та кад-
рових ресурсів;

– поглиблення міжнародного співробітництва і партнерства у сфері 
правоохоронної діяльності;

– посилення демократичного цивільного контролю, забезпечен-
ня максимально допустимої та необхідної відкритості й прозорості у їх 
 діяльності; 

– удосконалення соціальної політики;
– запобігання втручанню політичних сил в діяльність правоохорон-

ців шляхом розмежування сфер політичного та фахового (службового) 
 керівнитва;

– створення ефективної системи взаємодії між правоохоронними 
 органами; 

– підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів і рівня їх технічного 
забезпечення19.

Під час трансформації правоохоронних органів відповідно до світо-
вих стандартів необхідно враховувати особливості історичного розвитку 
цього інституту в Україні та специфіку вітчизняної правової системи й 
уникати прийняття поспішних законодавчих змін20. Це питання потре-
бує відкритої дискусії з залученням широких кіл юридичної та наукової 
громадськості, експертів Ради Європи21. При проведенні реформ слід за-

19 Див.: О Шандула, ‘Визначення якості прокурорської діяльності та її залежність від поставлених цілей та 
завдань’ (2012) 2 Вісник прокуратури 103; Ю Голуб та Т Овтіна, ‘Комп’ютерні технології як засіб підвищення 
ефективності роботи прокуратури’ (2010) 5 Вісник прокуратури 19; В Загородній, ‘Державна кадрова полі-
тика щодо удосконалення діяльності органів прокуратури’ (2011) 4 Вісник прокуратури 38–9; О Литвак та 
О Чепелюк, ‘Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції’(н 4); М Бурбика, ‘Уточнен-
ня термінології з питань визначення місця та ролі прокуратури як суб’єкта протидії злочинності’ (2009) 2 
Вісник прокуратури 62.

20 Див.: А Пришко, ‘Боротьба з корупцією’ (2010) 1 Вісник прокуратури 28.
21 Див.: Г Середа, ‘Особливості сучасного етапу реформування прокуратури’ (2014) 5 Вісник прокуратури 14.
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безпечити всебічну оцінку сучасного стану правоохоронних органів та 
передбачити затвердження концептуальних засад з огляду на комплексне 
реформування сучасного сектору безпеки в умовах глобалізації. Належ-
не ресурсне забезпечення цих процесів сприятиме створенню в Украї-
ні дієвої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю 
правоохоронців для підвищення захисту прав громадян, суспільства та 
 держави. 

Відповідно до напрямів розвитку системи правоохоронних органів 
буде доцільним: 

– проводити реформи паралельно із судовою22 та адміністративною ре-
формою; 

– посилити координуючу роль органів прокуратури у сфері протидії 
злочинності23;

– розробити критерії оцінки діяльності правоохоронних органів24;
– здійснювати постійний моніторинг ефективності їх роботи на за-

гальнодержавному та регіональному рівнях;
– удосконалити функціонування інформаційних ресурсів правоохо-

ронних органів;
– об’єднати інформаційні ресурси зацікавлених органів виконавчої 

влади;
– створити цілісну систему інформаційної взаємодії зацікавлених ор-

ганів виконавчої влади та започаткувати формування єдиного інформа-
ційного простору для проведення комплексного аналізу інформації як 
про злочинність, так і про стан додержання прав і свобод громадян;

– організувати взаємодію та інформаційний обмін з компетентними 
органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність 
яких спрямована на запобігання злочинності;

– організувати проведення робочих зустрічей представників зацікав-
лених органів виконавчої влади України та країн – членів ЄС для обго-
ворення проблемних питань діяльності, обміну практичним досвідом, 
узгодження механізму взаємодії;

– вивчати європейський досвід, проводити порівняльний аналіз та 
узагальнення напрацювань щодо запобігання та протидії злочинності,
 
22 Див.: С Ківалов, ‘На вирішальному етапі: реформування судоустрою, судочинства і прокуратури’ (2009) 4 

Вісник прокуратури 8.
23 О Попович, ‘Координаційна діяльність органів прокуратури’ (2010) 2 Вісник прокуратури 40; І Однолько, 

‘Проблеми визначення ролі прокурора у координаційних повноваженнях щодо протидії злочинності’ (2016) 
2 Науковий часопис Національної академії прокуратури України 87; О Литвак та О Чепелюк, ‘Прокуратура 
у світлі реформування органів кримінальної юстиції’ (н 4).

24 О Литвак та О Чепелюк, ‘Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції’ (н 4).
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а також у разі удосконалення законодавства забезпечити його практичне 
використання;

– створити ефективний механізм взаємодії правоохоронців з громад-
ськістю (зокрема, розробити програму співпраці з громадськістю, яка 
передбачатиме: вивчення громадської думки, анкетування та інтерв’ю-
вання; регулярно проводити зустрічі (брифінги, прес-конференції, ін-
терв’ю тощо) керівників і відповідальних працівників з представниками 
засобів масової інформації25, творчих спілок і громадських організацій26 
для  інформування про оперативну обстановку, результати і проблеми ді-
яльності правоохоронців; проводити зустрічі практичних працівників з 
трудовими колективами та населенням за місцем проживання);

– забезпечити об’єктивне та неупереджене висвітлення у засобах ма-
сової інформації заходів у сфері запобігання та протидії злочинам та їх 
результатів27;

– забезпечити спрямування інформаційної політики у зазначеній сфері 
на висвітлення здобутків і позитивних зрушень, підтримання впевнено-
сті населення в незмінності визначеного напряму у сфері реформування 
системи правоохоронних органів, сприяти формуванню у суспільстві не-
гативного ставлення до протиправної діяльності;

– організувати науково-методичне забезпечення28 проведення навчан-
ня та підвищення кваліфікації правоохоронців (забезпечення ефектив-
ного функціонування системи зі спеціальної підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців; проведення щорічних регіональних, а також міжві-
домчих нарад-семінарів представників правоохоронних органів з акту-
альних питань практичної діяльності та аспектів реформування).

Отже, на сучасному етапі розвитку України актуальним є питання 
реформування всіх правоохоронних органів України як суб’єктів забез-
печення національної безпеки. Важливість цих реформ для всіх сфер 
суспільного життя, необхідність належного забезпечення національної 
безпеки потребують максимально обґрунтованого підходу як до опрацю-
вання загальних засад реформування, так і до виконання конкретних дій. 

Одним із пріоритетних напрямів визначено реформування в системі 
національної безпеки та оборони, результатом якого має стати створення 

25 Див.: І Присяжнюк, ‘Гласність – важливий засіб формування в суспільстві об’єктивної думки щодо діяльно-
сті прокуратури’ (2009) 4 Вісник прокуратури 33.

26 Див.: А Ткач, ‘Взаємодія прокуратури та інститутів громадянського суспільства у реалізації принципу глас-
ності’ (2014) 12 Вісник прокуратури 122.

27 Див.: А Ткач, ‘Сучасні підходи до висвітлення діяльності прокуратури у ЗМІ’ (2014) 4 Вісник прокуратури 
119. 

28 Див.: Г Середа, ‘Науково-методичне забезпечення – один з найважливіших чинників ефективної діяльності 
органів прокуратури’ (2011) 11 Вісник прокуратури 8.
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цілісної системи військової юстиції. Щодо цього Анатолій Матіос на зу-
стрічі з представниками військової юстиції США зазначив, що у ‘країні, 
яка перебуває в режимі фактичної війни, має бути єдина система органів 
військової юстиції у складі з військової прокуратури, військової поліції та 
військових судів’29.

Створення Державного бюро військової юстиції було зумовлене наявніс-
тю таких чинників: збільшення кількості правопорушень та злочинів серед 
військовослужбовців, обіг зброї, яка вивозиться за межі зони ведення бойо-
вих дій, що є специфікою військової сфери з чітко визначеними статутними 
відносинами; певна некомпетентність цивільних судів вирішувати справи 
стосовно військовослужбовців; відсутність централізованого механізму по-
передження, виявлення та розслідування військових злочинів тощо.

Виклики та загрози сьогодення в умовах гібридної війни потребують 
створення в процесі реформування правоохоронних органів дієвої систе-
ми військової юстиції на основі виваженого підходу з урахуванням:

– перебування країни у стані війни;
– економічних можливостей;
– запиту на відновлення соціальної справедливості всіх верств насе-

лення загалом і військовослужбовців зокрема;
– прийняття виважених, але затягнутих у часі, рішень, які спрямовані 

на попередження порушень прав і свобод громадян, а не на реагування 
шляхом усунення їх наслідків;

– трансформації правоохоронних органів в дієву систему шляхом аку-
муляції повноважень у межах одного органу, як планується при створенні 
Державного бюро військової юстиції, а не шляхом створення кількох ор-
ганів з дублюючими повноваженнями.

Разом з тим при формуванні й реалізації державної політики у сфері 
військової юстиції України потрібно: 

по-перше, при ухваленні відповідного законопроекту, законодавчих 
та інших нормативних актів, що регламентуватимуть забезпечення захи-
сту в судах інтересів військовослужбовців та членів їх сімей, розглядати 
 питання про створення військової адвокатури (та прийматись паралель-
но з рішенням про створення військових судів);

по-друге, внутрішнє право має послідовно впроваджувати позитивні 
здобутки розбудови системи військової юстиції інших країн, дотримую-
чись балансу із повноваженнями наявних правоохоронних органів з ура-
хуванням досвіду їх створення за останні чотири роки, з попереднім ана-

29 ‘Анатолій Матіос зустрівся з представниками військової юстиції США’ <https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=169196> дата звернення 8 Листопад 2018.
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лізом і прогнозуванням можливих проблем у перспективі та юридично 
обґрунтованими шляхами їх вирішення до стадії винесення обговорення 
законопроекту у Верховній Раді України;

по-третє, у положеннях законопроекту могла б бути передбачена мож-
ливість трансформації Державного бюро військової юстиції України у 
структурний підрозділ Міністерства оборони України через 10 років після 
відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів станом на 
початок 2014 року та суттєвого підвищення антикорупційного рейтингу 
держави.
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PREREQUISITES FOR THE ESTABLISHMENT 
OF THE STATE BUREAU OF MILITARY JUSTICE IN UKRAINE

Abstract. Fundamental changes in the security sector of Ukraine, the growth 
of actual and potential threats to national security, and the necessity to implement 
European and Euro-Atlantic integration strategies and prospects of cooperation with 
NATO require improvement (reforming and development) of law enforcement. In 
view of that, strengthening the defense capability, reforming the overall Ukrainian 
security and defense sector come into question. One of the essential prerequisites 
for the eff ectiveness of military units in Ukraine is the development of the military 
justice system. To achieve this goal, it is essential to elaborate and to approve the 
viable mechanism within national and international legal systems which enables 
an adequate and timely prevention, detection, ceasing, investigation of crimes and 
criminal misdemeanors, as well as the assessment of illegal activities applying specifi c 
knowledge and skills.

Th e purpose of the article is to analyze the previous research and to express the 
author’s personal opinion about prerequisites for the establishment of the State Bureau 
of Military Justice under the law enforcement reform agenda.

Th e attention was paid to the development and approval of general approaches to 
the security sector reform taking into account the caseload of law enforcement, their 
place in the system of state authorities.

Th us, the conclusion was drawn, that the establishment of the State Bureau of 
Military Justice empowered with control over all military units in Ukraine will be a 
crucial step in improving national security and defense sector, and will enable resolving 
current problems in the sphere.

Keywords: law enforcement reform; national security and defense sector reform; the 
State Bureau of Military Justice; conceptual approaches.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ

Анотація. Діяльність прокурора щодо реалізації функції прокуратури Украї-
ни з представництва інтересів держави в суді спрямована на захист прав і загаль-
них інтересів суспільства та держави. Згідно із законами країн СНД і більшості 
держав Європейського Союзу прокурори наділені повноваженнями з представ-
ництва інтересів громадянина або держави у суді. Однак у багатьох із цих дер-
жав вони мають більший або менший обсяг прав, ніж інші учасники судового 
процесу. 

Мета статті – на підставі аналізу чинного законодавства та досліджень 
 науковців висвітлити питання реалізації прокурором повноважень під час пред-
ставництва інтересів держави в суді з наданням пропозицій щодо внесення змін 
і доповнень до законів у вказаній сфері.

Відповідно до ст. 1311 Конституції України прокуратура здійснює представ-
ництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, які визначені 
законом. У ч. 1 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” вказано, що представ-
ництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійс-
ненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина 
або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Прокурор здійснює 
представництво інтересів держави в суді винятково після підтвердження судом 
підстав для представництва та надання прокурором доказів того, що відповід-
ний орган не здійснює або неналежним чином здійснює її захист, чи це унемож-
ливлено з причини відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції 
якого віднесено захист законних інтересів держави. Однак, як зауважено, прак-
тичний досвід представницької діяльності та європейське законодавство свід-
чать про зайвість вимоги ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” щодо здійс-
нення прокурором представництва інтересів держави в суді виключно після 
підтвердження судом підстав для нього. 

Питання прокурорської діяльності

© Є. Безкровний, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 3(55), с. 37–49
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Проведене дослідження засвідчило, що відповідно до законів країн СНД і біль-
шості держав Європейського Союзу прокурори наділені повноваженнями пред-
ставництва інтересів громадянина або держави у суді. Задля забезпечення вико-
нання прокурорами повноважень щодо представництва інтересів держави у суді 
законодавцю варто доповнити ст. 1311 Конституції України та ч.  1 ст. 23 Закону 
України “Про прокуратуру” положеннями про підстави для такого  представництва.

Ключові слова: Конституція України; закон; прокуратура; представниць-
ка  діяльність; інтереси держави; підстави; права; обов’язки; форми; виключні 
 випадки.

Згідно із Законом України від 14 жовтня 2014 року “Про прокуратуру” 
органи прокуратури України наділені повноваженнями щодо представ-
ництва інтересів громадянина або держави в суді. 30 вересня 2016 року 
набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо правосуддя)”, де передбачено, що:

<...> представництво, відповідно до закону, прокуратурою громадян в судах 
у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Зако-
ном України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, 
здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, до ухва-
лення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають 
оскарженню1.

За статтею 1311 Конституції України до повноважень прокуратури від-
несено: 

<...> підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 
інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та 
іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представниц-
тво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені 
законом2. 

Таким чином, реформування системи прокуратури і ліквідація законо-
давцем функції представництва прокуратурою інтересів громадянина в 
суді обумовлюють необхідність дослідження правового статусу прокуро-
ра під час представництва інтересів держави в суді.

Питання представництва прокуратурою інтересів громадянина або 
держави в суді досліджували такі вчені, як: С. Белікова, К. Гусаров,  Т. Ду-
нас, Л. Давиденко, Л. Грицаєнко, М.  Мичко, І. Марочкін, М. Руденко, 
М. Стефанчук, В. Щавінський та інші.

1 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року 
№ 1401-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2 (дата звернення: 24.07.2018).

2 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 24.07.2018).



39

Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді

Мета статті – на підставі аналізу чинного законодавства та дослі-
джень науковців висвітлити питання реалізації прокурором повноважень 
під час представництва інтересів держави в суді з наданням пропозицій 
щодо внесення змін і доповнень до законів у вказаній сфері.

Діяльність прокурора із виконання функції представництва інтересів 
держави в суді спрямована на захист прав і загальних інтересів суспіль-
ства та держави. Діяльність у позакримінальній сфері характерна для 
прокуратур країн СНД та більшості держав ЄС.

Так, у ст. 18 Закону Республіки Казахстан “Про прокуратуру”  вказано, 
що:

<...> прокуратура представляє інтереси держави в суді на підставі і в порядку, 
 передбачених кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним за-
конодавством і законодавством про адміністративні правопорушення3.

Відповідно до ст. 4 Закону Республіки Білорусь “Про прокуратуру Рес-
публіки Білорусь” ‘прокурори беруть участь у розгляді судами цивільних 
справ, справ, пов’язаних зі здійсненням підприємницької і іншої госпо-
дарської (економічної) діяльності’4.

Згідно зі ст. 5 Закону Республіки Молдова “Про прокуратуру” прокуро-
ра наділено правом ‘у передбачених законом випадках подавати цивільні 
позови’5. В Угорщині за Цивільно-процесуальним кодексом:

<...> прокурор, якщо цього вимагає захист важливих державних або суспіль-
них інтересів, а також якщо зацікавлена особа із будь-якої причини не має 
змоги захистити свої інтереси, має право подати позов або вступити в цивіль-
ну справу на будь-якій стадії процесу. Прокурор користується усіма правами 
сторони в процесі, за винятком укладання мирової угоди6.

Л. Грицаєнко зазначає, що відповідно до чинного законодавства Франції:
<...> участь прокурора обов’язкова при розгляді усіх справ з питань грома-
дянства; справ із захисту інтересів  неповнолітніх, коли виникає загроза їх 
здоров’ю, освіті або безпеці; справ із захисту прав та інтересів інвалідів; справ 
щодо захисту інтересів осіб із психічними вадами; справ щодо деяких питань 
у сфері комерційної діяльності (дотримання законності при реалізації майна 
фірми, яка визнана банкрутом); справ, у яких вирішуються питання держав-
ного значення 7. 

3 Про прокуратуру: Закон Республіки Казахстан від 30 червня 2017 року № 81-VI. URL: https://www.kazpravda.
kz/uploads/redactors/fi les/5959bb5a5a5531499052890.pdf (дата звернення: 24.07.2018).

4 Про прокуратуру Республіки Білорусь: Закон Республіки Білорусь від 8 травня 2007 року № 220-3. URL: www.
pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=H10700220 (дата звернення: 24.07.2018).

5 Про прокуратуру: Закон Республіки Молдова від 25 лютого 2016 року № 294. URL: http://lex.justice.md/
ru/363882/ (дата звернення: 24.07.2018).

6 М Мичко, Прокуратура європейських держав постсоціалістичної системи (ДІВС 2001).
7 Л Грицаєнко, Прокуратура в країнах Європи: навч. посіб. (Біноватор 2006).
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У статті 3 Закону Республіки Польща від 15 лютого 2016 року “Про про-
куратуру” передбачено ‘участь прокурора у судовому розгляді цивільних 
справ, справ у сфері трудових відносин і соціального страхування, якщо 
того вимагає охорона правопорядку, громадських інтересів, власності 
або прав громадян’8. На підставі ст. 127 Конституції Болгарії прокурату-
ра наділена повноваженнями ‘поза межами кримінального судочинства 
і в передбачених законом випадках брати участь в розгляді цивільних і 
 адміністративних справ’9.

При цьому варто наголосити: якщо правовий статус прокурорів, зо-
крема, України, Болгарії та Молдови у представницькій діяльності у судах 
фактично однаковий і відповідає за обсягом повноваженням сторони у 
справі, то в інших країнах СНД та Євросоюзу прокурори наділені біль-
шим або меншим обсягом прав, ніж інші учасники судового процесу.

В Україні представницька діяльність прокурора в суді передбачена в 
Конституції України, Законі України “Про прокуратуру” та процесуаль-
ному законодавстві.

Слід зазначити про вчених, а саме: І. Марочкіна, К. Гусарова, Л. Дави-
денка, котрі були з-поміж перших, хто намагався дати визначення пред-
ставницької діяльності прокурора в суді, яке формулювали, керуючись 
винятково чинним на той час законодавством.  Так, І. Марочкін ствер-
джує, що:

<…> прокурорське представництво – це представництво нового типу, оскіль-
ки обов’язковим учасником відносин, які у зв’язку із цим виникають, є про-
курор. Складовою частиною завдань представництва вони вважають захист 
інтересів суспільства, оскільки порушення останніх неминуче позначається 
на інтересах громадян, що, у свою чергу, не може не зачіпати інтересів дер-
жави10. 

К. Гусаров зазначає, що:
Конституція України заклала підвалини представництву нового типу – 
 прокурорському. Під представництвом прокуратури в суді з метою захисту 
інтересів громадянина або держави вбачається таке правове представни-
цтво, при якому прокурор як представник держави, який діє на підставі за-
кону, захищає в суді інтереси держави (що визначаються в кожному випадку 
 окремо)11. 

8 Закон про прокуратуру: Закон Республіки Польща від 28 січня 2016 року. URL: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.
nsf/ustawy/162_u.htm (дата звернення: 24.07.2018).

9 Див.: Конституція Республіки Болгарія: Закон Республіки Болгарія від 13 липня 1991 року. URL: http://www.
parliament.am/library/sahmanadrutyunner/bulgaria.pdf (дата звернення: 24.07.2018).

10 І Марочкін, Є Суботін та О Черв’якова,  ‘Представницька функція прокурора’ (1997) 11 Право України 63.
11 К Гусаров, ‘Проблемы участия прокурора в гражданском процессе’ П Каркач та М Давиденко та ін. Проб-

леми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах (Інститут підготовки кадрів 
 Генеральної прокуратури України 1998) 229–33.
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Л. Давиденко вважає, що:
<…> під функцією представництва в суді слід розуміти діяльність прокурора, 
яка поєднується з його участю в судовому розгляді цивільних, господарських 
справ і справ про адміністративні правопорушення з метою захисту прав і 
законних інтересів окремої особи, громадян, держави12.

У зв’язку зі змінами в законодавстві України та реформуванням про-
куратури дослідження функції представництва прокуратурою інтересів 
держави в суді так само залишається в центрі уваги вітчизняних  науковців.

Так, М. Стефанчук пропонує розуміти цю функцію прокуратури як:
<…> нормативно впорядкований у джерелах права, системно- структурований 
різновид юридичної діяльності прокуратури, спрямований на захист визначе-
них інтересів, виконання покладеної функції представництва шляхом здійс-
нення на законних підставах і відповідно до визначених принципів виключ-
но уповноваженими суб’єктами юридично значимої поведінки закріпленими 
засобами в межах встановленої компетенції та у відповідній процедурно- 
процесуальній формі13.

М. Руденко пояснює, що: 
<…> представницька функція прокуратури обмежена представництвом 
лише інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визна-
чені законом, на відміну від пункту 2 вилученої ст. 121 Конституції України, 
чинних ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України), 
ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України та ст. 23 Закону Украї-
ни від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII “Про прокуратуру”14.

 Обґрунтовується така позиція існуванням в Україні інституту омбудс-
мена та створенням центрів безоплатної правової допомоги, які за необ-
хідності можуть представляти інтереси громадянина в суді.

Згідно зі ст. 1311 Конституції України прокуратура здійснює: представ-
ництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом. У частині 1 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” 
зазначено, що представництво прокурором інтересів громадянина або 
держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спря-
мованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та в 
порядку, встановлених законом.

Водночас у наведених правових нормах не йдеться про підстави для 
реалізації прокурором функції представництва інтересів держави в суді. 

12 Л Давиденко, ‘Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України’ (1997) 6 Право України 
43–6.

13 М Стефанчук, ‘Категорія “виключні випадки” в контексті  реалізації прокуратурою України функції пред-
ставництва’ (2016) 4(46) Вісник Національної академії прокуратури України 36–41.

14 М Руденко, ‘Модель представницької функції прокуратури в контексті нових конституційних змін (щодо 
правосуддя)’ (2016) 4(46) Вісник Національної академії прокуратури України 30–5.
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У зв’язку із цим законодавцю слід у вказаних положеннях Конституції 
України та Закону України “Про прокуратуру” вказати: “... на прокуратуру 
покладається функція представництва інтересів держави в суді у виключ-
них випадках, на підставах і в порядку, що визначені законом”.

Згідно із процесуальним законодавством України прокурор наділений 
рівними правами з іншими учасниками судового процесу (ст. ст. 42, 46, 53 
ГПК України, ст. ст. 43, 49, 56 ЦПК України, ст. ст. 44, 47, 53 КАС України) 
за винятком права укладення мирової угоди, що передбачено в ст. 55 ГПК 
України, ст. 57 ЦПК України та ст. 54 КАС України.

Учасники справи згідно зі ст. 42 ГПК України наділені значним обся-
гом процесуальних прав. Зокрема, вони:

<…> мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них ви-
тяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь 
у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослі-
дженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, 
експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення 
суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 
судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань 
інших осіб; ознайомлюватися із протоколом судового засідання, записом фік-
сування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подава-
ти письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржу-
вати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими, 
визначеними законом, процесуальними правами. Водночас учасники справи 
зобов’язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 
сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню 
всіх обставин справи; з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх 
явка визнана судом обов’язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку 
та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надава-
ти суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також 
учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у вста-
новлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов’язки, 
визначені законом або судом15. 

Окрім прав та обов’язків, визначених у наведеній правовій нормі, по-
зивач може відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), 
відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на 
будь-якій стадії судового процесу; позивач може збільшити або зменши-
ти розмір позовних вимог – до закінчення підготовчого засідання або до 
початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в по-
рядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право пода-
ти зустрічний позов у строки, встановлені ГПК України. До закінчення 
підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави 

15 Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення: 24.07.2018).
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позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за 
правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або під-
став позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого 
судового засідання. У разі направлення справи на новий розгляд до суду 
першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускається, крім ви-
падків, визначених у цій статті. Зміна предмета або підстав позову при но-
вому розгляді справи допускається в строки, встановлені в ч. 3 ст. 46 ГПК 
України, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у 
зв’язку зі зміною фактичних обставин справи, що відбулася після закін-
чення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правила-
ми спрощеного позовного провадження, – після початку першого судо-
вого засідання при первісному розгляді справи. Сторони можуть укласти 
мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу (ст. 46 ГПК України).

Цивільний процесуальний кодекс України і Кодекс адміністративного 
судочинства України передбачають аналогічні права і обов’язки сторін у 
справі. Згідно зі ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 
2014 року прокурор користується процесуальними повноваженнями від-
повідної сторони процесу, за винятком укладення мирової угоди,

Форми представництва прокурором інтересів держави в суді деталі-
зовані у наведеній вище правовій нормі закону, в якій встановлено, що 
під час здійснення представництва інтересів держави у суді прокурор в 
порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює 
виконавче провадження, відповідно до ч. 6 ст. 23 Закону України “Про 
прокуратуру” має право:

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням);
2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи 
<…>;
3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі в справі, порушеній за 
позовом (заявою, поданням) іншої особи;
4) брати участь у розгляді справи;
5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках 
та порядку, визначених кримінальним процесуальним законом;
6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, 
в якій прокурор здійснював представництво інтересів громадянина або дер-
жави в суді <…>16.

Відповідно до наведеної правової норми прокурор здійснює пред-
ставництво інтересів держави в суді виключно після підтвердження су-
дом підстав для цього. Слід зазначити, що в попередній редакції Закону 

16 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/1697-18 (дата звернення: 24.07.2018). 
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України “Про прокуратуру” (від 5 листопада 1991 року) не передбачалося 
здійснення представництва інтересів держави в суді виключно після під-
твердження його судом. Практичний досвід представницької діяльності, 
а також європейське законодавство свідчать про зайвість такої вимоги, 
викладеної в Законі України “Про прокуратуру”  від 14 жовтня 2014 року.

Водночас згідно із цим Законом України:
Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів дер-
жави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із 
виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради 
України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової ін-
формації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що 
здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань. 
Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України 
та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генераль-
ної прокуратури України або регіональної прокуратури виключно за письмо-
вою вказівкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступ-
ника чи заступника відповідно до компетенції17.

Відповідно до ст. 24 Закону України “Про прокуратуру”:
<...> право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, 
адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному 
прокурору, його першому заступнику та заступникам, керівникам регіональ-
них та місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам18.  

Таким чином, законодавець виокремив певну категорію прокурорських 
працівників, яких наділив повноваженнями щодо спрямування до суду по-
зовної заяви в порядку цивільного, адміністративного, господарського су-
дочинства. Начальники управлінь, відділів та прокурори, які входять до їх 
складу, у регіональних прокуратурах, прокурори відділів місцевих прокура-
тур не мають повноважень на подання до суду позовних заяв в інтересах 
держави за власним підписом. Водночас право подання цивільного позову в 
кримінальному провадженні надається прокурору, який бере в ньому участь.

Перед пред’явленням позову до суду прокурор зобов’язаний вивчити 
повноту, достатність та належність доказів. Правова позиція прокурора 
має бути виваженою, переконливою, підтвердженою належними та допу-
стимими доказами, такою, яку можна відстоювати в судах усіх інстанцій. 
При цьому необхідно чітко визначити предмет та підстави позову, зверта-
тися до суду тільки за наявності предмета спору.

Згідно зі ст. 53 ГПК України у визначених законом випадках прокурор 
звертається до суду з позовною заявою. Водночас законодавець не кон-

17  Про прокуратуру: Закон України (н 16). 
18  Там само.
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кретизує виключних випадків. Отже, як зазначає М. Руденко, ‘прокурору 
потрібно враховувати та оцінювати велику кількість різноманітних чин-
ників, і складність у тому, що їх повного переліку немає і, звісно, бути не 
може’19.

М. Стефанчук стверджує, що:
<…> перелік цих випадків не повинен бути закритим (вичерпним), а має бути 
динамічним, тобто залежати від визнання державою необхідності задово-
лення певної потреби суспільства, що формується в конкретний історичний 
період та визначається змінними внутрішньодержавними та зовнішньодер-
жавними факторами впливу. У сучасних умовах цей перелік формують такі 
сегменти представницької діяльності, як: сфера земельних відносин, сфера 
державної та комунальної власності, бюджетна сфера, природоохоронна сфе-
ра, сфера охорони дитинства, воєнна сфера, відшкодування шкоди, завданої 
кримінальними правопорушеннями20. 

Своєю чергою, С. Белікова вважає, що:
<…> діяльність прокуратури порівняно з іншими державними органами та 
установами і є виключною. Отже, здійснюючи захист законних інтересів дер-
жави, прокурору необхідно дотримуватися трьох основних критеріїв, визна-
чених у ч. 3 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру”, а саме: 1) нездійснення 
повноваження органом державної влади, органом місцевого самоврядування 
чи іншим суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого вони нале-
жать; 2) здійснення неналежним чином вказаними органами своїх повнова-
жень; 3) у разі відсутності такого органу21.

Слід зазначити, що в практичній діяльності прокурори керуються пе-
редусім загальним правилом, закріпленим у ст. 23 Закону України “Про 
прокуратуру”.

У процесуальному законодавстві України зазначено, що прокурор, 
який звертається до суду в інтересах держави, у позовній чи іншій заяві, 
скарзі має обґрунтувати, в чому полягає порушення інтересів держави, 
необхідність їх захисту, навести визначені законом підстави для звернен-
ня до суду, а також вказати орган, уповноважений державою здійснювати 
відповідні функції у спірних відносинах. 

Згідно із Законом України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року 
прокурору для представництва інтересів держави в суді (незалежно від 
форми, в якій здійснюється представництво) необхідно обґрунтувати 
наявність для цього підстав: по-перше, довести існування самого факту 

19 М Руденко, ‘Модель представницької функції прокуратури в контексті нових конституційних змін (щодо 
правосуддя)’ (н 14).

20 М Стефанчук, ‘Категорія “виключні випадки” в контексті  реалізації прокуратурою України функції пред-
ставництва’ (н 13).

21 С  Белікова, ‘Порівняльно-правовий аналіз представницької діяльності прокуратур України та Республіки 
Болгарія’  (2017) 3(46) Науковий часопис Національної академії прокуратури України 17–27.
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порушення або загрози порушення інтересів держави; по-друге, вказати 
орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спір-
них відносинах, або зазначити про відсутність такого органу; по-третє, 
обґрунтувати необхідність прокурорського реагування в порядку пред-
ставництва саме внаслідок виключного випадку, коли відповідні орга-
ни не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист, або це 
унеможливлено з причини відсутності суб’єкта владних повноважень, 
до компетенції якого віднесено захист законних інтересів держави; по- 
четверте, суд повинен підтвердити підстави для представництва.

Проведене дослідження засвідчує, що згідно із законами країн СНД 
та більшості держав Європейського Союзу прокурори наділені повнова-
женнями представництва інтересів громадянина або держави у суді. При 
цьому слід зазначити, що якщо правовий статус прокурорів, зокрема від-
повідно до законів України, Болгарії та Молдови щодо представницької 
діяльності у судах, фактично однаковий і відповідає за обсягом повно-
важенням сторони у справі, то в інших країнах СНД та Європейського 
Союзу прокурори наділені більшим або меншим обсягом прав, ніж інші 
учасники судового процесу.

З метою забезпечення виконання прокурорами повноважень щодо 
представництва інтересів держави у суді законодавцю у ст. 1311 Консти-
туції України та ч. 1 ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” слід внести 
доповнення про його підстави.

Водночас практичний досвід представницької діяльності та європей-
ське законодавство свідчать про зайвість вимоги ст. 23 Закону України 
“Про прокуратуру” щодо здійснення прокурором представництва інтере-
сів держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для  цього.

Науковці дискутують стосовно того, що в законодавстві не конкрети-
зовано випадки для представництва прокурором у суді інтересів держа-
ви. У практичній діяльності прокурори керуються насамперед загальним 
правилом, закріпленим у наведеній вище правовій нормі Закону України 
“Про прокуратуру”.

У ст. 24 Закону України “Про прокуратуру” виокремлено певну катего-
рію прокурорських працівників, яким надано повноваження щодо спря-
мування до суду позовної заяви в порядку цивільного, адміністративного 
та господарського судочинства. У законодавстві України визначено пра-
вовий статус прокурора, і відповідно до закріплених правових норм він 
має можливість реалізувати форми представництва інтересів держави у 
суді.
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LEGAL STATUS OF A PROSECUTOR, WHO REPRESENTS 
STATE’S INTERESTS IN COURT 

Abstract. In Ukraine, a prosecutor via the function of representation of state’s 
interests in court aims at protecting rights and common interests of the society and the 
state. Th is function of representation is imposed on prosecutors by legislation in the 
Commonwealth of Independent States and the majority of the European Union member 
states. However, in most of the abovementioned states, the scope of prosecutor’s rights 
diff ers from those of other parties to the court proceeding.

Th e purpose of the article – to outline the powers of a prosecutor in representing 
state’s interests in court through the analysis of the current legislation and researches in 
the area; to suggest relevant amendments and supplements to the legislation.



49

Правовий статус прокурора, який здійснює представництво інтересів держави в суді

Pursuant to the article 1311 of the Constitution of Ukraine a prosecutor represents 
the state’s interests in court in exceptional cases and in manner determined by law. It is 
stated in part 1 of the article 23 of the Law of Ukraine “On Public Prosecutor’s Offi  ce” 
that representation of citizen’s or state’s interests in court is a set of procedural and 
other activities aiming at protecting citizen’s and state’s interests in cases and in manner 
determined by law. A prosecutor represents state’s interests exclusively aft er the court 
has confi rmed the grounds for representation and a prosecutor has provided evidences 
that the competent authority fails to protect the state, or that it is impossible due to the 
absence of such authority. However, it is obvious from the experience and European 
legislation that the demand set forth in the article 23 of the Law of Ukraine “On Public 
Prosecutor’s Offi  ce” to represent the state’s interests only aft er the court has confi rmed 
the grounds for representation is not relevant.

Th e study has shown that prosecutors in the Commonwealth of Independent States 
and in some European Union states are entrusted with powers to represent citizen’s and 
states’ interests in court. To ensure these powers the article 1311 of the Constitution 
of Ukraine and part 1 of the article 23 of the Law of Ukraine “On Public Prosecutor’s 
Offi  ce” should be supplemented with the grounds for the representation.

Keywords: Constitution of Ukraine; law; prosecution service; representation; state’s 
interests; grounds; rights; obligations; forms; exceptional cases.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПУ НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ

ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Анотація. Зловживання суб’єктивними процесуальними, як і суб’єктивними 
матеріальними правами загалом, у будь-якому випадку є проявом порушення 
принципу добросовісності користування цими правовими можливостями. На-
уковці наголошують на тому, що визначення та встановлення внутрішніх меж 
здійснення суб’єктивного права – одна з найбільш заплутаних, складних для ро-
зуміння і вирішення правових проблем.

Мета статті полягає у висвітленні наукових підходів, дослідженні тео-
ретичних аспектів і практики реалізації цього принципу та розгляді позицій 
 учених-правників і практиків, намаганні виявити проблеми та дискусійні пи-
тання і надати пропозиції щодо їх вирішення.

Зазначено, що, незважаючи на визнання на законодавчому рівні принципу 
неприпустимості зловживання процесуальними правами та часткову регламен-
тацію заходів відповідальності, законодавче визначення поняття “зловживання 
процесуальними правами” до сьогодні не надано, що дає змогу суду на суб’єк-
тивному рівні надавати на власний розсуд оцінку поведінки кожного з учасників 
судового процесу. Зауважено, що при цьому суд повинен: у кожному конкретно-
му випадку визначити межу між добросовісним використанням своїх процесу-
альних прав і зловживанням ними, враховуючи, що недобросовісність при реа-
лізації свого права – оціночна категорія; оцінювати правову ситуацію у справі, 
а не ставлення сторін до спору і процедури судочинства. 

Також автор вказує на таке: для належного здійснення прав у процесуально-
му законі встановлено порядок, способи та межі їхньої реалізації й таким чином 

Цивільний і господарський процеси

© О. Свірін, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 3(55), с. 50–63



51

Теоретичні аспекти реалізації принципу неприпустимості зловживання...

їх зведено до рангу процесуальних обов’язків; кожному процесуальному праву 
кореспондує обов’язок із дотримання порядку і меж його реалізації; вирішаль-
ним при оцінці дій особи є не те, яке право вона реалізує, а те, як ця особа його 
реалізує. 

У результаті здійсненого дослідження запропоновано вжити заходів щодо 
введення до Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України) та Гос-
подарського процесуального кодексу України (ГПК України) поняття “зловжи-
вання правом”. Багато питань, насамперед стосовно ситуацій, які залежно від 
конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними права-
ми як діями, що суперечать завданню відповідного судочинства, потребують не-
відкладного удосконалення, роз’яснення та уточнення. 

Ключові слова: добросовісність; суб’єктивне право; зловживання процесуаль-
ними правами; сторони процесу; судочинство поза межами кримінальної юсти-
ції; межі відповідальності за зловживання правами.

Право на захист, закріплене у ст. 55 Конституції України, є невід’ємним 
конституційним правом людини і громадянина1, а судовий захист цих по-
рушених прав і законних інтересів є функцією держави, реалізація якої 
здійснюється, в тому числі, і за допомогою цивільного та господарського 
процесу.

Суддя-практик В. Петренко звертає увагу, зокрема, на таке:
На початковому етапі звернення заінтересованої особи до суду їй не може 
бути відмовлено в захисті за умови дотримання формальних процесуальних 
вимог, оскільки в більшості випадків наявність чи відсутність матеріального 
права на позов, на відміну від процесуального, може бути з’ясована судом 
лише після розгляду справи по суті2. 

У результаті дискусії науковців сформульовано положення: 
<…> добросовісна поведінка кожної сторони у процесі забезпечує нормальну 
діяльність суду та всіх осіб, які беруть участь у процесі, з’ясування матеріаль-
ної (об’єктивної) істини у кожній справі та одночасно з цим гарантує можли-
вість здійснення процесуальних прав іншою стороною, забезпечує її інтерес 
щодо швидкого та правильного розгляду справи3.

Загалом ‘добросовісність – це властивість, що передбачає чесне, ста-
ранне і сумлінне виконання своїх обов’язків’4 за належного і сумлінного 

1 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.08.2018).

2 В Петренко, ‘Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами у цивільному су-
дочинстві’ Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії: круглий стіл (Фенікс 2015) 
15–20. 

3 С Бичкова та Г Чурпіта, ‘Зловживання цивільними процесуальними правами’ (2015) 2(24) Криміналістич-
ний вісник 12–18. 

4  Великий тлумачний словник сучасної української мови (Перун 2004) 308.
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здійснення наданих прав. У контексті характеристики зазначеного вище 
процесуального обов’язку таку властивість належить розуміти як вико-
ристання наданих особі прав виключно для досягнення встановленої за-
коном процесуальної мети. Тому невиконання особою, яка бере участь у 
справі, обов’язку добросовісно здійснювати свої процесуальні права має 
кваліфікуватися як зловживання ними.

Зловживання суб’єктивними процесуальними, як і суб’єктивними ма-
теріальними правами в цілому, в будь-якому випадку є проявом пору-
шення принципу добросовісності користування цими правовими мож-
ливостями.

Під концепцією добросовісності користування суб’єктивними право-
вими можливостями, правами у тому числі, у сфері судочинства розу-
мілася власна чесність і довіра до чужої чесності, вірність даному слову, 
моральний обов’язок всіх людей виконувати свої зобов’язання, у чому б 
вони не полягали.  

Проте, на думку В. Рєзнікової:
<…> на жаль, подібного роду загального застереження в процесуальному 
законодавстві виявилось недостатньо, аби принцип добросовісності корис-
тування процесуальними правами всіма учасниками процесу дістав своє 
реальне втілення та практичне застосування, зокрема в господарському 
 судочинстві5.

 Науковці наголошують на тому, що:
<…> визначення та встановлення внутрішніх меж здійснення суб’єктивно-
го права – одна з найбільш заплутаних, складних для розуміння і вирішен-
ня правових проблем. У цьому механізмі встановлення юридичних кордонів 
яскраво виражена мета – надати суспільству засіб для цивілізованого вирі-
шення протиріч і конфліктів. Визнаючи за допомогою комплексу юридичних 
засобів для суб’єктів права “стандартні” зовнішні кордони, перехід за які по-
чинає зачіпати конкретні суб’єктивні права інших учасників правовідносин, 
законодавці завжди намагалися втілити одну з яскравих правових ідей, що 
лежать біля витоків законотворчості: право само не повинно бути знаряддям 
для безправ’я6.

Проблеми зловживання процесуальними правами перебувають у без-
посередньому зв’язку із питаннями про поняття та ознаки процесуальних 
правопорушень та процесуальної відповідальності. Розробка цієї проб-
лематики має місце, зокрема, у працях Я. Греля, Н. Чечиної, А. Юдіна та 
інших. Дослідження з питань зловживання процесуальними правами в 

5 В Рєзнікова, ‘Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми (поча-
ток)’ (2013) 3(4) Слово Національної школи суддів України 124–137. 

6 О Музика-Стефанчук, Н Губернська та Т Ямненко, ‘Розуміння прав, правомірної та неправомірної поведін-
ки суб’єктів фінансових правовідносин’ (2017) 9 Право України 184–191. 
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господарському процесі проведені в роботах А. Забродського, А. Смітюха, 
О. Фонової, О. Перекрестної та інших учених.

Мета статті полягає у висвітленні наукових підходів, дослідженні 
теоретичних аспектів і практики реалізації цього принципу та розгляді 
позицій учених-правників і практиків, намаганні виявити проблеми та 
дискусійні питання і надати пропозиції щодо їх вирішення. 

Саме поняття “суб’єктивне право” стало предметом розгляду у низ-
ці наукових праць7. На думку вчених, є різні теорії щодо визначення 
 вказаного поняття, в основу якого покладаються, наприклад, такі катего-
рії, як можливість, правомочність (тобто захищена законом можливість 
громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належ-
них їм прав), інтерес, воля, свобода, примус, обов’язок. Вважається, що 
зміст суб’єктивного права охоплює належна та дозволена поведінка. Так, 
належна поведінка становить не лише зміст суб’єктивного права, а й межі 
правового регулювання як такого. Коли говоримо про норму поведін-
ки, то маємо на увазі якийсь еталон поведінки, ідеальну модель, з якою 
фактична поведінка порівнюється з метою з’ясування її відповідності 
еталону. Також науковці у зміст суб’єктивного права включають права 
(можливості), обов’язки (діяти розумно та добросовісно, не порушувати 
права інших осіб), мету (свідчить про ціннісне ставлення суб’єкта до сво-
го  права). 

Як стверджують О. Музика-Стефанчук, Н. Губерська та Т. Ямненко, 
‘слід відмежовувати суб’єктивні права у матеріальному аспекті від суб’єк-
тивних процесуальних прав’8. За висловом В. Резнікової:

<…> особливість суб’єктивних процесуальних прав, на відміну від суб’єктив-
них прав у матеріальному аспекті, вбачається у тому, що значна їх частина 
має характер правомочностей на одностороннє волевиявлення – забезпечені 
законом можливості вчиняти процесуальні дії. У процесуальному розумінні 
суб’єктивному праву позивача, відповідача чи іншої особи, яка бере участь у 
процесі, відповідає обов’язок суду, і навпаки. Односторонні правомочності 
реалізуються через власну поведінку суб’єктів, визначаються законом та є для 
кожного учасника процесу засобом здійснення його суб’єктивних прав9.

З моменту виникнення процесу вирішення спорів, який регулюється 
державою, надання певних прав, якими користувалися у цей час, у особи 
виникає бажання використати ці права не за призначенням, щоб спричи-
нити для іншої сторони спору негативні наслідки. У багатьох країнах як 
7  О Музика-Стефанчук, Н Губернська та Т Ямненко, ‘Розуміння прав, правомірної та неправомірної поведін-

ки суб’єктів фінансових правовідносин’ (н 6).
8  Там само.
9  В Рєзнікова, ‘Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми (поча-

ток)’ (н 5).



54

Олександр Свірін 

континентального, так і англо-американського права існує таке правове 
явище, як зловживання процесуальними правами.

Законодавці деяких європейських країн усвідомили всю серйозність 
цієї проблеми, про що свідчать норми, що стосуються зловживання про-
цесуальними правами, і надані судам повноваження по боротьбі з ними. 
Однак у процесуальному законодавстві жодної з країн не вироблено чіт-
кого визначення поняття зловживання процесуальними правами. Проте 
у ньому є норми, що містять загальні положення про “лояльність і чес-
ність” учасників процесу як невід’ємні елементи процесуальної поведінки 
сторін (відповідні норми є в італійському процесуальному кодексі, проце-
суальних законах ряду латиноамериканських країн, Модельному кодексі 
для країн Латинської Америки). У деяких країнах законодавець розробив 
спеціальні процесуальні правила, в яких прямо не згадується термін “злов-
живання”, однак суд може звернутися до них за необхідності заповнення 
прогалини у законодавстві, зіткнувшись у процесі розгляду із проблемою. 
У такий спосіб вирішено питання у праві Австрії та  Німеччини10.

Ця проблема характерна для будь-якого виду юридичного процесу і в 
Україні (цивільного, господарського, адміністративного та кримінального).

Майже всі особи, які беруть участь у справі, на думку О. Бобровник, мо-
жуть зловживати наданими їм процесуальними правами в цивільному судо-
чинстві. Це негативно позначається на діяльності судів різних інстанцій, які 
змушені неодноразово переглядати одну і ту саму справу. Тому, на її думку:

<…> суду необхідно надавати повноваження за ініціативою сторони, права 
якої порушуються, визначати ті вимоги іншого учасника процесу, які слід 
розцінювати як зловживання процесуальними правами, і адекватно на них 
реагувати11. 

Поширеними є випадки зловживання процесуальними правами і учас-
никами процесу господарського судочинства. Соціальна їх небезпека 
полягає в тому, що ззовні дії осіб протікають в межах правового поля, а 
насправді ними заподіюється шкода інтересам правосуддя та інтересам 
інших учасників процесу. 

А. Забродський стверджує, що ‘проблема зловживання процесуальни-
ми правами стала стійкою негативною тенденцією вітчизняного судочин-
ства, поширеним способом досягнення успіху в будь-якій суперечці’12. 
10 Див.: О Фонова, ‘Зловживання процесуальними правами учасниками господарського процесу’ (2008) 6(74) 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України 187–199; О Перекрестная, ‘Заходи запобігання 
зловживанню процесуальними правами в господарському судочинстві’ (дис. канд. юрид. наук, Інститут 
економіко- правових досліджень 2014). 

11 О Бобровник, ‘Зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві’ (2008) 7 Право України 
27–9. 

12 А Забродський, ‘Зловживання правом як загальна тенденція процесу’ (2006) 5(13) Юридичний радник 26–27. 
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За висловом А. Смітюха, ‘кожний досвідчений юрист намагався хоча б раз 
у своїй практиці запобігти програшу в справі, використовуючи процесу-
альні інститути не за призначенням’13.

З іншого боку, зловживання правом завжди було і дотепер залишаєть-
ся невід’ємним атрибутом функціонування права. Однак, як наголошує 
В. Рєзнікова:

<…> інститут зловживання правом є відносно новим для законодавства Укра-
їни та недостатньо розробленим у сучасній вітчизняній юридичній науці, на-
слідком чого стають численні розбіжності у поглядах учених щодо правової 
природи, сутності поняття “зловживання правом”. Між тим вже нагальною 
стала потреба у нормативному визначенні терміна “зловживання правом”, 
що зумовлюється передусім потребами практики правозастосування. Адже 
необхідною передумовою ефективної боротьби зі зловживанням правом є 
його наукові дослідження з подальшим впровадженням їх результатів у пра-
вотворчу, правореалізаційну та правозастосовчу практику14.

Нерідко зловживання процесуальними правами випливає з неправиль-
ного розуміння принципів судочинства, таких як принцип змагальності й 
диспозитивності. Найчастіше принцип змагальності розкривається через 
допустимість будь-яких процесуальних прийомів, що приводять до необ-
хідного результату, або будь-якої процесуальної поведінки, однак даний 
принцип має насамперед забезпечувати реалізацію законних і обґрунто-
ваних інтересів усіх осіб, які беруть участь у справі. За своїм значенням 
принцип диспозитивності не є абсолютним, тому він не може служити 
виправданням безпідставного здійснення процесуальних прав, не пов’я-
заних із метою реального захисту прав суб’єкта. Свобода розпорядження 
процесуальними засобами захисту обмежена передусім вимогами зако-
ну та інтересами інших осіб, які можуть постраждати у разі неналежної 
реалізації процесуальних прав. Зловживання процесуальним правом у 
судовому процесі також може виникнути у зв’язку з недобросовісними 
діями осіб, які беруть участь у справі, в суді першої інстанції, починаючи з 
моменту звернення позивача до суду за захистом потенційно “порушено-
го” права, а також у зв’язку із безпідставним порушенням проваджень по 
перевірці судових актів, у тому числі тих, що вже вступили в законну силу, 
що, у свою чергу, суперечить принципу правової визначеності і тягне за 
собою більш тяжкі наслідки для добросовісної сторони. Наділяючи учас-
ників процесу різними правами, закріплюючи принципи диспозитив-
ності, змагальності, рівноправності в цивільному процесі, законодавець 

13 А Смитюх, ‘Что такое процессуальные диверсии’ Юридическая практика (Київ, 2005).
14 В Рєзнікова, ‘Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та захо-

ди процесуального примусу’ (2017) 9 Право України 101–121. 
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виходить з імперативного правила недопущення обмеження прав інших 
осіб15.

Проблемі зловживання процесуальними правами у цивільному та ар-
бітражному процесах присвячували свої дослідження як російські вчені, 
так і вітчизняні, хоча однозначного поняття зловживання процесуальни-
ми правами розроблено не було.

Так, ще на початку минулого століття Є. Васьковський визначав, що 
‘під зловживанням процесуальними правами слід розуміти їх здійснення 
сторонами в судовому процесі для досягнення цілей, які суперечать меті 
процесу – правильному та швидкому вирішенню справ’16.

Розглядаючи зловживання правом як правопорушення, В. Грибанов 
стверджував, що:

<…> зловживання правом є особливий тип цивільного правопорушення, 
вчиненого уповноваженою особою при здійсненні нею належного їй права, 
пов’язаний з використанням недозволених конкретних норм у рамках дозво-
леного їй законом загального типу поведінки17.

Підтримуючи ідею Є. Васьковського, Я. Грель визначає зловживання 
процесуальним правом як неприпустиме здійснення права, що звернено 
проти правильного, своєчасного розгляду і вирішення справи, рівноправ-
ності сторін або веде до вкрай несправедливих результатів для протилеж-
ної сторони18. 

У сучасній юридичній науці вже є усталеним розгляд зловживання 
суб’єктивними правами як однієї з форм правопорушень. Зокрема, на 
думку В. Настюка:

<…> дефініцію зловживання суб’єктивним правом можливо подати через 
конструкцію складу правопорушення, а саме як винного діяння (дії чи без-
діяльності), яке прямо чи опосередковано направлене проти доброчесного 
(конституційного) порядку суспільних відносин, завдає збитків і/або шкоди 
особистим та/або суспільним благам і правомірним інтересам осіб, виражене 
в конкретних формах користування правами чи свободами людини й засно-
ване на засадах добросовісної поведінки  учасників судового процесу19.

У сучасних умовах, коли відповідно до положень ст. 3 Конституції 
Украї ни людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
15 Див.: В Петренко, ‘Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами у цивільному 

судочинстві’ (н 2).
16 Е Васьковский, Курс гражданского процесса (Изд. Башмаковы 1915) 624 <http://ural-education.ru/wp-content/

uploads/2017/01> дата звернення 21 Серпень 2018. 
17 В Грибанов, Осуществление и защита гражданских прав (Изд. 2-е, стереотип. Статут 2001) 411. 
18 Див.: Я Грель, ‘Злоупотребление сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе’ 

(aвтореф дисс канд юрид наук, Самарский государственный университет 2006) 10.
19 В Настюк, ‘Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві як прояви корупцій-

них ризиків’ (2017) 1 Право України  45–53. 
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пека визнаються найвищою соціальною цінністю, кінцевою метою діяль-
ності органів правосуддя є не забезпечення комфортних умов для своєї 
роботи, а здійснення ефективного судового захисту прав і свобод грома-
дян, прав та законних інтересів юридичних осіб. Тому цілком очевидно, 
що внаслідок зловживання суб’єктивними процесуальними правами 
особами, які беруть участь у справах, шкоди зазнають передусім інтереси 
інших учасників відповідного судового процесу, цілі судового захисту їх 
порушених (обмежених) індивідуальних правових можливостей, а лише 
потім завдання функціонування адміністративної юстиції щодо швидко-
го і правильного вирішення справ.

Причому складність у тому, що в кожному конкретному випадку суд 
повинен визначити межу між добросовісним використанням своїх проце-
суальних прав і зловживанням ними, враховуючи, що недобросовісність 
при реалізації свого права – оціночна категорія. Суд повинен оцінювати 
правову ситуацію у справі, а не ставлення сторін до спору і процедури 
судочинства. Для належного здійснення прав процесуальний закон вста-
новлює порядок, способи і межі їх реалізації, зводячи їх тим самим в ранг 
процесуальних обов’язків. Кожному процесуальному праву кореспондує 
обов’язок з дотримання порядку і меж його реалізації в цивільному про-
цесі – це визнана властивість цивільного процесуального права. Вирі-
шальним при оцінці дій особи є не те, яке право вона реалізує, а те, як ця 
особа його реалізує. Витоки такого підходу кореняться в суворій регла-
ментованості процесуальної діяльності20.

В. Настюк слушно зазначає:
Не буде зловживанням правом помилкове (неусвідомлене) використання тієї 
чи іншої процесуальної можливості (чи утримання від вчинення дій, як того 
вимагає закон), хоча від вказаного і можуть настати певні негативні для су-
дочинства наслідки (наприклад, затягування судового розгляду справи вна-
слідок заяви (подання) позивачем клопотання про витребування у відпові-
дача (суб’єкта владних повноважень) документів, які, на його переконання, 
можуть містити відомості, що мають значення для вирішення справи, однак 
фактично їх не містять). 
Іншою ознакою зловживання процесуальним правом як підстави застосуван-
ня до суб’єкта його вчинення з боку суду тих чи інших небажаних заходів є 
настання від такої поведінки певної шкоди для завдань судочинства (напри-
клад, відстрочення судового захисту порушених (обмежених) прав або свобод 
особи, необґрунтоване ініціювання судового процесу, що тягне за собою ви-
трати матеріальних та інших ресурсів держави, яка забезпечує роботу судової 
влади або відповідача). Не можна розглядати як процесуальне правопорушен-
ня дії, вчинені всупереч меті, з якою їх уповноважено здійснювати, якщо це 

20 Див.: Д Луспеник, ‘Ціннісний підхід’ <https://oda.court.gov.ua/sud1590/pres-centr/news/412607/> дата звернен-
ня 19 Серпень 2018. 



58

Олександр Свірін 

призвело до настання певних негативних матеріальних чи правових наслідків 
для інших учасників адміністративного судового процесу чи судочинства за-
галом, зокрема, перевищення меж процесуальної правоздатності, яке має кон-
структивний характер, зокрема, наприклад, передбачає оперативне вирішен-
ня  адміністративної справи у спосіб, коли враховуються інтереси обох сторін.
Отже, зловживання суб’єктивним процесуальним правом для того, щоб бути 
визнаним таким, повинно мати деструктивний (шкідливий) для процесу чи 
його учасників характер21.

До останнього часу судові органи були дуже обмеженими в можли-
востях впливу на недобросовісну поведінку сторони, що давало змогу 
заінтересованій стороні різними способами затягувати розгляд справи, 
перешкоджати ухваленню несприятливого для себе судового рішення та 
здійснювати інші протиправні дії у сфері цивільного, господарського та 
адміністративного судочинства. Законодавчо передбачений обов’язок до-
бросовісно користуватись належними учасникам судового засідання про-
цесуальними правами носить доволі декларативний характер. 

Так, у ч. 3 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України (в редак-
ції 2004 року) було передбачено, що ‘особи, які беруть участь у справі, зо-
бов’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати 
процесуальні обов’язки’22. Відповідно до ч. 3 ст. 22 Господарського проце-
суального кодексу України (в редакції 1991 року) при розгляді справи у 
господарському суді сторони зобов’язувались ‘добросовісно користува-
тись належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до 
прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до 
всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи’23.

Проте жодної подальшої конкретизації вказані норми не отримали. Зо-
крема, не було передбачено переліку та ознак дій, які можуть вважатися 
недобросовісним користуванням процесуальними правами, правил ква-
ліфікації таких дій, порядку притягнення до відповідальності за їх вчи-
нення, види і розміри такої відповідальності.

Н. Кучерук, наводячи у липні 2017 року дані судової практики, зазна-
чила, що:

<…> відсутність законодавчого регулювання питання процесуальних зло-
вживань не заважала судам використовувати вказану термінологію та засто-
совувати негативні наслідки за їх здійснення. Так, за даними Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень про зловживання процесуальними правами 

21 В Настюк, ‘Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві як прояви корупцій-
них ризиків’ (н 19).

22 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. URL: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041618.html (дата звернення: 20.09.2018).

23 Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. URL: 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/uk/ua/ua021uk.pdf (дата звернення: 20.09.2018). 
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йшлося в 234 рішеннях у кримінальних провадженнях, 509 – в адміністратив-
них, 4796 – в цивільних та 19 015 – в господарських справах24. 

При цьому суди керувалися вимогами Вищого господарського суду 
України, викладеними у листі від 15 березня 2010 року № 01-08/140 “Про 
деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у гос-
подарському судочинстві”, у п. 8 якого вказано про те, що:

<…> у будь-яких випадках зловживання процесуальними правами госпо-
дарським судам належить реагувати на відповідні порушення у спосіб, пе-
редбачений статтею 90 ГПК – шляхом винесення окремих ухвал, а за наяв-
ності підстав також і надіслання повідомлень органам внутрішніх справ чи 
 прокуратури25. 

Заради справедливості слід зазначити, що це чи не єдиний вищий су-
довий орган, який так ретельно опікувався питанням саме запобігання 
зловживанням процесуальними правами учасниками судового процесу.

Усвідомлюючи актуальність і важливість проблеми, законодавці під час 
проведення конституційної судової реформи вжили заходів щодо запро-
вадження нових інститутів з цього питання. Зокрема, 3 жовтня 2017 року 
Верховною Радою України прийнято Закон України № 2147-VІІІ “Про вне-
сення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільно-
го процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодавчих актів”, згідно з яким внесено зміни до 
згаданих вище кодексів, і фактично їх викладено в новій редакції26.

У ст. 2 кожного із названих вище кодексів принцип неприпустимості 
зловживання процесуальними правами був закріплений як основна заса-
да господарського, цивільного та адміністративного судочинства.

Крім того, однією з основних новацій у кожному із цих кодексів є по-
ява окремої статті (ст. 43 ГПК України, ст. 44 ЦПК України та ст. 45 КАС 
України), яка передбачає неприпустимість зловживання процесуальними 
правами, та викладено низку уніфікованих ситуацій, які залежно від кон-
кретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними пра-
вами як діями, що суперечать завданню відповідного судочинства.

24 Н Кучерук, ‘Процесуальні зловживання за проектом нового ГПК’ Юридична газета (Київ, 12 Липень 2017) 
<http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/procesualni-zlovzhivannya-za-proektom-novogo-gpk.html> 
дата звернення 21 Вересень 2016.

25 Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві: 
 інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15 березня 2010 року № 01-08/140. URL: http://
zakon3. rada.gov.ua /laws/show/v_140600-10 (дата звернення: 21.09.2016). 

26 Див.: Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон Укра-
їни  від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ. URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf /link1/ T172147.html (дата звер-
нення: 21.09.2016). 
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Крім того, суду надано право залишити без розгляду або повернути 
скаргу, заяву, клопотання, якщо подання скарги, заяви, клопотання буде 
визнано зловживанням процесуальними правами. Разом із тим суд зо-
бов’язано вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальни-
ми правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його 
процесуальними правами суд має застосовувати до нього заходи, визна-
чені у відповідному Кодексі. Тобто законодавець надав суддям певний ін-
струментарій для реагування на відповідні дії.

Водночас, на нашу думку, наявні механізми запобігання зловживанню 
процесуальними правами ґрунтуються на оціночних поняттях, які потре-
бують розгляду справи по суті та винесення судом рішення для встанов-
лення факту або фактів зловживання.

Таким чином, незважаючи на визнання на законодавчому рівні прин-
ципу неприпустимості зловживання процесуальними правами та частко-
ву регламентацію в законодавстві заходів відповідальності, законодавче 
визначення самого поняття “зловживання процесуальними правами” до 
сьогодні не надано. Це дає змогу суду на суб’єктивному рівні надавати на 
власний розсуд оцінку поведінки кожного з учасників судового процесу. 
Тому доцільно найближчим часом ввести до ЦПК України та ГПК України 
поняття “зловживання правом”. 

Багато питань, насамперед щодо ситуацій, які залежно від конкретних 
обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами як 
діями, що суперечать завданню відповідного судочинства, потребують 
невідкладного удосконалення, роз’яснення та уточнення.
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THEORETICAL ASPECTS OF APPLYING THE PRINCIPLE 
OF UNACCEPTABILITY OF PROCEDURAL RIGHTS 
ABUSE IN COMMERCIAL AND CIVIL LITIGATION

Abstract. Any abuse of both subjective procedural and/or substantive rights is a 
violation of the principle of fair exercise of these rights. Scientists admit that one of the 
most complicated and challenging legal problem is to determine and set the internal 
framework of exercising these rights.

Th e purpose of the article is to highlight scientifi c approaches, to study the theoretical 
aspects and practice of applying this principle, to consider the positions of lawyers and 
practitioners, to try to identify problems and discuss issues, and to make suggestions 
for their solution.

It is noted that despite the recognition on the legislative level of the principle of 
unacceptability of procedural rights abuse and the partial regulation of liability 
measures, the legislative defi nition of the concept of «abuse of procedural rights» has 
not been provided to date, that allows the court to subjectively assess the behavior of 
each participant in the trial. Moreover, it is stated that at the same time the court must: 
to determine the boundary between the fair exercise of procedural rights and their 
abuse in each specifi c case, taking into the account the unfair exercise of the right – an 
evaluative term; to evaluate the legal situation in the case, but not the attitude of the 
parties to the dispute and the legal proceedings.

Th e author also points out the following: for the proper exercise of rights in the 
procedural law, the procedure, methods, and limits of their implementation were 
established and thus reduced to a category of procedural duties; each procedural right 
corresponds to the duty to observe the order and the limits of its implementation; the 
decisive factor in assessing the actions of a person is not what right s/he exercise, but 
how s/he exercises it.

It is proposed to introduce the concept «abuse of rights» into the Civil Procedure 
Code of Ukraine and the Commercial Procedure Code of Ukraine. A lot of questions, 
especially regarding situations that, depending on the particular circumstances, the 
court may consider the abuse of procedural rights as actions that contradict the 
task of the relevant legal proceedings, need urgent improvement, clarifi cation, and 
specifi cation.

Keywords: fairness; subjective rights; abuse of procedural rights; parties to the 
proceeding; justice outside the criminal justice system; boundaries of liability for abuse 
of rights.
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ЗАСУДЖЕНИЙ ТА ОСОБА, ЯКА ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ, 
ЯК СУБ’ЄКТИ УХИЛЕННЯ 

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, 
НЕ ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ: 
НОТАТКИ НА ПОЛЯХ СУДОВОГО РІШЕННЯ

Анотація. Одним із принципів кримінальної відповідальності є її невідво-
ротність, що забезпечує ефективність застосування кримінально-правового 
реагування на злочин, вчинений особою. Зазначений принцип пов’язаний із 
іншими принципами кримінального права. Він стосується й загальноправо-
вих принципів, до яких, зокрема, належать верховенство права та законність. 
На заваді реалізації кожного з указаних принципів стоїть “термінологічне не-
вігластво” та (або) “термінологічне зловживання” законодавця, який нехтує 
дотриманням правил нормотворчої техніки, що розроблені та розвиваються у 
сучасній правовій доктрині. Подекуди використання законодавцем, здавалося б, 
усталеної термінології може викликати зворотний ефект – норму права на прак-
тиці застосовують або з точністю до навпаки порівняно з первинним задумом 
законодавця, або у різних ситуаціях по-різному. Не становлять винятку й норми 
ст. ст. 389, 390 Кримінального кодексу України (КК України). 

Метою статті є тлумачення понять “засуджений”, “особа, яка відбуває пока-
рання” як суб’єктів злочинів, передбачених у ст. ст. 389, 390 КК України, й аналіз 
судових рішень у кримінальній справі № 390/757/16-к. Для досягнення постав-
леної мети вбачається за необхідне вирішити такі завдання: 1) охарактеризувати 
поняття “засуджений” та “особа, яка відбуває покарання” (ст.  ст.  389, 390 КК 
України); 2) визначити зміст поняття “ухилення від відбування покарання” (ч. 6 
ст. 52 КК України); 3) встановити співвідношення між складами злочинів, перед-
бачених у ст. ст.  389, 390 КК України, з одного боку, та ст. 382 КК України, з дру-
гого боку; 4) зробити нотатки на полях судових рішень у кримінальній справі 
№ 390/757/16-к.

Кримінальне право
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У результаті проведеного дослідження одержано такі висновки: склади злочи-
нів, передбачені у ст. ст. 382, 389 КК України, – це суміжні склади злочинів, а тому 
під час кримінально-правової кваліфікації їх потрібно розмежовувати; суміжни-
ми ознаками складів злочинів, передбачених у ст. ст. 382, 389 КК України, є без-
посередній об’єкт (порядок кримінально-виконавчих суспільних відносин) і вина 
(обидва злочини вчиняють із прямим умислом), а розмежу вальними – предмет 
злочину та суб’єкт злочину. Предметом складу злочину, передбаченого у ст. 382 
КК України, є вирок, рішення, ухвала, постанова суду, що набрали законної сили, 
а предметом складу злочину, передбаченого у ст. 389 КК України, – судове рішення, 
яке набрало законної сили і в якому особі призначено покарання у виді штрафу 
або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. 
Суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 382 КК України, є особа, яка зобов’язана 
виконувати покарання (тобто особа, яка наділена державно-владними повнова-
женнями у межах кримінально-виконавчих відносин), а суб’єктом злочину, перед-
баченого у ст. 389 КК України, – засуджений до покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням волі (покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатись певною діяльністю, громадських робіт або виправних робіт).

Поняття “виконання покарання” та “відбування покарання” з точки зору логі-
ки є співвідносними і перебувають у відносинах співпідпорядкування, оскільки 
їхні обсяги, що не мають спільних елементів, повністю входять в обсяг третього, 
більш широкого поняття (“кримінально-виконавчі відносини”), родового щодо 
перших двох. При цьому під виконанням покарання доцільно розуміти юридич-
ну діяльність державно-владних суб’єктів у межах кримінально- виконавчих від-
носин, а під відбуванням покарання – дотримання засудженими умов режиму 
відбування того чи іншого кримінального покарання.

Дії особи, яка ухиляється від виконання ухвали суду про заміну покарання в 
порядку ст. 82 КК України, не можна за жодних умов кваліфікувати за ч. 1 ст. 382 
КК України, оскільки така особа не наділена ознаками спеціального суб’єк-
та злочину, передбаченими у ст. 382 КК України (не належить до осіб, які на-
ділені  державно-владними повноваженнями у межах кримінально- виконавчих 
 відносин). 

Ключові слова: засуджений; особа, яка відбуває покарання; ухилення від при-
значеного покарання; судове рішення; вирок суду. 

 Одним із принципів кримінальної відповідальності є її невідворот-
ність, що забезпечує ефективність застосування кримінально- правового 
реагування на злочин, вчинений особою. Зазначений принцип тісно 
пов’язаний з іншими принципами кримінального права. Він стосується 
й загальноправових принципів, до яких, зокрема, належать верховенство 
права та законність. На заваді реалізації кожного з названих вище прин-
ципів стоїть “термінологічне невігластво” та (або) “термінологічне зло-
вживання” законодавця, який нехтує дотриманням правил нормотворчої 
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техніки, що розроблені та розвиваються у сучасній правовій доктрині. 
Подекуди використання законодавцем, здавалося б, усталеної терміноло-
гії може викликати зворотний ефект, коли норма права починає застосо-
вуватися на практиці з точністю до навпаки порівняно з первинним за-
думом законодавця або застосовуватися у різних ситуаціях по-різному. 
Не є винятком і норми, вміщені у ст. ст. 389 та 390 Кримінального кодексу 
України. Їхнім суб’єктом названо засудженого та особу, яка відбуває пока-
рання. Такі, на перший погляд, точні формулювання породжують трудно-
щі на практиці, що призводить до неоднакового застосування криміналь-
ного закону в схожих ситуаціях.

Метою статті є тлумачення понять “засуджений”, “особа, яка відбу-
ває покарання” як суб’єктів злочинів, передбачених у ст.  ст. 389, 390 КК 
України, й аналіз судових рішень у кримінальній справі № 390/757/16-к.  
Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішити такі 
завдання: 1) охарактеризувати поняття “засуджений” та “особа, яка від-
буває покарання” (ст. ст. 389, 390 КК України); 2) визначити зміст поняття 
“ухилення від відбування покарання” (ч. 6 ст. 52 КК України); 3) встанови-
ти співвідношення між складами злочинів, передбачених у ст. ст. 389, 390 
КК України, з одного боку, та ст. 382 КК України, з другого боку; 4) зробити 
нотатки на полях судових рішень у кримінальній справі № 390/757/16-к (ви-
рок Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 25 лис-
топада 2016 року, ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах апеляційного суду Кіровоградської області від 27 січня 2017 року).

Методологічною основою запропонованої статті визначено як тради-
ційні, так і новітні методи дослідження. Зокрема, йдеться про викори-
стання методу логічного аргументу, відповідно до якого здійснено дове-
дення істинності певних суджень (тез), що висуваються у цій праці, за 
допомогою аргументів. Окрім того, у процесі дослідження використано 
догматичну методологію, яка ґрунтується на поняттєвому мисленні та за-
конах логіки. Для досягнення поставленої мети автор послуговувалася й 
іншою методологією наукових досліджень.

Сьогодні в Україні проблема суб’єкта складів злочинів, передбачених 
у ст.  ст. 389 та 390 КК України, розглядається в окремих наукових пра-
цях. Науковці, здійснюючи тлумачення понять, що означають суб’єктів 
вказаних вище злочинів, фактично висловили три альтернативні підходи. 
Перший із них полягає в тому, що поняття “засуджений” та “особа, яка 
відбуває покарання” інтерпретуються буквально та означають особу, яка 
відбуває покарання відповідного виду, призначене вироком суду. Інший 
підхід – приклад поширювального тлумачення кримінально-правових 
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норм, відповідно до якого суб’єктом злочинів, передбачених у ст. ст.  389 
та 390 КК України, визнається й особа, яка відбуває покарання, застосо-
ване до неї на підставі інших судових рішень. Третій підхід полягає у тому, 
що в одних випадках поняття “засуджена особа”, “особа, яка відбуває по-
карання”, є тотожними, а в інших – різними. 

Так, В. Савченко, наводячи аргументи на користь першого підходу, 
 зазначає:

<…> норми кримінального законодавства сформульовані за принципами, 
які не передбачають можливості їх розширеного вільного тлумачення. Тим 
більше у випадках, коли у диспозиціях міститься вказівка на терміни і понят-
тя, що мають однозначне значення. Такою є і диспозиція ст. 389 КК, в якій 
міститься вказівка лише на одну ознаку суб’єкта злочину – це його засуджен-
ня. А засудження в Україні можливе лише за одним видом судового рішен-
ня – обвинувальним вироком суду1.

Інший підхід до інтерпретації суб’єктів злочину, передбачених 
у ст. ст.  389 та 390 КК України, має місце у працях І. Яковець, Л. Чорнозуб. 
Так, на думку Л. Чорнозуб, під особою, засудженою до певного виду пока-
рання, доцільно розуміти таку, якій цей вид покарання призначений ви-
роком суду або у порядку заміни з підстав, передбачених законодавством, 
замість покарання, призначеного вироком суду2. І. Яковець стверджує, що 
‘рішення суду, винесене в процесі відбування покарання, корегує лише 
частину вироку, не змінюючи статусу особи в цілому: він так і залишаєть-
ся засудженим, хоча і до нового виду покарання’3. 

В. Бурдін та С. Старосольська вважають, що:
 <…> лише при заміні покарання на більш суворе можна було б говорити про 
можливість більш широкого розуміння поняття “засуджена особа”, під якою 
вважати особу, якій певний вид покарання призначений вироком суду або у 
порядку заміни на більш суворе, ніж покарання, призначене вироком суду4. 

У постанові Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України від 12 квітня 2012 року йдеться про наступне:

1 В Савченко, ‘Кримінальна відповідальність за ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі’ 
(дис канд юрид наук, Національна академія внутрішніх справ 2017). 

2 Л Чорнозуб, ‘Деякі питання кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання, не пов’я-
заного з позбавленням волі’ (2013) 26 Актуальні проблеми права: теорія і практика 571-81 <http://nbuv.gov.
ua/UJRN/app_2013_26_78> дата звернення 6 Серпень 2018.

3 І Яковець, ‘Вплив судової практики на оптимізацію процесу виконання кримінальних покарань в Україні: 
очікування та реалії’ (Інформаційний портал Харківської правозахисної групи “Права людини в Україні”) 
<http://khpg.org/ru/index.php?id=1361281876> дата звернення 31 Липень 2018.

4 С Старосольська, ‘Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізо-
ляцією особи’ (дис канд юрид наук, Львівський національний університет імені Івана Франка 2016); В Бурдін 
та С Старосольська, Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізоля-
цією від суспільства  (Львівський національний університет імені Івана Франка 2017).



68

Зоя Загиней 

Визнаючи винним ОСОБА_11, який ухилився від відбування виправних 
робіт, призначених йому постановою суду в порядку заміни на більш м’яке 
покарання у виді позбавлення волі, до якого його було засуджено вироком, 
касаційний суд вдався до застосування закону про кримінальну відповідаль-
ність за аналогією. У даному випадку це полягає у покладенні кримінальної 
відповідальності за ч. 2 ст. 389 КК на особу, яка за її змістом нести відпові-
дальність не повинна, оскільки вона (особа) прямо не названа у диспозиції 
зазначеної норми кримінального закону як суб’єкт цього злочину, хоч і має 
з ним дещо споріднений статус, про який ішлося вище. Таке застосування 
суперечить конституційному принципу верховенства права, і правовим орі-
єнтиром тому є положення ч. 4 ст. 3 КК, відповідно до якої застосування кри-
мінального закону за аналогією заборонено5. 

З метою висловлення авторського тлумачення понять “засуджена 
особа”, “особа, яка відбуває покарання” проаналізуємо судові рішення у 
кримінальній справі № 390/757/16-к, які були надіслані членам Науково- 
консультативної ради при Верховному Суді для надання правового ви-
сновку. Згідно з виправдувальним вироком Кіровоградського районного 
суду Кіровоградської області від 25 листопада 2016 року Р. визнано невин-
ним та виправдано за відсутністю в його діях складу злочину, передбаче-
ного у ч. 1 ст. 382 КК України. За обставинами справи Р. був засуджений 
Кіровоградським районним судом Кіровоградської області за ч. 1 ст. 309 
КК України до покарання у виді штрафу розміром 1360 грн. Незважаю-
чи на це рішення суду, Р. штраф не сплатив, у зв’язку з чим ухвалою Кі-
ровоградського районного суду Кіровоградської області від 21 вересня 
2015 року засудженому Р. замінено несплачену суму штрафу на покарання 
у виді 80 годин громадських робіт. Проте Р. без поважних причин не від-
працював громадські роботи. Ураховуючи викладене, органом досудово-
го розслідування Р. обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого 
у ч. 1 ст. 382 КК України. Місцевий суд, який розглядав цю справу, поста-
новляючи виправдувальний вирок, вказав, що у разі встановлення факту 
ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, статті 389 та 
382 КК України співвідносяться як спеціальна та загальна. Згідно з прави-
лами кваліфікації злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм 
застосовується спеціальна норма (ст. 389 КК України). Однак, ураховуючи 
те, що Р. було призначено покарання у виді громадських робіт не за виро-
ком суду, а на підставі іншого судового рішення – ухвали, в порядку зміни 
покарання у виді штрафу, його притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за ст. 389 КК України також виключається. Ураховуючи викладене,  
місцевий суд визнав Р. невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого у 

5 Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 12 квітня 2012 року у справі 
№ 5-1кс12. URL: www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/.../$FILE/5-1кс12.doc (дата звернення: 06.08.2018).
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ч. 1 ст. 382 КК України, та постановив виправдувальний вирок. За апеля-
ційною скаргою прокурора справа була переглянута колегією суддів су-
дової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської 
області. Ухвалою цієї колегії від 27 січня 2017 року вирок місцевого суду 
залишено без змін у частині кваліфікації діянь Р. 

Нотатка 1. Чи доцільно здійснювати тлумачення понять “засуджений” 
та “особа, яка відбуває покарання” як суб’єктів злочинів, передбачених у 
ст. ст. 389 та 390 КК України, у системному зв’язку з ч. 5 ст. 52 Кодексу?

Так, у цій частині вказано, що ухилення від покарання, призначеного 
вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену в ст.  ст. 389 
та 390 цього Кодексу. На нашу думку, законодавець у Загальній частині 
адекватно визначив наслідки ухилення від відбування покарання, обме-
жившись вказівками лише на ст. ст. 389 та 390 КК України, оскільки, як 
буде зазначатися нижче, поняття “відбування покарання” стосується ви-
ключно умов відбування покарання засудженим, його правового статусу. 
Водночас, як убачається з аналізу Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України), ухвала суду, якою змінюється покарання особі, 
має підпорядковану роль щодо вироку суду, яким особа визнається вину-
ватою у вчиненні злочину та їй призначається покарання за його вчинен-
ня. Саме цей вирок суду від початку звертався до виконання у криміналь-
ному провадженні та продовжує мати преюдиціальне значення у ньому, 
за винятком призначеного у ньому покарання, яке змінюється ухвалою 
суду з тих чи інших підстав.

Однак, вирішуючи питання про те, чи підлягає кримінальній відпові-
дальності особа за ст. ст. 389 або 390 КК України, доцільно враховувати 
правило, що випливає з презумпції невинуватості, відповідно до якого всі 
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (in dubio 
pro reо). Це положення відображене у ст. 62 Конституції України. Сутність 
його полягає в тому, що коли у суду виникають сумніви щодо тих чи ін-
ших доказів і якщо той чи інший факт можна витлумачити як на користь, 
так і на шкоду підсудного, то ухвалюють рішення, більш сприятливе для 
останнього.

Тому, на нашу думку, суб’єктом злочинів, передбачених у вказаних 
статтях Особливої частини КК України, доцільно визнавати лише особу, 
засуджену до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (кваліфіка-
ції за ст. 389 КК України) чи у виді обмеження волі або позбавлення волі 
(кваліфікації за ст. 390 КК України). Особа, якій зазначені види покарання 
замінені на підставі інших судових рішень, не може бути суб’єктом злочи-
нів, передбачених у ст. ст. 389 та 390 Кодексу.



70

Зоя Загиней 

Нотатка 2. Чи можлива кваліфікація дій особи, яка ухиляється від 
виконання ухвали суду про заміну покарання, за ч. 1 ст. 382 КК України, 
за  умови, що дії такої особи не можуть бути кваліфіковані за ст. 389 
 Кодексу?

Відповідь на це запитання намагалися дати місцевий та апеляційний 
суди, які розглядали кримінальне провадження.

Як було зазначено, на думку місцевого суду (Кіровоградського район-
ного суду Кіровоградської області), ст. ст. 382 та 389 КК України співвід-
носяться як загальна та спеціальна норми. А тому суд вважає, що у ви-
падку конкуренції загальної та спеціальної норм підлягає застосуванню 
спеціальна норма (ст. 389 КК України) (вирок від 25 листопада 2016 року в 
справі № 390/757/16-к). Такий самий висновок зроблено й колегією суддів 
судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоград-
ської області (ухвала від 23 січня 2017 року в справі № 390/757/16-к).

Насамперед викликає подив мотивування у вказаних вище процесу-
альних документах питання про подолання конкуренції загальної та спе-
ціальної норм. Як зазначено у них, застосуванню підлягає та норма, яка 
найбільш повно охоплює вчинене діяння. Однак суди у такому випадку 
сплутали правило подолання конкуренції загальної та спеціальної норм 
з правилом подолання конкуренції норм про ціле та частину. Правило 
подолання конкуренції загальної та спеціальної норм звучить інакше та 
відоме ще з часів римського права:  “Lex specialis derogat generalі (Спеціаль-
ний закон скасовує дію загального)”. Тобто у випадку конкуренції загаль-
ної та спеціальної норм застосуванню підлягає спеціальна норма.

Проте не вбачається за можливе погодитися з підходом про встанов-
лення співвідношення між нормами, вміщеними у ст. ст. 382 та 389 КК 
України, як спеціальною та загальною. 

Так, у ст. 382 Кодексу передбачено відповідальність за умисне неви-
конання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної 
сили, або перешкоджання їх виконанню (ч. 1). У ст. 389 КК України кри-
міналізовано ухилення засудженого від покарання, не пов’язаного з поз-
бавленням волі (від сплати штрафу або від відбування покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльніс-
тю – ч. 1; від громадських або виправних робіт – ч. 2). 

На нашу думку, вказані вище склади злочинів співвідносяться між со-
бою не як такі, що конкурують як загальна та спеціальна норми, а як су-
міжні склади злочинів. А тому під час кримінально-правової кваліфікації 
слід послуговуватися правилом про розмежування суміжних складів злочи-
нів, а не про подолання конкуренції кримінально-правових норм.
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Суміжними ознаками складів злочинів, передбачених у ст. ст. 382 та 
389 КК України, виступають безпосередній об’єкт (порядок кримінально- 
виконавчих суспільних відносин) та вина (обидва злочини вчиняються з 
прямим умислом).

До розмежувальних ознак вказаних вище складів злочинів належать: 
предмет злочину та суб’єкт його вчинення.

Так, предметом складу злочину, передбаченого у ст. 382 КК України, є ви-
рок, рішення, ухвала, постанова суду, що набрали законної сили (узагальне-
но – судове рішення, що набрало законної сили). Предметом складу злочину, 
передбаченого у ст. 389 КК України, виступає судове рішення, в якому особі 
призначено покарання, не пов’язане з позбавленням волі (покарання у виді 
штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, громадських робіт або виправних робіт). Як і в попередньому 
випадку, відповідне судове рішення повинно набрати законної сили.

Ще одна розмежувальна ознака між складами злочинів, передбачених у 
ст. ст. 382 та 389 КК України, – це суб’єкт їх учинення. Розуміння сутності 
відповідної ознаки складів злочинів можна встановити шляхом аналізу 
змісту кримінально-виконавчих відносин, що виникають після набрання 
вироком законної сили, а також шляхом аналізу КПК України та Кримі-
нально-виконавчого кодексу України (КВК України).

Кримінально-виконавчі правовідносини виникають з моменту звер-
нення вироку до виконання. Саме з цього часу з’являється такий новий 
суб’єкт кримінально-виконавчих суспільних відносин, як засуджений. 
Тож звернення вироку до виконання доходимо – це юридичний факт ви-
никнення кримінально-виконавчих відносин. 

Проаналізувавши текст КВК України, доходимо висновку, що у ньо-
му розмежовуються поняття “виконання покарання” та “відбування по-
карання”. Наприклад, кримінально-виконавче законодавство України 
 регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних по-
карань (ч. 1 ст. 1 КВК України); порядок і умови виконання та відбування 
покарань визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, 
яке діє на час виконання та відбування кримінального покарання (ч. 2 ст. 3 
КВК України); підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, 
який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про 
амністію та акт помилування (ст. 4 КВК України); правовий статус засу-
джених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи 
із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання 
(ч. 4 ст. 7 КВК України)  тощо. Таким чином, як вбачається з аналізу цих 
та інших законодавчих положень, поняття “виконання покарань” та “від-
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бування покарань” – це співвідносні поняття, що перебувають у відно-
синах співпідпорядкування, оскільки їхні обсяги, що не мають спільних 
елементів, повністю входять в обсяг третього, більш широкого поняття 
(“кримінально- виконавчі відносини”), родового щодо перших двох.

Як вбачається з тексту КВК України, законодавець використовує по-
няття “виконання покарання” у контексті юридичної діяльності в органах 
та установах виконання покарань (ст. 11 КВК України). Наприклад, орган 
пробації уповноважений виконувати покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і 
виправних робіт (ч. 1 ст. 13 КВК України); глава 6 КВК України регламентує 
порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціаль-
ного звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу тощо. Що стосуєть-
ся поняття “відбування покарання”, то воно вживається у КВК у контексті 
поведінки засудженого, його правового статусу. Наприклад, у ст. 37 КВК 
України визначено умови відбування покарання у виді громадських робіт; 
в ч. 3 ст. 40 вказано, що таке ухилення від відбування покарання у виді гро-
мадських робіт; в ст. 55 цього Кодексу регламентовано особ ливості відбу-
вання арешту засудженими військовослужбовцями тощо.

Відповідні відмінності між поняттями “виконання покарання” та “від-
бування покарання” вбачаються з аналізу й інших нормативно-правових 
актів, зокрема, КК України та КПК України. Так, у ст. 80 КК України визна-
чено підстави та умови звільнення від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. З тако-
го формулювання робимо висновок, що поняття “відбування покарання” 
стосується засудженого, оскільки звільняється від відбування покарання 
саме він, а “виконання” пов’язане з державно-владною діяльністю в ме-
жах кримінально- виконавчих відносин, оскільки обвинувальний вирок 
суду не приведено у виконання саме органами держави. Порядок вико-
нання судових рішень у кримінальному провадженні, звернення їх до ви-
конання регламентується у розділі VIII КПК України. Проаналізувавши 
відповідні законодавчі положення, доходимо висновку, що законодавець 
у цьому Кодексі пов’язує порядок виконання покарання також із суб’єк-
тами державно- владної діяльності у межах кримінально-виконавчих від-
носин. Наприклад, згідно з ч. 2 ст. 535 КПК України суд разом із своїм 
розпорядженням про виконання судового рішення надсилає його копію 
відповідному органу чи установі, на яких покладено обов’язок виконати 
судове рішення. Отже, саме такий орган або установа у разі невиконан-
ня судового рішення може виступати суб’єктом злочину, передбаченого у 
ст. 382 КК України.
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Таким чином, суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 382 КК України, 
є особа, яка зобов’язана виконувати покарання (тобто особа, наділена 
державно- владними повноваженнями у межах кримінально-виконавчих 
відносин), а суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 389 КК України, є засу-
джений до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (покарань у виді 
штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною 
діяльністю, громадських робіт або виправних робіт).

Зазначене стосується й розмежування суміжних складів злочинів, пе-
редбачених у ст. ст. 382 та 390 КК України.

З огляду на викладене можна зробити такі висновки:
1) склади злочинів, передбачених у ст.  ст. 382 та 389 КК України,  –  

 суміжні, а тому під час кримінально-правової кваліфікації потрібно 
розмежовувати їх (тобто встановлювати розмежувальні ознаки складів 
 злочинів);

2) суміжними ознаками складів злочинів, передбачених у ст. ст. 382 та 
389 КК України, є безпосередній об’єкт (порядок кримінально- виконавчих 
суспільних відносин) та вина (обидва злочини вчиняються з прямим 
умислом). Розмежувальними ознаками складів злочинів, передбачених у 
ст. ст. 382 та 389 КК України, є предмет злочину та суб’єкт злочину;

3) розмежування складів злочинів, передбачених у ст. ст. 382 та 389 КК 
України, за ознакою предмета: предметом складу злочину, передбаченого 
у ст. 382 КК України, є вирок, рішення, ухвала, постанова суду, що набрали 
законної сили (узагальнено – судове рішення, що набрало законної сили). 
Предметом складу злочину, передбаченого у ст. 389 КК України, є судове 
рішення, яке набрало законної сили, в якому особі призначено покарання 
у виді штрафу чи позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю;

4) розмежування складів злочинів, передбачених у ст. ст. 382 та 389 КК 
України, за ознакою суб’єкта: суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 382 
КК України, є особа, яка зобов’язана виконувати покарання (тобто особа, 
яка наділена державно-владними повноваженнями у межах кримінально- 
виконавчих відносин), а суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 389 КК 
України, є засуджений до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 
(покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатись певною діяльністю, громадських робіт або виправних робіт);

5) поняття “виконання покарання” та “відбування покарання” з точки 
зору логіки є співвідносними поняттями, що перебувають у  співпідпо-
рядкуванні, оскільки їхні обсяги, що не мають спільних елементів, пов-
ністю входять в обсяг третього, більш широкого поняття (“кримінально- 
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виконавчі відносини”), родового щодо перших двох. При цьому під 
виконанням покарання доцільно розуміти юридичну діяльність державно- 
владних суб’єктів у межах кримінально-виконавчих відносин, а під відбу-
ванням покарання – дотримання засудженими умов режиму відбування 
того чи іншого кримінального покарання;

6) дії особи, яка ухиляється від виконання ухвали суду про заміну по-
карання в порядку ст. 82 КК України, не можна за жодних умов кваліфі-
кувати за ч. 1 ст. 382 КК України, оскільки така особа не наділена ознака-
ми спеціального суб’єкта злочину, передбаченими у ст. 382 КК України 
(не належить до осіб, які наділені державно-владними повноваженнями у 
межах кримінально-виконавчих відносин).

REFERENCES
List of legal documents

Cases
1. Postanova Sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Order 

of the Judicial Chamber in Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine] vid 12 kvitnia 
2018 roku u spravi № 5-1кс12. URL: www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/.../$FILE/5-1кс12.
doc (accessed: 06.08.2018) (in Ukrainian).

Bibliography
Authored books

2. Burdin V ta Starosolska S, Kryminalna vidpovidalnist za ukhylennia vid vidbuvannia 
pokaran, ne poviazanykh z izoliatsiieiu vid suspilstva [Criminal responsibility for evasion of 
serving sentences other than isolation from the society] (Lvivskyi natsionalnyi universytet 
imeni Ivana Franka 2017) (in Ukrainian).

Journal articles
3. Chornozub L, ‘Deiaki pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za ukhylennia vid vidbuvannia 

pokarannia, ne poviazanoho z pozbavlenniam voli’ [‘Some issues of criminal liability for 
Evasion of Serving a Sentence Other Th en Imprisonment’] (2013) 26 Aktualni problemy 
prava: teoriia i praktyka 571-81 (in Ukrainian).

Dissertations
4. Savchenko V, ‘Kryminalna vidpovidalnist za ukhylennia vid pokarannia, ne poviazanoho 

z pozbavlenniam voli’ [‘Criminal Liability for Evasion of Punishment Other Th an 
Imprisonment’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2017) 
(in Ukrainian).

5. Starosolska S, ‘Kryminalna vidpovidalnist za ukhylennia vid vidbuvannia pokaran, ne 
poviazanykh z izoliatsiieiu osoby’ [‘Criminal Liability for Evasion of Serving Sentences 



75

Засуджений та особа, яка відбуває покарання, як суб’єкти ухилення...

Other Th an Isolation of a Person’] (dys kand yuryd nauk, Lvivskyi natsionalnyi universytet 
imeni Ivana Franka 2016) (in Ukrainian).

Websites
6. Yakovets I, ‘Vplyv sudovoi praktyky na optymizatsiiu protsesu vykonannia kryminalnykh 

pokaran v Ukraini: ochikuvannia ta realii’ [‘Infl uence of Judicial Practice on Optimization 
of the Process of Execution of Criminal Punishments in Ukraine: Expectations and 
Realities’] (Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy “Prava liudyny v 
Ukraini”)  <http://khpg.org/ru/index.php?id=1361281876> accessed 31 July 2018 (in 
Ukrainian).

Zoia Zahynei
Doctor of Law, Docent,

Head, department of criminal justice and legal studies,
Special Training Institute,

National Prosecution Academy of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

A CONVICT AND A PERSON WHO SERVES A SENTENCE AS THE SUBJECTS 
OF EVASION OF SERVING A SENTENCE OTHER THAN IMPRISONMENT:

NOTES IN THE MARGIN OF THE JUDICIAL DECISION

Abstract. Th e principle that criminal liability is inescapable ensures the eff ectiveness 
of legal response to the crime. It is bound up with other criminal law principles. 
Moreover, it is connected to general law principles as the rule of law and legitimacy 
ones. However, the application of these modern principles is complicated by the so-
called terminological ignorance and/or terminological abuse of lawmakers who neglect 
the rules of law-making techniques. Sometimes the use of established terminology by 
law-makers can have the opposite eff ect, for example, the legal norm is interpreted 
exactly the opposite, or its application diff ers. Arts. 389, 390 of the Criminal Code of 
Ukraine (CC of Ukraine) are not exceptions.

Th e purpose of the article to interpret the notions of “convict”, “person who serves 
a sentence” as the subjects of crimes given in Arts. 389, 390 of the CC of Ukraine, and 
to analyze the judicial decisions in case No. 390/757/16-к. To achieve this goal, the 
following objectives are to be accomplished: 1) to describe the notions of “convict”, 
“person who serves a sentence” (Arts. 389, 390 of the CC of Ukraine); 2) to understand 
the meaning of the notion of “evasion of serving a sentence” (p. 6 Art. 52 of the CC of 
Ukraine); 3) to fi nd the correlation between the elements of crimes given in Arts. 389, 
390 and Art. 382 of the CC of Ukraine; 4) to make notes in the margin of the judicial 
decision in case No. 390/757/16-к.

Th e study results in the following conclusions: elements of crimes given in Arts. 
382, 389 of the CC of Ukraine are related, thus requiring diff erentiation under criminal 
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qualifi cation; both crimes given in Art. 382 and Art. 389 of the CC of Ukraine violate 
social relations in the sphere of the criminal executive law and are committed with direct 
intent, however, an actor and a subject-matter diff er in these crimes. Th e subject-matter 
of a crime given in Art. 382 of the CC of Ukraine is court verdict, decision, order, which 
have entered into force, and the subject-matter of a crime given in Art. 389 of the CC 
of Ukraine is a court decision, which has entered into force and which prescribes a fi ne 
or deprives of the right to occupy certain positions or to engage in certain activities. 
Th e actor of a crime given in Art. 382 of the CC of Ukraine is a person, who is obliged 
to execute a sentence, and the actor of a crime given in Art. 389 of the CC of Ukraine is 
a convict who serves a sentence other than imprisonment (e.g. fi ne, deprivation of the 
right to occupy certain positions or to engage in certain activities, correctional labor).

Th e notions of “punishment” and “serving a sentence” are related and are in the 
relation of subordination as their scopes having no common elements are the part of a 
broader notion (criminal executive relations). In this respect, punishment is regarded 
as the legal activity of state authorities within criminal executive relations, and serving 
a sentence is obedience to terms and condition of serving a sentence by a convict.

Actions of a person who tries to evade the court order on replacement of a 
punishment under Art. 82 of the CC of Ukraine cannot be qualifi ed under p. 1 Art. 382 
of the CC of Ukraine, as such a person has no essential features of a special actor of a 
crime given in Art. 382 of the CC of Ukraine (e.g. s/he has no powers in the criminal 
executive sphere).

Keywords: convict; a person who is serving a sentence; evasion of the imposed 
punishment; court decision; court verdict.



77

Оксана Книженко
доктор юридичних наук, професор, 

старший викладач відділу кримінально-правових дисциплін 
Інституту спеціальної підготовки 

Національної академії прокуратури України,
м. Київ, Україна

2015knio@gmail.com

УДК 343.2

КВАЛІФІКАЦІЯ УХИЛЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ,
УЗГОДЖЕНОГО СТОРОНАМИ

Анотація. Зважаючи на наявність діаметрально протилежної практики щодо 
оцінки дій осіб, які ухиляються від відбування (виконання) покарання, узгодже-
ного сторонами, а також відсутність єдиного наукового підходу в розв’язанні 
порушеної проблематики, в цій публікації розглянуто питання кримінальної 
відповідальності за ухилення від покарання, узгодженого сторонами. 

Мета статті полягає у проведенні розмежування діянь, відповідальність за 
які передбачено в ст. ст. 389 та 3891 Кримінального кодексу України (КК України) 
в контексті ухилення особою від відбування (виконання) покарання, узгоджено-
го сторонами.

З’ясовано, що поява ст. 3891 у КК України обумовлена кримінально- 
процесуальними новелами та потребою криміналізації: 1) невиконання дій, які 
винний має вчинити на користь потерпілого у визначений строк, як це має місце 
під час укладення угоди про примирення (ст. 471 Кримінального процесуального 
кодексу України (КПК України)); 2) невиконання обов’язків щодо співпраці у ви-
критті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, та умов част-
кового звільнення від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування збитків 
державі під час укладення угоди про визнання винуватості (ст. 472 КПК України).

Згідно з нормою, що міститься у ст. 3891 КК України, встановлено криміналь-
ну відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань, обумовлених уго-
дою. Порядок виконання (відбування) певного виду та розміру покарання, про 
яке домовились в угоді,  передбачено Кримінально-виконавчим кодексом Укра-
їни (КВК України). 

Зроблено висновок, що невиконання угоди, відповідальність за яке передбаче-
но у ст. 3891 КК України, можливе тільки у випадках невиконання взятих на себе 
зобов’язань, визначених ст. ст. 471, 472 КПК України, а не узгодженого виду та 
розміру покарання або обов’язків, покладених відповідно до ст. 76 КК України.

Обґрунтовано думку, що кваліфікація дій особи за сукупністю злочинів 
здійснюється у разі, якщо особа не виконує не тільки взяті на себе зобов’язан-
ня, а й  узгоджене покарання також. У протилежному випадку буде порушено 
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принцип, закріплений у ст. 61 Конституції України, – ніхто не може бути двічі 
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме пра-
вопорушення.

Ключові слова: кваліфікація злочину; ухилення від покарання; умисне неви-
конання угоди; угода в кримінальному провадженні.

Після того, як у вітчизняному законодавстві було передбачено ін-
ститут кримінального провадження на підставі угод, постало нема-
ло складних запитань, які для нашої держави є новими та потребують 
ґрунтовного теоретичного осмислення. Так, на сьогодні суди по-різному 
оцінюють дії особи, яка ухиляється від відбування (виконання) пока-
рання, узгодженого сторонами. Вивчення матеріалів судової практики 
засвідчує, що наразі це питання вирішується двома діаметрально проти-
лежними шляхами. В одних випадках засудженого, який ухиляється від 
відбування (виконання) покарання (наприклад, штрафу, виправних ро-
біт), притягають до відповідальності за ст. 3891 КК України1, а в інших – 
за ст. 389 КК України2. 

Зазначимо, що за шість років дії чинного Кримінального процесу-
ального кодексу України проблемам укладення угод у кримінально-
му провадженні вже приділяли увагу науковці. Угоди в кримінальному 
провадженні були предметом наукових розвідок В. Берназа, А. Власової, 
О. Наджафова, П. Пушкар, В. Тютюгіна, С. Ященко та інших учених. Серед 
праць, в яких найбільш ґрунтовно досліджено питання співвідношення 
відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про 
визнання винуватості та ухилення від відбування (чи виконання) пока-
рання, узгодженого сторонами, є публікації М. Витязя.

Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що не тільки суди по-різному 
оцінюють вказані дії, а й серед теоретиків немає одностайного підходу до 
розв’язання порушеної проблематики.

Мета статті полягає у проведенні розмежування діянь, відповідаль-
ність за які передбачено в ст. ст. 389 та 3891 Кримінального кодексу Украї-
ни (КК України) в контексті ухилення особою від відбування (виконання) 
покарання, узгодженого сторонами.

Наявність зазначеної розрізненої практики свідчить про неоднакове 
трактування судами змісту норми права. Отже, рано чи пізно порушене 
питання стане предметом уваги Верховного Суду, оскільки згідно з ч. 1 

1 Див.: Вирок Франківського районного суду м. Львова від 13 червня 2017  року у провадженні 
№ 1-кп/465/546/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67413322 (дата звернення: 17.07.2018). 

2 Див: Вирок Тиврівського районного суду Вінницької області від 15 грудня 2017 року № 1-кп/145/183/2017. 
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71190723 (дата звернення: 17.07.2018).
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ст. 36 Закону України про “Про судоустрій і статус суддів” саме Верхов-
ний Суд ‘забезпечує сталість та єдність судової практики’3.

Зауважимо, що в більшості випадків діаметрально протилежна судо-
ва практика щодо вказаних діянь обумовлена тим, що ще на досудовому 
розслідуванні ці діяння одержують різну кримінально-правову оцінку й 
суди переважно погоджуються з тією кваліфікацією, яка була здійснена 
на стадії досудового розслідування. Проте іноді трапляються випадки, 
коли суди не погоджуються з кваліфікацією органів досудового розсліду-
вання. Так, наприклад, в одному з вироків Дзержинського районного суду 
м. Харкова діям винного надано іншу, ніж на досудовому слідстві, оцінку 
й перекваліфіковано дії винного зі ст. 389 КК України на ст. 3891 КК Украї-
ни. На обґрунтування цієї позиції наведено наступне: 

Чинним кримінально-процесуальним законодавством України чітко перед-
бачений порядок ухвалення та виконання вироків, затверджених на підставі 
угод, а також спеціальну кримінальну відповідальність, передбачену ст. 3891 
КК України 4.

Із цим міркуванням не можна погодитися, оскільки спеціальної кримі-
нальної відповідальності, як це зазначається у вироку, не існує. Можна каза-
ти лише про існування спеціальних норм, у яких передбачено кримінальну 
відповідальність за конкретно визначені діяння. Однак це специфіка норм, а 
не кримінальної відповідальності. В цих спеціальних нормах встановлюють 
кримінальну відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань, обу-
мовлених угодою. Порядок виконання (відбування) певного виду та розміру 
покарання, про яке, керуючись положеннями КК України, домовилися сто-
рони, передбачено в Кримінально-виконавчому кодексі України (КВК Украї-
ни), що не містить норм, які б регламентували порядок виконання вказаних 
в угоді зобов’язань, оскільки вони (взяті зобов’язання) не належать до змісту 
покарання. Саме через цю обставину й з’явилася у КК України ст. 3891. 

Отже, поява в КК України ст. 3891 була обумовлена кримінально- 
процесуальними новелами й потребою криміналізації наступних форм 
поведінки: 

– невиконання дій, ‘які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані 
вчинити на користь потерпілого’5 у визначений строк, як це має місце під 
час укладення угоди про примирення (ст. 471 КПК України); 

3 Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 17.07.2018).

4 Вирок Дзержинського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2017 року у провадженні № 1-кп/638/56/17. 
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69790077 (дата звернення: 17.07.2018). 

5 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 17.07.2018).
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– ‘невиконання обов’язків щодо співпраці у викритті кримінального 
правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовлено-
сті мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинува-
ченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі 
збитків’6 під час укладення угоди про визнання винуватості (ст. 472 КПК 
України). 

Специфіка норми, передбаченої в ст. 3891 КК України, – в тому, що в ній 
встановлено відповідальність за діяння, які до її прийняття не охоплюва-
лися будь-якою іншою нормою. Зазначені діяння полягають у невиконан-
ні умов угоди, що не пов’язані з виконанням (відбуванням) покарання. 
Про ці умови домовляються самі сторони, тому й рішення (вирок суду), 
в якому їх закріплюють, відрізняється від тих, де такої домовленості не-
має. В усіх інших випадках суд приймає рішення, керуючись законом, а не 
домовленістю сторін, як це відбувається під час укладення угод. Домови-
тися про умови виконання (відбування) покарання сторони не можуть.

З огляду на заявлену мету цієї публікації, а також те, що питання кримі-
налізації умисного невиконання угоди про примирення або про визнан-
ня винуватості, за які встановлена відповідальність в ст. 3891 КК України, 
ґрунтовно досліджено в працях С. Ященко7, увагу буде зосереджено саме 
на розмежуванні діянь, відповідальність за які передбачена у ст. 389 та 
ст. 3891 КК України, в контексті ухилення особою від відбування (чи ви-
конання) покарання, узгодженого сторонами.

Спеціальними нормами щодо виконання покарання були й залиша-
ються ст. ст. 389–390 КК України. Підтверджується це тим, що відповід-
но до ст. ст. 471, 472 КПК України до змісту будь-якої угоди завжди вхо-
дить узгоджене покарання, включаючи й випадки звільнення від його 
відбування з випробуванням. В угоді ж необхідно лише домовитися про 
певний вид покарання та його строк або ж про звільнення від його від-
бування з випробуванням. Особа, порушуючи порядок виконання (відбу-
вання) покарання, підлягає відповідальності за ст. ст. 389–390 КК Украї-
ни, оскільки вказаний порядок визначено у Кримінально-виконавчому 
кодексі  України (ст. 1)8.

Не можуть підлягати поширювальному тлумаченню й обов’язки, про 
виконання яких домовилися сторони. Ними можуть бути лише ті, що 
передбачені в ст. ст. 471, 472 КПК України. Так, наприклад, сторони до-

6 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України (н 5).
7 Див.: С Ященко, ‘Підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконан-

ня угоди про примирення або про визнання винуватості’ (2016) 1 Наше право 120. 
8 Див.: Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 липня 2003 року № 1129-IV. URL: http://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 17.07.2018).
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мовилися про звільнення від відбування покарання з випробуванням. 
Нині згідно з чинним законодавством частина обов’язків імперативно 
покладається судом, а частина – за переконанням суду. Так, у ч. 1 ст. 76 КК 
Украї ни визначено, що:

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на 
засудженого такі обов’язки:
1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань 
пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця про-
живання, роботи або навчання9. 

Обов’язки, які суд додатково може покласти на осіб, звільнених від 
 відбування покарання з випробуванням, зазначено у ч. 2 ст. 76 КК Украї-
ни. До них належать: 

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з 
питань пробації;
3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань 
пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації 
як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано від-
повідну посаду (роботу);
4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;
5) пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вжи-
вання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку 
для здоров’я інших осіб;
6) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, об-
меження спілкування, пересування та проведення дозвілля10.

Ці обов’язки суд покладає на особу ‘з урахуванням ступеня тяжкості 
вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують або об-
тяжують покарання’11.

Невиконання обов’язків, покладених судом на звільненого від відбуван-
ня покарання з випробуванням, не може свідчити про те, що особа ухиля-
ється від виконання угоди. Сторони домовилися про сам факт застосуван-
ня звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обов’язки на 
засудженого покладаються судом відповідно до положень ст. 76 КК Украї-
ни, правові наслідки, невиконання яких передбачено у ч. 2 ст. 78 КК Украї-
ни, зокрема, це – направлення ‘засудженого для відбування призначеного 
покарання’12, що означає неуспішне проходження іспитового строку. 

9 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14 (дата звернення: 17.07.2018).

10 Там само.
11 Там само.
12 Там само. 
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Саме через зазначені обставини М. Витязь дійшов обґрунтованих 
висновків, що:

Будь-які інші обов’язки, не передбачені ст. 472 КПК України, в тому чис-
лі й ті, що витікають із факту узгодженого сторонами угоди звільнення від 
відбування призначеного покарання згідно зі ст. 75 КК України, не можуть 
становити змісту угоди про визнання винуватості. Відповідно, й порушення 
таких обов’язків не може утворити об’єктивну сторону складу злочину, що 
 досліджується13.

Частково вирішується порушене питання й у постанові Пленуму Ви-
щого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 11 грудня 2015 року № 13 “Про практику здійснення судами кри-
мінального провадження на підставі угод”. Так, суд роз’яснює питання 
відмежування невиконання угоди (ч. 1 ст. 476 КПК України), яке тягне за 
собою скасування вироку, постановленого на підставі угоди, від умисного 
невиконання угоди (ч. 5 ст. 476 КПК України), яке, окрім скасування виро-
ку, є підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності 
за ст. 389-1 КК України.

Вищим спеціалізованим судом України визначено, що:
Невиконання угоди, передбачене ч. 1 ст. 476 КПК, має місце, коли особа, за-
суджена на її підставі, не ухиляється від її виконання, а не має (чи втрачає) 
реальну (фактичну, об’єктивну) можливість виконати взяті на себе зобов’я-
зання. Тобто в цих випадках під час укладання угоди особа, засуджена на її 
підставі, або помилково вважала, що має реальну можливість виконати по-
кладені на неї угодою і взяті на себе зобов’язання (наприклад, помилково 
вважала, що її родичі матеріально допоможуть їй відшкодувати спричинені 
збитки), або вже після укладення такої угоди втратила можливість її викона-
ти (наприклад, унаслідок стихійного лиха були знищені наявні в неї кошти, за 
рахунок яких вона мала намір усунути спричинену шкоду). 
Під умисним невиконанням угоди (ч. 5 ст. 476 КПК) слід розуміти випадки, 
коли особа, засуджена на її підставі, хоча і має реальну можливість виконати 
її умови (взяті на себе зобов’язання), але цілком свідомо (бажаючи цього, тоб-
то діючи з прямим умислом) здійснює певні зусилля, спрямовані на ухилення 
від виконання цих зобов’язань (наприклад, приховує кошти, які повинна була 
перерахувати на користь потерпілого тощо). Саме в таких випадках особа має 
притягуватися до кримінальної відповідальності за ст. 3891 КК. України14.

Отже, суд виокремив два види невиконання угоди. Перший з них 
(невиконання угоди) охоплюється  ч. 1 ст. 476 КПК України, другий вид 
(умисне невиконання угоди) підпадає під дію ч. 5 ст. 476 КПК України й 
13 М Витязь, ‘Кримінально-правова характеристика умисного невиконання угоди про визнання винуватості 

(ст. 3891 КК України)’ (2014) 2 Вісник Національної академії прокуратури України 36. 
14 Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод: постанова Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 грудня 2015 року № 13. 
URL: https://protocol.ua/ru/vssu_plenum_pro_praktiku_zdiysnennya_sudami_kriminalnogo_provadgennya_na_
pidstavi_ugod/ (дата звернення: 17.07.2018).
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наявний, коли засуджена особа хоча і має реальну можливість виконати 
умови угоди (взяті на себе зобов’язання) (курсив мій. – О.К.), але свідомо 
ухиляється від виконання цих зобов’язань (курсив мій. – О.К.).

Таким чином, Вищий спеціалізований суд України пов’язав криміналь-
ну відповідальність за умисне невиконання угоди, відповідальність за яке 
передбачена у ст. 3891 КК України, тільки з випадками невиконання взя-
тих на себе зобов’язань (курсив мій. – О.К.), а не узгодженого покарання в 
тому числі. Такий підхід вважаємо правильним.

У науковій літературі висловлено думку, що у разі невиконання пока-
рання, узгодженого угодою, дії особи потрібно кваліфікувати за сукуп-
ністю злочинів, – тобто за ст. 3891 КК України та відповідною нормою, в 
якій передбачено відповідальність за ухилення від відбування (виконан-
ня) конкретного виду покарання. 

На нашу думку, сукупність злочинів можлива лише тоді, коли особа 
не виконує не тільки взяті на себе зобов’язання, а й узгоджене покаран-
ня. Інакше порушуватиметься принцип, закріплений у ст. 61 Конституції 
України, згідно з яким ‘ніхто не може бути двічі притягнений до юридич-
ної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення’15. 
Оцінювання невиконання покарання, узгодженого угодою, за двома нор-
мами означатиме не що інше, як подвійне інкримінування. 

Підсумовуючи, зазначимо, що невиконання угоди, відповідальність 
за яке передбачена у ст. 3891 КК України, можливе тільки у випадках не-
виконання взятих на себе зобов’язань (курсив мій. – О.К.), визначених у 
 ст. ст. 471, 472 КПК України, а не узгодженого виду та розміру покарання 
або обов’язків, покладених відповідно до ст. 76 КК України.
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QUALIFICATION OF FAILURE TO SATISFY THE SENTENCE 
AGREED TO IN A PLEA-BARGAIN

Abstract. Due to the diametrically opposed practices of evaluating the actions of 
persons who fail to satisfy the sentence agreed to in a plea-bargain, as well as the lack 
of a unifi ed scientifi c approach to resolving these issues, this publication covers the 
questions of criminal liability for failure to satisfy the sentence agreed to in a plea-
bargain.

Th e purpose of the article is to distinguish between acts liabilities for which are set 
forth in the Arts. 389 and 3891 of the Criminal Code of Ukraine (CC of Ukraine) in the 
context of failure to satisfy the sentence agreed to in a plea-bargain.

It was fi gured out that the Art. 3891 in the CC of Ukraine appeared due to the criminal 
procedure novelties and the need for criminalization: 1) failure to comply with the 
actions which the off ender must perform in the benefi t of the victim within a specifi ed 
period, as in the reconciliation agreement (Art. 471 of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine (CPC of Ukraine)); 2) failure to cooperate in disclosing a criminal off ense 
committed by another person and failure to fulfi ll the conditions for a partial exemption 
from civil liability in the form of indemnifi cation to the state during the conclusion of 
an agreement on the recognition of guilt (Art. 472 of the CPC of Ukraine).

Th e Art. 3891 of the CC of Ukraine set forth the criminal liability for failure to carry 
out obligations provided for in the agreement. Th e procedure to serve the sentence 
envisaged under the agreement is foreseen by the Criminal Executive Code of Ukraine.

It was concluded that the failure to implement the agreement, the liability for which 
is prescribed by the Art. 3891 of the CC of Ukraine, is possible only in case of failure to 
comply with obligations foreseen by the Arts. 471, 472 of the CPC of Ukraine, but not 
in case of failure to comply with the agreed type and scope of sentence foreseen by the 
Art. 76 of the CC of Ukraine.

Th e opinion was argued that qualifi cation of actions for the range of off enses is 
carried out in case the person does not fulfi ll both the obligations assumed and 
the agreed sentence. In the opposite case, the principle enshrined in Art. 61 of the 
Constitution of Ukraine – nobody can be brought to legal liability of the same type for 
the same off ense twice – will be violated.

Keywords: qualifi cation of the off ense; failure to satisfy the sentence; deliberate 
failure to implement the agreement; agreement in the criminal proceeding.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Дедалі частіше науковці та практики звертають увагу на необхід-
ність застосування регіонального підходу в дослідженні злочинності, що, на 
думку автора, закономірно, оскільки вона виникає саме під впливом явищ і про-
цесів, які в кожному регіоні мають свої особливості. Аналіз таких особливостей 
сприятиме розробці більш ефективних заходів запобігання цьому негативному 
явищу.

Метою статті є встановлення чинників, які впливають на різний рівень ко-
рупції у регіонах України, та визначення основних заходів запобігання їй.

Як найбільш ефективний та універсальний розглядається спосіб вивчення 
корупції на регіональному рівні у взаємозв’язку з факторами, що детермінують 
криміногенну активність населення регіону. Наведено переваги зазначеної нау-
кової позиції. 

Визначено, що регіональний підхід полягає в кримінологічному аналізі 
 окремих просторових систем, виявленні дестабілізуючих факторів у них, джерел 
дезорганізації тощо. Зважаючи на це, звернено увагу на регіональні особливості 
корупційної злочинності. Їх комплексне дослідження має стати підґрунтям для 
оновлення ефективності протидії корупційним злочинам.

З огляду на проведення реформ в економіці, політиці, правоохоронній діяль-
ності встановлено наявність певних позитивних зрушень у протидії корупції з 
боку держави. Водночас залишаються не розв’язаними проблеми щодо стану 
реалізації заходів, програм, планів протидії та запобігання корупції. Їх упрова-
дження не можна визнати задовільним, зокрема й на місцевому рівні.

Вивчено зарубіжний досвід протидії корупції. Так, у Республіці Польща одним 
із чинників, що безпосередньо впливає на ситуацію стосовно корупції в країні, ви-
знається рівень доходів населення. Наведено також дані авторитетних міжнарод-
них організацій по боротьбі з корупцією, з яких убачається, що, незважаючи на 
незначне покращення своїх позицій в рейтингу сприйняття корупції в 2017 році, 
Україна досі посідає доволі низьке, 130-е місце. Наголошено на необхідності завер-
шення формування структурованої системи антикорупційних органів.  

© С. Мінченко, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 3(55), с. 86–98



87

Регіональні особливості корупції в Україні

Акцентовано увагу на закономірностях і взаємозв’язках рівня корупційної 
злочинності (зокрема, в органах Національної поліції України) в різних регіонах, 
негативних процесах, що у них відбуваються. Так, аналіз статистичних даних і 
повідомлень у засобах масової інформації дає підстави стверджувати, що рівень 
злочинності найвищий саме в тих регіонах, які є лідерами за кількістю затрима-
них поліцейських-хабарників. Так само другі специфічні чинники впливають на 
рівень корупції в інших регіонах України. До них автор відносить рівень забез-
печеності населення, економічний розвиток регіону, вплив зовнішніх факторів і 
формування на їх тлі певних традицій тощо.

Встановлено, що для ефективної організації запобігання корупції суттєве 
значення має аналіз як загальних для України даних, так і кримінологічних осо-
бливостей регіонів, різних соціальних груп і сфер їх життєдіяльності. Для цьо-
го необхідно  виконати головні завдання регіональних кримінологічних дослі-
джень корупції, перелік яких наведено у статті. 

Наголошується на відсутності єдиного універсального показника, який комп-
лексно характеризував би корупцію у всій різноманітності її проявів. Тому при 
застосуванні регіонального підходу в дослідженні корупції доцільно використо-
вувати класифікацію регіонів за різними характеристиками, зокрема: природни-
ми умовами, демографічними показниками, основними функціями в народному 
господарстві країни, провідними сферами та видами життєдіяльності людей. 

Запропоновано також класифікацію регіонів із урахуванням сукуп ності 
показників, що продукують корупцію, за допомогою якої виділено окремі 
соціально- економічні макрорегіони України.

Автор акцентує увагу на тому, що криміногенні процеси, як і будь-які інші 
процеси та суспільні відносини, специфічним чином проявляються у конкрет-
ному регіоні з огляду на його економічні, демографічні, етнічні, кримінологіч-
ні й інші особливості. Тому вивчати корупцію на регіональному рівні варто з 
урахуванням тих факторів, що можуть детермінувати криміногенну активність 
і диференціювати боротьбу з цим явищем у конкретних умовах. Запропоновано 
також перелік конкретних заходів запобігання корупції в регіонах. 

Ключові слова: корупція; рівень злочинності; регіональний підхід; протидія; 
запобігання.

Науковці і практичні працівники постійно наголошують на необхід-
ності застосування регіонального підходу в дослідженні злочинності. 
На нашу думку, це закономірно, оскільки злочинність виникає саме під 
впливом явищ та процесів, що мають свої особливості в кожному регіоні, 
і їх аналіз сприяє розробці більш ефективних заходів запобігання.

Різні аспекти корупції як явища та його окремих проявів розглядалися 
у працях П. Андрушка, Ю. Бисаги, В. Гаращука, В. Журавського, О. Каль-
мана, О. Литвака, М. Мельника, Д. Михайленка, М. Михальченка, Є. Не-
вмержицького, В. Сухоноса, М. Хавронюка, Г. Шведової та інших. При 
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цьому питання регіонального розподілу злочинності комплексно розгля-
нуті в дослідженнях А. Бабенка. Водночас ґрунтовний науковий аналіз 
проблематики поширення корупційних правопорушень, зумовленої спе-
цифікою різних регіонів України, досі не  проводився.

Метою статті є встановлення чинників, які впливають на різний рі-
вень корупції у регіонах України, та визначення основних заходів запобі-
гання їй.

Е. Раска зазначає:
Поняття “регіональна злочинність” означає такий підхід до проблеми зло-
чинності, який зводиться до кримінологічного аналізу територіально- 
просторових систем, виявлення дестабілізуючих факторів у них, джерел де-
зорганізації та соціального напруження в результаті взаємодії та взаємовпливу 
всіх основних компонентів і сфер соціальної системи, що  розглядається1.

А вона, як живий організм, функціонуючи на досліджуваних терито-
ріях і проявляючи свої специфічні властивості, і продукує регіональну 
злочинність.

У кримінологічній енциклопедії визначено поняття регіональних 
 особливостей злочинності ‘як специфічні риси кількісних та якісних ха-
рактеристик злочинності, що пов’язані з відмінностями порівнюваних 
регіонів’2.

Організація запобігання корупції передбачає виявлення низки кри-
мінологічних особливостей регіонів, різних соціальних груп та сфер їх 
життєдіяльності. Комплексне дослідження кримінологічного розвитку 
регіонів є важливим етапом у визначенні можливості протистояння в них 
злочинним прошаркам у їх протиправних намірах і є підґрунтям для про-
ектування їх оновлення. Спільність території проживання взаємопов’яза-
на з багатьма аспектами колективної діяльності людей, вирішенням ними 
своїх проблем, іноді й кримінальним шляхом, а також з особливостями 
реагування на злочинні прояви з боку правоохоронних органів.

У державі відбувається активний процес децентралізації в багатьох 
сферах суспільного життя. Передусім висуваються завдання якісного 
оновлення суспільства, проведення нових реформ в економіці, політиці, 
правоохоронній діяльності.

Сьогодні не можна стверджувати про відсутність заходів, програм, 
планів тощо з протидії чи запобігання корупції як у регіонах країни, так і 

1 Э Раска, ‘Преступность как показатель состояния социального пространства’ (1987) 761 Теоретические 
проб лемы изучения территориальных различий в преступности. Ученые записки ТарГУ 18–30

2 Российская криминологическая энциклопедия (А Долгова общ. ред, Норма – Инфра-М 2000) 577. 
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в Україні в цілому. Але передбачені заходи не завжди відповідають масш-
табам злочинності, здебільшого є складною їх реалізація, сумнівною вба-
чається й їхня ефективність, на заваді стоїть також відсутність бажання 
вилікувати від цієї хвороби наше суспільство. Є такий вислів, що риба 
гниє з голови. У цьому разі він згадується через те, щоб висловити дум-
ку, що легше перекласти відповідальність на чиюсь голову, а самим при 
цьому нічого не робити, лише критикуючи і бідкаючись про відсутність 
політичної волі, бажання правлячої групи суспільства тощо.

Жодним чином не заперечуючи вагомість впливу центральних органів 
державної влади на ситуацію у сфері боротьби з корупцією, слід розгляну-
ти цю проблему й з іншого боку: з’ясувати роль виконавців та реалізаторів 
заходів боротьби з корупцією на регіональному рівні, окремих громадян, а 
також усталені погляди як “місцевих князьків”, так і простих громадян на 
побудову суспільних відносин та вирішення будь-яких питань на міському, 
територіальному, а в подальшому називатимемо його – регіональному рів-
ні. Сьогодні у деяких морально нестабільних індивідуумів сформувалася 
викривлена позиція щодо структури заробітної плати. Вона в певних галу-
зях, наприклад, медицині, на їхню думку, складається з офіційної і з неофі-
ційної – суми, яку можуть принести пацієнти. Тим більше суми всім відомі 
і прийом лікаря має мінімальну “таксу”, без виплати якої – ну майже ніяк не 
обійтися. Хоча це справа кожного і виключно добровільна, але…

До речі, ідеалізовані думки про те, що в європейських країнах корупцію 
подолали в повному обсязі, є передчасними, хоча й рівень корупційних 
проявів у них набагато нижчий, ніж в Україні. Так, на погляд польсько-
го науковця А.  Койдера3, ‘ставлення поляків до корупції неоднозначне: 
сприйняття, згода і неприйняття (найчастіше – згода)’. Поляки погоджу-
ються на “маленьку” форму корупції, таку як дрібний хабар (іноді їм важ-
ко відійти від так званої вдячності), протекціонізм, посередництво в не 
юридичних легальних операціях. На цій підставі існує переконання, що 
корупція є найбільш поширеною в інституціях, з якими кожен мешка-
нець найчастіше пересікається. “Важка” категорія корупції – хабарниц-
тво, платна протекція, зловживання владою – як правило, засуджуються, 
бо в результаті порушується справедливість і тому не виправдовується 
отриманий результат. Обурення, яке супроводжує такі розкриті справи, 
свідчить про те, що в Польщі немає суспільного дозволу на “важку” ко-
рупцію. Тим не менше люди переконані, що не існує сили, яка могла б бути 
ефективною опозицією корупції.

3 A Kojder, ‘Korupcja i poczucie moralne Polakow’ (w:) Kondycia moralna spoleczenstwa polskiego (Janusz Mariański 
red, Wydawnictwo WAM 2002) 233.
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Регіональна специфіка організації діяльності інституцій, а також уста-
лені традиції та ставлення населення до різних процесів міцно закріплю-
ються в пам’яті і відтворюються в діях людей, а тому, як правило, є харак-
терною особливістю тієї чи іншої особи з прив’язкою до місця постійного 
мешкання.

Польський дослідник А. Койдер зазначає:
<...> загроза хабарництва в Польщі є в кілька разів вищою, ніж в країнах за-
хідних, але все одно нижчою, ніж на територіях колишнього Радянського Со-
юзу (за винятком Естонії і Литви). З аналізу міжнародних даних вбачається, 
що на територіях посткомуністичного впливу рівень корупції вищий. Звер-
тається увага на те, що низький рівень доходів населення прямо впливає на 
рівень корупції4.

 Некомерційна міжнародна громадська організація по боротьбі з ко-
рупцією Transparency International у рейтингу за 2017 рік надала інфор-
мацію про сприйняття корупції у 180 країнах за шкалою від 100 (немає 
корупції) до 0 (високий рівень корупції). В новому Індексі корупції 2017 
Україна отримала 30 балів та посіла 130 місце, пропустивши вперед такі 
країни, як, наприклад, Польща (60), Словаччина (50), Румунія (48), Угор-
щина (45), Білорусь (44), Молдова (31).

Домогтися підвищення рейтингу в 2017 році Україні вдалося завдяки 
більш критичному ставленню суспільства до корупціонерів, роботі спе-
ціалізованих антикорупційних органів (Національного антикорупційно-
го бюро України (НАБУ), Національного агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК),  Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)) 
та діяльності викривачів корупції, про що свідчать дані дослідження 
Bertelsmann Foundation Transformation Index, які враховуються при ви-
значенні Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI)5.

Оцінюючи діяльність спеціалізованих антикорупційних органів – НАБУ, 
САП, НАЗК, не слід забувати про необхідність повноцінної роботи Націо-
нального агентства України з питань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також Державного 
бюро розслідувань і Вищого антикорупційного суду України, адже без завер-
шення формування всього структурованого циклу антикорупційних органів 
сподіватися на ефективність діяльності окремо кожного, напевно, не варто.

Сьогодні завдяки е-декларуванню суб’єкти декларування у деяких 
 областях, самі не знаючи про те, зафіксували свої незаконні збагачення 

4 Brunon Hołyst, Krіminologia (Wydawnictwo Wolters Kluwer SA 2016) 287.
5 Див.: Transparency International <http://uk.wikipedia.org/wiki/Трансперенсі_Інтернешнл> дата звернення 

20 Вересень 2018.
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і в результаті проведених перевірок НАЗК та роботи Генеральної про-
куратури України були притягнуті до відповідальності. Так, за 12 міся-
ців 2017 року прокурорами направлено до суду з обвинувальними акта-
ми 160  кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого 
ст. 3661 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної ін-
формації, умисне неподання декларації). Усього ж, за даними звіту про 
стан протидії корупції, в 2017 році до суду з обвинувальними актами на-
правлено кримінальні провадження за фактами вчинення 2 786 корупцій-
них злочинів.

Стан корупції в місті Києві, яке є важливим територіальним утворен-
ням, що увібрало в себе весь спектр соціально-економічних та політичних 
процесів, характерних для держави в складний період, характеризується 
особливою кримінологічною специфікою, що визначається його роллю як 
столиці держави та центру соціально-політичного й економічного життя 
країни.

Корупційні дії, вчинені в мегаполісах, звичайно, є набагато масштабні-
шими порівняно з регіонами, і стосуються практично усіх сфер життєді-
яльності країни, про що свідчать, наприклад, гучні затримання високопо-
садовців у місті Києві.

Окремого розгляду потребує питання корупції в поліції та її регіональ-
них особливостей. На жаль, офіційний сайт МВС України не містить пов-
ної інформації про хабарництво в поліції і це спричиняє ще більшу не-
довіру громадян до її працівників. Однак відповідні показники, які були 
здобуті в результаті аналізу повідомлень у мас-медіа та статистики Гене-
ральної прокуратури України за І півріччя 2017 року, містяться на інших 
Інтернет- ресурсах (таблиця 1)6.

Таблиця 1. Корупція в поліції за І півріччя 2017 року

Всього
випадків 96
кількість

затриманих
118

сума хабарів 6 742 045 грн
Категорії 

хабарників
керівники різного рівня 30% (35)
оперативні працівники 24% (29)

слідчі 12% (14)
патрульні 7% (8)

6 ‘Хабарі у поліції. Хто, за що і скільки брав’ Інфографіка. Інтернет-альманах “Антидот” <https://youtu.be/
XtIF6GQhLoA>  дата звернення 25 Липень 2018.
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Категорії 
хабарників

дільничні 6% (7)
співробітники інших служб 21% (25)

За що брали за перекваліфікацію чи закриття кримінально-
го провадження

50% (48)

за непритягнення до адміністративної відпові-
дальності

27% (26)

за повернення вилученого майна 8% (8)
за оформлення дозволів та документів 8% (8)

за неперешкоджання підприємницькій діяль-
ності

7% (7)

Лідерами за кількістю затриманих поліцейських-хабарників є:
– Дніпропетровська область (11 поліцейських);
– Львівська область (10 поліцейських);
– Донецька область (9 поліцейських);
– Харківська область (8 поліцейських);
– м. Київ (8 поліцейських).
Водночас, якщо проаналізувати рівень злочинності за регіонами Укра-

їни, то побачимо, що у розрахунку на 10 тис. жителів найвищий він саме 
там. Швидше за все йдеться про те, що там, де вищий рівень корупції в 
правоохоронних органах – в тих регіонах і кількість злочинів є більшою.

На рівень корупції у регіонах України впливають наступні чинники:
– рівень забезпеченості населення (заробітна плата, можливість додат-

кових заробітків, допомога близьких родичів, які працюють за кордоном, 
тощо);

– економічний розвиток регіону (інвестиційно привабливий, сезонні 
заробітки і т. ін.);

– вплив зовнішніх чинників та формування на їх фоні певних традицій 
у регіонах, особливо тих, що межують з іншими країнами;

– рівень свідомості і громадської активності щодо неприпустимості ха-
барництва;

– ефективність проведення виховної роботи серед населення з питань 
корупційних проявів;

– організація діяльності державних регіональних органів з мінімаль-
ними ризиками щодо провокації корупційних дій;

– циклічність діяльності правоохоронної системи, яка полягає в тому, 
що затриманому корупціонеру після закінчення слідства призначається 
покарання, й про це обов’язково інформується населення;

– урбанізаційні процеси;
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– нестабільність політичної і економічної ситуації в країні в цілому;
– проблеми, що виникають на тимчасово окупованих територіях;
– моральне виправдання корупції;
– слабкий контроль за діяльністю чиновників;
– тотальне приховування інформації про діяльність державних органів.
Для ефективної організації запобігання корупції істотне значення має 

аналіз як загальних для України даних, так і кримінологічних особливос-
тей регіонів, різних соціальних груп та сфер їх життєдіяльності. Спіль-
ність території, про що згадувалося вище, діалектично взаємопов’язана 
з багатьма аспектами життєдіяльності громадян, вирішенням ними своїх 
проблем тощо.

А тому головними завданнями регіональних кримінологічних дослі-
джень корупції є:

– кількісний та якісний аналіз територіального розподілу корупційних 
злочинів;

– вивчення причин та умов локалізації корупційної злочинності чи її 
видів в окремих частинах регіону;

– вивчення сукупності демографічних, політичних, економічних та ін-
ших умов, що чинять негативний вплив на соціально-економічний розви-
ток  регіону, а також аналіз регіональних закономірностей, взаємозв’язку 
між соціальними умовами  та корупцією;

– просторовий аналіз та оцінка впливу соціальних умов на кількісно-я-
кісні показники корупційної ситуації в регіонах;

– виявлення відмінностей у кримінологічній характеристиці регіонів 
України, які:

а)  відображають суттєву регіональну специфіку корупційної злочин-
ності;

б) вимагають диференційованого підходу до організації боротьби з ко-
рупцією в регіоні та корегування регіональної політики в цій сфері.

Наведене слугуватиме надалі підґрунтям для:
– розробки за результатами досліджень кримінологічної класифікації 

регіонів України та проведення їх ранжування;
– прогнозу корупційних ризиків та розроблення пропозицій і реко-

мендацій соціально-економічного й політичного характеру з метою по-
ліпшення соціальних умов у регіоні;

– розроблення пропозицій для комплексних програм боротьби з 
 корупцією та пропозицій стосовно регіональної стратегії цієї боротьби 
силами та засобами місцевих органів влади, а також правоохоронних 
 органів;
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– висунення пропозицій щодо ефективного розподілу сил та засобів, на-
явних у правоохоронних органів, удосконалення системи  профілактики;

– розроблення рекомендацій щодо формування управлінських рішень, 
пов’язаних із правовим, організаційним, матеріальним та іншим забезпе-
ченням запобігання корупції в регіонах України.

Сьогодні не існує єдиного універсального показника, який би комплекс-
но характеризував корупцію у всій різноманітності її проявів. Залежно 
від завдань дослідження використовується класифікація регіонів за окре-
мими ознаками, чи типологія – за їх сукупністю. Зокрема, за природними 
умовами, демографічними характеристиками, головними функціями в 
народному господарстві країни, провідними сферами та видами життєді-
яльності людей тощо.

Найбільш популярною, на наш погляд, зважаючи на сфери діяльності, 
які впливають на рівень та формування видів корупції, може бути на-
ступна класифікація регіонів України:

– прикордонні;
– регіони проведення Операції об’єднаних сил;
– курортні (туристичні);
– підвищеної політичної активності (свідомості);
– сільськогосподарські;
– промислові;
– активної банківської діяльності;
– зосередження державних управлінських органів.
Також регіони України можна класифікувати за детермінантами коруп-

ції, за кількістю населення, за впливом традицій та культурних цінностей 
населення, за рівнем корупції, за галузями діяльності та ін.

Зважаючи на сукупність показників, які продукують корупцію, пропо-
нуємо розрізняти наступні типи регіонів (таблиця 2).

Таблиця 2. Соціально-економічні макрорегіони України
Макрорегіон Центр

макрорегіону
Області, що входять
до складу макрорегіону

Центральний Київ Вінницька, Житомирська, 
Київська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернігівська

Донецький Донецьк Донецька, Луганська
Західний Львів Волинська, Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Чернівецька
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Макрорегіон Центр
макрорегіону

Області, що входять
до складу макрорегіону

Придніпровський Дніпро Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська

Причорноморський Одеса Миколаївська, Одеська, Херсонська
Харківський Харків Полтавська, Сумська, Харківська

Таким чином, ключові методологічні вимоги при дослідженні регіо-
нальних криміногенних процесів можна сформулювати так. Регіон – це 
невіддільна частина країни, він є типовою для певного суспільства соці-
альною структурою, а отже, йому притаманні ті ж самі закономірності, що 
і соціуму в цілому. Разом із тим регіон не є зменшеним варіантом суспіль-
ства чи зменшеною його подібністю. Будь-які суспільні відносини та про-
цеси специфічним чином проявляються в конкретному регіоні через його 
економічні, демографічні, етнічні, кримінологічні та інші особливості.

Вивчення корупції на регіональному рівні у взаємозв’язку із соціаль-
ним середовищем, економічними, політичними, культурними та іншими 
факторами дає можливість виявляти та прогнозувати відмінності в стані 
та динаміці корупції за регіонами, розробляти ефективні заходи запобі-
гання цьому явищу шляхом цілеспрямованого впливу на фактори, що де-
термінують криміногенну активність населення регіону, диференціювати 
протидію цьому явищу в конкретних умовах.

Основними заходами запобігання корупції в регіонах мають бути:
– скорочення кількості державних службовців та одночасне збіль-

шення заробітної плати працівникам, які не перебувають на державній 
 службі;

– зменшення кількості дозвільних документів і спрощення процедури 
їх отримання;

– провадження цілісної політики щодо виявлення та запобігання кон-
флікту інтересів службовців;

– продовження роботи щодо декларування і, як наслідок, виявлення 
незаконно набутого майна та отриманих доходів службовців. Реальне 
притягнення за такі дії до відповідальності;

– забезпечення захисту особам, які надають інформацію щодо коруп-
ційних проявів;

– оприлюднення та доступ до інформації про використання коштів, 
якими розпоряджаються державні установи;
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– оприлюднення інформації про платежі до державного та місцевих 
бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання за видобуток чи вико-
ристання природних ресурсів;

– формування у населення морального засудження будь-яких проявів 
корупції;

– засудження проявів корупції в ЗМІ, а не лише інформування насе-
лення про них і т. ін.

Не менш важливі й теоретичні результати, що дають змогу ґрунтовні-
ше зрозуміти механізм детермінації корупції та її змін, встановлювати за-
кономірності, виділяти загальне та специфічне у функціонуванні корупції 
в різних за своїми соціальними, економічними, культурними та іншими 
характеристиками регіонах.

У цьому плані регіон може розглядатись як відносно локалізований 
криміногенний простір, який формується на основі територіальних від-
мінностей, зумовлених особливостями тривання економічних, політич-
них, соціальних та інших процесів. Він характеризується певними умо-
вами соціально-економічного життя населення, спільністю інтересів, 
соціокультурного розвитку, способу життя та психології, що створюють 
криміногенний ефект в системі суспільних відносин певної територіаль-
ної спільноти. Тому кримінологічний аналіз корупції передбачає вивчен-
ня її взаємозв’язків разом із усім спектром політичних, економічних, де-
мографічних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в тому чи 
іншому регіоні.
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REGIONAL FEATURES OF CORRUPTION IN UKRAINE

Abstract. Increasingly, scholars and practitioners draw attention to the need to apply 
a regional approach to crime research, which, in the author’s opinion, is natural, since 
it occurs precisely under the infl uence of phenomena and processes that have their 
own peculiarities in each region. Analysis of such features will help to develop more 
eff ective measures to prevent this negative phenomenon.

Th e purpose of the article is to identify the factors that aff ect the diff erent levels of 
corruption in the regions of Ukraine and the main measures to prevent it.

Studying corruption at the regional level together with factors that determine the 
criminogenic activity of the population of the region is considered as the most eff ective 
and universal way. Th e advantages of this scientifi c position are given.

It is determined that the regional approach consists in the criminological analysis 
of individual spatial systems, the detection of destabilizing factors in them, sources 
of disorganization, etc. In view of this, attention was paid to the regional features of 
corruption crime. Th eir comprehensive research should be the basis for updating the 
eff ectiveness of countering corruption.

Given the reforms in the economy, politics, and law enforcement activities, there 
has been some positive progress in counteracting corruption by the state. At the same 
time, problems with the state of implementation of measures, programs, plans of 
counteraction and prevention of corruption remain unresolved. Th eir implementation 
can not be considered satisfactory, including at the local level.
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Th e foreign experience of counteracting corruption has been studied. Th us, in the 
Republic of Poland, one of the factors that directly aff ects the situation with regard 
to corruption in the country is the level of income of the population. Data are also 
provided by reputable international anti-corruption organizations, which suggest that, 
despite a slight improvement in its position in the perception of corruption in 2017, 
Ukraine still has a rather low 130th place. Th e necessity of completing the formation of 
a structured system of anti-corruption bodies was stressed.

Th e attention is focused on the regularities and interrelationships of the level of 
corruption crime (in particular, in the bodies of the National Police of Ukraine) in 
diff erent regions, the negative processes that occur in them. Th us, the analysis of 
statistical data and reports in mass media gives grounds to assert that the level of crime 
is highest in those regions that are leaders in the number of detained police bribes. 
Similarly, other specifi c factors aff ect the level of corruption in other regions of Ukraine. 
To them the author considers the level of population security, economic development 
of the region, the infl uence of external factors and the formation of certain traditions 
on their background.

It has been established that for the eff ective organization of prevention of corruption, 
analysis of both general data for Ukraine and criminological features of regions, various 
social groups and their spheres of vital activity is essential. To do this, it is necessary 
to fulfi ll the main tasks of the regional criminological research on corruption, a list of 
which is given in the article.

It is emphasized that there is no single universal indicator that would characterize 
corruption in all its manifestations. Th erefore, when applying the regional approach in 
the study of corruption, it is expedient to use the classifi cation of regions according to 
diff erent characteristics, in particular: natural conditions, demographic indicators, main 
functions in the national economy, leading spheres and types of people’s livelihoods.

Th e classifi cation of regions is also proposed, taking into account the aggregate of 
indicators that produce corruption, with the help of which separate socio-economic 
macro regions of Ukraine are allocated.

Th e author focuses on the fact that criminal processes, like any other processes 
and social relations, are specifi cally manifested in a particular region in view of its 
economic, demographic, ethnic, criminological and other features. Th erefore, the 
study of corruption at the regional level is based on factors that can determine the 
criminogenic activity and diff erentiate the fi ght against this phenomenon in specifi c 
conditions. A list of specifi c measures to prevent corruption in the regions is also 
proposed.

Keywords: corruption; level of crime; regional approach; counteraction; prevention.
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ:
ДОСВІД КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ

Анотація. Сьогодні в Україні розпочато процес імплементації міжнародних 
стандартів у сфері запобігання та протидії гендерно обумовленому й домаш-
ньому насильству. Однак новий механізм запобігання і протидії такому вкрай 
негативному соціальному явищу, як домашнє насильство, перебуває на етапі 
розробки, і саме тому досвід Королівства Швеція є надзвичайно актуальним для 
нашої країни.

Підготовлена автором стаття є оглядовою.
Мета статті полягає у виокремленні основних напрямів реалізації поло-

жень нового національного законодавства і запровадження механізму профі-
лактики та протидії домашньому насильству в Україні з урахуванням шведсько-
го досвіду. 

Автор зауважує, що в Королівстві Швеція давно приділяють увагу пробле-
мі профілактики та протидії насильству на гендерному підґрунті та домаш-
ньому насильству, розв’язання якої було розпочато ще у 1970-х роках, проте 
триває досі. Так, першим серйозним кроком стало запровадження у законо-
давстві обмежувального припису, уведеного відповідним Законом у 1988 році. 
Надалі його формулювання змінювали та доповнювали з урахуванням вимог 
суспільства. 

Зазначено про високий рівень взаємодії поліції та прокуратури у питаннях 
попередження і протидії правопорушенням, вчиненим на гендерному підґрунті, 
а також домашньому насильству. 

Окрім потужного правового забезпечення профілактики та протидії домаш-
ньому насильству йдеться про високий рівень взаємодії державних і недержав-
них інституцій у цій сфері, розгалужену мережу установ, що підтримують жертв 
насильства, а також про активну роботу у запобіганні та протидії гендерному та 

Зарубіжний досвід
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домашньому насильству фонду “Kvinna till Kvinna” (“Жінка для жінки”). Вказа-
но, що Фонд за підтримки поліції Королівства Швеція також започаткував про-
ведення міжнародної програми тренінгів “Гендерне насильство: запобігання та 
належна відповідь. Посилення агентів змін”. 

Наголошено на складовій протидії зазначеному негативному соціальному 
явищу, якою є наукове забезпечення протидії домашньому насильству та подо-
лання його наслідків, а у цьому контексті – й на важливості роботи Національ-
ного центру знань про вчинення насильства чоловіками стосовно жінок (Th e 
National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women (NCK)), розміще-
ного в Упсальському університеті. 

Зроблено акцент на методах і процедурах, які наразі розробляють у Швеції 
та які поліція, прокурори й судді будуть використовувати відповідно до нового 
законодавства.  

У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що для України 
такий досвід украй важливий, зважаючи на внесення змін і доповнень до Кримі-
нального кодексу України (КК України), що наберуть чинності у січні 2019 року, 
а також прийняття Закону України “Про запобігання та протидію домашньому 
насильству”.

Ключові слова: гендерно обумовлене насильство; домашнє насильство; на-
сильство щодо жінок; наукове забезпечення; взаємодія.

Верховна Рада України з урахування вимог Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та бо-
ротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) 7 грудня 2017 року 
прийняла Закон України “Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству”, у якому містяться такі положення:

Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії 
домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства1. 

<…> Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання 
чинності Законом доручено привести свої нормативно-правові акти у відпо-
відність із цим Законом, а також забезпечити приведення міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових 
актів у відповідність із цим Законом2.

Крім того, на підставі Закону України “Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

1  Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/page (дата звернення: 03.07.2018). 

2  Там само.
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стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” 
(прийнятий Верховною Радою України 6 грудня 2017 року, набирає чин-
ності у січні 2019 року) до Кримінального кодексу України додано ст. 1261, 
де передбачено відповідальність:

<…> за домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізично-
го, психологічного або економічного насильства щодо теперішнього чи ко-
лишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) 
у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психо-
логічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної за-
лежності або погіршення якості життя потерпілої особи3.

Сьогодні новий механізм запобігання та протидії такому вкрай нега-
тивному соціальному явищу, як домашнє насильство, перебуває на етапі 
розробки, і саме тому досвід Королівства Швеція є надзвичайно актуаль-
ним для нашої країни.

Підготовлена автором стаття є оглядовою.
Мета статті полягає у виокремленні основних напрямів реалізації 

положень нового національного законодавства і запровадження механіз-
му профілактики та протидії домашньому насильству в Україні з ураху-
ванням шведського досвіду.

Розкриваючи тему, насамперед необхідно звернути увагу на еволюцію 
законодавства Королівства Швеція стосовно профілактики та протидії 
домашньому насильству. 

У доповіді Якіна Ертюрка щодо впровадження резолюції 60/251 Гене-
ральної Асамблеї ООН від 15 березня 2006 року “Рада з прав людини” за-
значено:

З 1970-х років феміністичний рух відіграв важливу роль у шведському су-
спільстві та політиці. Він створив широкий соціальний консенсус щодо прин-
ципів гендерної рівності та підготував основу для поточної офіційної держав-
ної політики, яка спрямована на забезпечення рівних можливостей жінок і 
чоловіків у формуванні суспільства та власного життя. Урядова політика ви-
значає чотири конкретні цілі: рівний розподіл влади та впливу на процес при-
йняття рішень; економічна рівність та рівний доступ до освіти; рівноправний 
розподіл неоплачуваних послуг та домашньої роботи; припинення чоловічо-
го насильства щодо жінок4.

3 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами: Закон України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2227-19 (дата звернення: 03.07.2018). 

4 ‘Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences’, A/HRC/4/34/Add.3 
(2007) (Global Database on Violence against Women) <http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/fi les/
un%20women/vaw/country%20report/europe/sweden/ sweden%20srvaw.pdf?vs=3057> дата звернення 3 Липень 
2018.
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Так, першим серйозним кроком на рівні законодавства стало впрова-
дження обмежувального припису, який був закріплений у відповідному 
Законі в 1988 році. 

У документі, котрий визначено як оцінка закону, нових правил, їх реа-
лізації та наслідків, наголошується:

Метою Закону було запобігання злочинам, спрямованим проти осіб, які під-
даються переслідуванню та домаганню, а також створення для них відчуття 
безпеки. Закон було розроблено гендерно нейтральним, але, виходячи з його 
обґрунтування, зрозуміло, що він призначався для застосування в ситуаціях, 
коли жінка зазнала насильства чи загрози, перебуваючи у відносинах, або де 
людина переслідує і домагається жінки у інтимних відносинах, що вже закін-
чились5.

У 1998 році було внесено зміни до Кримінального кодексу Королівства 
Швеція. Зокрема:

<…> був введений новий злочин – грубе порушення недоторканості жінки. Це 
стосується повторюваних чоловіками караних дій, спрямованих проти жінок, 
які мали або мають тісний зв’язок з винуватцем. “Грубе порушення недоторка-
ності жінки” означає: якщо чоловік вчинить певні злочинні дії (напад, незакон-
на погроза або примус, сексуальні та інші насильства, сексуальна експлуатація 
тощо) стосовно жінки, з якою він є або був одружений чи разом мешкає або був 
співмешканцем, він має бути засуджений за грубе порушення недоторканості 
жінки, а не за кожне окреме правопорушення, яке він вчинив. З допомогою Біл-
ля 1997/98 55 існуючі правила щодо сексуальних домагань були посилені. Акт 
було доповнено новим визначенням: “Сексуальне переслідування означає таку 
поведінку на основі статевої чи небажаної поведінки сексуального характеру, 
що справляє негативний вплив на роботу працівника і його повноцінність”6. 

На початку 2000-х років постала потреба удосконалення законодав-
ства у цій сфері.

1 вересня 2003 року Закон про обмежувальний припис був розширений за 
рахунок долучення двох нових форм обмежувального припису: спеціально 
розширеного обмежувального припису та домашнього відсторонюваного 
припису. Відповідно до спеціально розширеного обмежувального припису 
особи можуть бути зобов’язані утримуватися від районів, що мають важли-
ве значення для потерпілого. Згідно з домашнім відсторонюваним приписом 
партнера потерпілого може бути зобов’язано триматися якомога далі від міс-
ця спільного проживання пари протягом максимум одного місяця7.

5 ‘Restraining Orders in Sweden. An Evaluation of the Law, the New Regulations, Th eir Implementations and Eff ects’ 
(Th e Swedish National Council for Crime Prevention) <http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fi l/
visa/31/br%C3%A5%20rapport%202007%202%20english%20summary%20restraining%20orders%20in%20
sweden.pdf> дата звернення 3 Липень 2018. 

6 Act on Violence against Women Government Bill (1997/98 55). URL: http://evaw-global-database.unwomen.org/
en/countries/europe/sweden/1998/act-on-violence-against-women--government-bill-1997-98-55 (дата звернення: 
03.07.2018).

7 ‘Restraining Orders in Sweden. An Evaluation of the Law, the New Regulations, Th eir Implementations and Eff ects’ 
(н 5).
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Однак цього виявилося недостатньо, тому:
<…> у жовтні 2011 року набрали чинності поправки до Закону про неконтак-
тний захисний припис, що спрямовані на покращення ситуації для людей, які 
різними способами наражаються на ризик бути підданими насильству, загро-
зам або домаганням, що часто повторюються (переслідуванням). Цей акт пе-
редбачає, зокрема, електронне спостереження для забезпечення дотримання 
умов заборонного припису. Цим законом охоплюються чотири типи захис-
них приписів: обмежувальний припис, розширений обмежувальний припис, 
спеціально розширений обмежувальний припис і домашній відсторонюва-
ний припис8.

Варто зауважити, що і сьогодні законодавство про запобігання та про-
тидію гендерному і домашньому насильству Королівства Швеція продов-
жує розвиватися. Так, 1 липня 2018 року набрав чинності новий Закон, що 
стосується сексуальної згоди, прийнятий на виконання положення ст. 36 
Стамбульської конвенції. У новому законодавчому акті визначено, якщо 
секс не є добровільним – він є нелегальним і знаходиться поза межами За-
кону. Наразі, щоб притягнути кривдника до відповідальності, не обов’яз-
ково доводити те, що під час сексуальних стосунків застосовувалося 
насильство або погрози. Згідно з дослідженнями шведських на уковців 
сьогодні невелика кількість сексуального насильства і зґвалтувань вчиня-
ється в темних провулках, лісі та незнайомцями із обов’язковим застосу-
ванням насильства. Зґвалтування, як правило, відбуваються на вечірках, 
в клубах, квартирах, будинках та вдома. Ґвалтівниками стають добре зна-
йомі люди – друзі, родичі та близькі. І що ближчий для жертви ґвалтівник, 
то складніше постраждалій особі повідомити про сексуальне насильство.

Два нові злочини увійдуть в правову площину – “зґвалтування з не-
обережності” (negligent rape) та “сексуальне насильство з необережності” 
(negligent sexual abuse). Максимальна санкція – чотири роки позбавлення 
волі. У випадку вчинення тяжкого зґвалтування або зґвалтування дітей, 
то мінімальна санкція становитиме 5 років позбавлення волі.

Доцільно також приділити увагу окремим аспектам діяльності поліції 
Королівства Швеції у досліджуваній сфері, що будуть корисні та актуаль-
ні й для України. Йдеться про оцінку ризиків, яку мають робити полі-
цейські у випадках гендерно зумовленого насильства. Так, поліція Швеції 
має кілька відповідних чек-листів стосовно вчинення власне домашнього 
насильства; переслідувань; дій, що зачіпають гідність; насильства, пов’я-
заного з наявністю великої кількості загроз, тощо.

8  Suzan van der Aa and others, Mapping the Legislation and Assessing the Impact of Protection Orders in the European 
Member States (Wolf Legal Publishers (WLP) 2015) <http://poems-project.com/wp-content/uploads/2015/04/
Intervict-Poems-digi-1.pdf> дата звернення 3 Липень 2018.
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Саме поліцейські вирішують статус ризику, і якщо він високий – жертві 
насильства видається пристрій, така собі “тривожна кнопка”, яку жертва 
може натиснути у випадку небезпеки. Кривднику ж надягається на ногу 
браслет, за допомогою якого поліція відстежує, чи не порушує кривдник 
умов обмежувального припису. Якщо порушує і, скажімо, наближається 
до жертви або її приміщення – сигнал подається до поліцейського від-
ділку. У випадку порушення – ув’язнення терміном до 1 року.

Важлива також є й взаємодія поліції та прокуратури у сфері попере-
дження та протидії правопорушенням, вчиненим на гендерному під-
ґрунті, а також домашньому насильству. Зокрема, виключно прокурор 
вирішує питання про достатність або недостатність доказової бази для 
направлення кримінального провадження в суд, використовуючи при 
цьому спеціальний чек-лист. Позитивним також є те, що у Королівстві 
Швеція запроваджено спеціалізацію прокурорів, які проходять навчання 
з питань гендерно обумовленого та домашнього насильства.

Крім потужного правового забезпечення профілактики та протидії 
домашньому насильству варто зазначити і про високий рівень взаємодії 
державних та недержавних інституцій у цій сфері, а також про наявність 
розгалуженої мережі установ, що підтримують жертв насильства. 

Зокрема, у звіті про роль спеціалізованих жіночих служб підтримки в 
Європі зазначено:

Для жінок та дітей, які зазнають домашнього насильства, Швеція має 161 при-
тулок з 631 ліжком <...> дві національні лінії допомоги, а жінки, які є жертва-
ми будь-якого насильства, також можуть одержати допомогу за допомогою 
друкованої інформації та Інтернету (www.kvinnofridslinjen.se)9.

А у звіті за результатами перевірки ефективності європейських служб 
для жінок та дітей, які пережили насильство, йдеться: ‘Для жінок, які за-
знали сексуального насильства, існує щонайменше вісім жіночих центрів, 
які надають спеціалізовану підтримку’10. 

Серед недержавних установ, які надають допомогу цій категорії по-
страждалих, особливо слід відзначити:

<…> доволі активну роботу у сфері запобігання та протидії гендерному та 
домашньому насильству фонду “Kvinna till Kvinna” (“Жінка для жінки”), 
 основними завданнями якого є: 

9 ‘WAVE Report 2015 on the Role of Specialist Women’s Support Services in Europe’ (Women Against Violence Europe, 
2015): <www.fi leserver.wave-network.org/researchreports/WAVE_Report_2015.pdf> дата звернення 3 Липень 
2018.

10 ‘Country Report 2013. Reality Check on European Services for Women and Children Survivors of Violence. 
A Right for Protection and Support?’ (Women Against Violence Europe, 2014) <www.fi leserver.wave-network.org/
researchreports/COUNTRY_REPORT_2013.pdf> дата звернення 3 Липень 2018. 
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– реалізація проектів в регіонах військових дій та збройних конфліктів, які 
сприяють жіночій самостійності та самоповазі, жіночому психологічному та/
або фізичному здоров’ю (або які сприяють участі жінок у побудові демокра-
тичного громадянського суспільства);
– сприяння вивченню та дослідженню наслідків війни та збройних конфлік-
тів для жінок;
– привернення уваги громадськості до фактів та інформації про наслідки вій-
ни та залучення громадської підтримки мирного вирішення конфліктів за до-
помогою цивільних засобів11. 

Фондом за підтримки поліції Королівства Швеція також започатковано 
проведення міжнародної програми тренінгів “Гендерне насильство: запобі-
гання та належна відповідь. Посилення агентів змін”, під час яких учасників 
ознайомлюють з механізмами попередження гендерного насильства у су-
спільстві та сім’ї, особливостями кваліфікації гендерного насильства та систе-
мами належного реагування на випадки насильства. Тренінг також передба-
чає проведення лекцій з розробки навчальних програм, підготовки цільових 
навчальних курсів. Особлива увага акцентується на необхідності коректного 
визначення завдань навчального курсу, його мети; правильного встановлен-
ня цільової аудиторії та необхідних методів і засобів донесення інформації; 
необхідних ресурсів, що потрібні для успішної навчальної діяльності. 

Окремо слід звернути увагу на наукове забезпечення протидії домаш-
ньому насильству, а також подолання його наслідків. 

Необхідно зазначити, що:
<…> у Королівстві Швеція функціонує Національний центр знань про вчи-
нення насильства чоловіками щодо жінок (далі – Національний центр знань, 
NCK), що базується в Упсальському університеті. Уряд, зокрема, закликав 
NCK збільшити кількість наукових досліджень про насильство чоловіків 
щодо жінок у Швеції та розробляти методи лікування та догляду за жінка-
ми, які зазнали насильства. Центр також вивчає окремі проблеми правової та 
психологічної підтримки жертв насильства.
Так, Національному центру знань урядом було доручено:
– надавати підтримку жінкам, що зазнали насильства;
– надавати послуги пацієнтам вдень та вночі;
– поширювати знання та інформацію щодо вчинення насильства чоловіків 
стосовно жінок;
– розробляти методи догляду та лікування жінок, які зазнали побиття та/або 
зґвалтування;
– навчати медичний персонал та інші категорії працівників, які, ймовірно, 
обслуговуватимуть жінок, що піддаються насильству;
– відстежувати, збирати та поширювати результати досліджень у сфері чоло-
вічого насильства щодо жінок;
– проводити дослідження на факультеті медицини та охорони здоров’я12.

11 Kvinna till Kvinna (Offi  cial Website) <http://thekvinnatillkvinnafoundation.org> дата звернення 3 Липень 2018.
12  National Centre for Knowledge on Men’s Violence against Women (NCK) (Offi  cial Website) <http://nck.uu.se/en/

about-nck> дата звернення 3 Липень 2018.
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Окрім того, Національний центр знань функціонує як консалтинговий 
ресурс для інших організацій та органів влади у Швеції.

Отже, сьогодні у Швеції розробляються методи і процедури, які будуть 
використовувати поліція, прокурори та судді відповідно до нового зако-
нодавства. Для України цей досвід украй важливий у зв’язку із внесенням 
змін і доповнень до Кримінального кодексу України, що наберуть чинно-
сті в січні 2019 року, та прийняттям Закону України “Про запобігання та 
протидію домашньому насильству”.

Досвід, набутий протягом тривалого часу, накопичені аналітичні мате-
ріали Королівства Швеція доцільно використовувати для розробки підза-
конних актів, лекцій та навчальних курсів з питань протидії домашньому 
насильству для суб’єктів, задіяних у реалізації положень нового законо-
давства, а також в науковій роботі при розробці методичних рекоменда-
цій і пам’яток для працівників правоохоронних органів, соціальних пра-
цівників та медичних працівників.
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PREVENTING AND COMBATING DOMESTIC VIOLENCE: 
EXPERIENCE OF THE KINGDOM OF SWEDEN

Abstract. Today the process of implementation of international standards in the 
fi eld of prevention and counteraction to gender-based and domestic violence has been 
initiated in Ukraine. However, the new mechanism for preventing and responding 
to an extremely negative social phenomenon, such as domestic violence, is at the 
development stage, which is why the experience of the Kingdom of Sweden is extremely 
relevant for our country.

Th e author’s article is an overview.
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Th e purpose of the article is to highlight the main areas of implementation of the 
provisions of the new national legislation, as well as to introduce a mechanism for 
preventing and combating domestic violence in Ukraine based on Swedish experience.

Th e author notes that in the Kingdom of Sweden since 1970’s the attention has been 
paid to the problem of prevention and counteraction to gender-based and domestic 
violence. Th us, the fi rst serious step was the introduction in the legislation of the 
restrictive clause by the relevant Law in 1988. Subsequently, its wording was changed 
and supplemented with the requirements of society.

Th e high level of interaction between the police and the prosecutor’s offi  ce in the 
fi eld of prevention and counteraction to off enses committed on a gender basis, as well 
as domestic violence, has been mentioned.

In addition to a strong legal framework for preventing and combating domestic 
violence, there is a high level of interaction between state and non-state institutions 
in this area, an extensive network of institutions supporting the victims of violence, 
as well as active work in preventing and combating gender and domestic violence of 
the “Kvinna till Kvinna” Foundation (“Woman for Woman”). It is indicated that the 
Foundation, with the support of the police of the Kingdom of Sweden, also launched 
an international training program “Gender Violence: Prevention and Proper Response. 
Strengthening Agents of Change”.

Th e component of the counteraction to the mentioned negative social phenomenon, 
which is the scientifi c provision of counteracting domestic violence and overcoming 
its consequences, and also the importance of the work of the National Center for 
Knowledge of Men’s Violence Against Women (NCK)), based at Uppsala University, 
is emphasized.

Th e attention is paid on the methods and procedures that are currently being 
developed in Sweden and which police, prosecutors, and judges will use in accordance 
with the new legislation.

As a result of the study, it was concluded that such experience is extremely important 
for Ukraine, in view of the introduction of amendments and supplements to the 
Criminal Code of Ukraine, which will come into force in January 2019, as well as the 
adoption of the Law of Ukraine “On Preventing and Combating Domestic Violence”.

Keywords: gender based violence; domestic violence; violence against women; 
scientifi c framework; counteraction.
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УПРОВАДЖЕННЯ 
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Анотація. Відповідно до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року 
№ 501/2015 “Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини”, роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р “Про 
затвердження Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 
на період до 2020 року” необхідно ввести обов’язкове вивчення предмета “Основи 
міжнародного гуманітарного права”, підготувати навчальні матеріали та розроби-
ти методичні рекомендації з питань міжнародного гуманітарного права (МГП) під 
час виконання операцій з підтримання миру та безпеки. З огляду на викладене до-
тримання положень міжнародного гуманітарного права – це вимога сьогодення, 
закономірний етап прогресивних змін і водночас свідчення потреби у розроблен-
ні відповідних правових приписів, що обумовлено переходом до нової концепції 
розвитку, яка забезпечила б поєднання різних доктрин міжнародного гуманітар-
ного права, кодифікованих норм з усталеними гуманітарними традиціями. 

Метою статті є визначення ефективності норм міжнародного гуманітар-
ного права на міжнародному і національному рівнях та їх упровадження в на-
вчальний процес.

Для її досягнення досліджено історію становлення і розвитку різних доктрин 
міжнародного гуманітарного права: права війни (права збройних конфліктів), 
традиційного міжнародного гуманітарного права, нової доктрини “права гуман-
ності”. Обґрунтовано необхідність його імплементації в національне законодав-
ство та впровадження в навчальний процес нової концепції викладання гумані-
тарного права.

Зроблено висновок про те, що імплементація у внутрішньодержавне пра-
во, виконання та підвищення рівня ефективності потребують його вивчення, 
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 зокрема, працівниками військової прокуратури, особливо в умовах збройного 
конфлікту, який триває на сході України.

Ключові слова: війна; право збройних конфліктів; міжнародне гуманітарне 
право; право війни; міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів; ле-
гітимне застосування збройної сили; миротворчі операції; встановлення миру; 
підтримання миру; гуманітарні традиції; прокурор.

Для України питання дотримання міжнародного гуманітарного пра-
ва є актуальним з урахуванням подій, які відбуваються на сході країни. 
Тому важливим вбачається поширення знань про міжнародне гуманітар-
не право серед працівників військових прокуратур, які насамперед мають 
знати, розуміти і застосовувати міжнародне гуманітарне право з метою 
забезпечення власної безпеки і захисту в умовах збройного конфлікту.

Метою статті є визначення ефективності норм міжнародного гума-
нітарного права на міжнародному і національному рівнях та їх упрова-
дження в навчальний процес.

Набуття Україною незалежності, розбудова суверенної держави, утво-
рення нової законодавчої бази на початку 90-х років XX ст. давали підста-
ви вважати Україну суб’єктом міжнародного права, який зацікавлений у 
цивілізованих відносинах всіх країн на міжнародній арені. В українській 
школі міжнародного права останніми роками визначився інтерес до кон-
цептуальних засад гуманітарного права, взаємодії таких галузей міжна-
родного права, як право прав людини, міжнародне гуманітарне право, 
міжнародне право захисту оточуючого середовища. Україна ратифікувала 
Женевські конвенції 1949 року ще у серпні 1954 року, а лише у 1990 році 
була надана можливість вжиття перших заходів з метою їх виконання.

Таким чином, створилися передумови для значного збагачення 
міжнародно- правової культури сучасного фахівця в галузі права. Однак 
зміна орієнтирів не може відбутись безболісно навіть у межах мирної між-
народної ідеї. На жаль, кінець XX та початок ХХІ століть не відзначились 
особливо впливовою міжнародною гуманітарною доктриною, в якій би 
наголошувалось на розриві з традицією “облагороджування і гуманізації 
збройного насильства”. Заслуговують на особливу увагу система погля-
дів міжнародної організації “Лікарі без кордонів” лауреата Нобелівської 
премії 1999 року, в якій керівним є принцип “справедливості і співпере-
живання”, доктрина Міжнародного Комітету Червоного Хреста з принци-
пами деполітизації міжнародної гуманітарної діяльності. Вважаємо, що 
великий гуманітарний потенціал несуть у собі знання, виконання і реалі-
зація норм міжнародного гуманітарного права.
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Отже, основним завданням сьогодні є виконання норм міжнародного 
гуманітарного права, яке називається ще “право війни”, „міжнародне во-
єнне право”, “право збройних конфліктів”, “закони і звичаї війни”. Адже 
ґрунтовно розроблені положення гуманітарного права, більшість із яких 
є практично загальновизнаними, порушуються під час конфліктів і, не-
зважаючи на ряд розроблених міжнародних механізмів запобігання їм, 
основну відповідальність за дотримання норм гуманітарного права не-
суть держави.

Також чимало питань виникає щодо впливу гуманітарного прогресу на 
розв’язання складних морально-правових проблем у міжнародних відно-
синах та всередині країн. Цей процес не є таким лінійним, як це може 
здатись за умови зростання чисельності кодифікованих норм гуманітар-
ного права щодо захисту прав і свобод фізичних осіб, звичаїв цивілізо-
ваного співіснування. Відомі фахівці з міжнародного права стверджують 
про необхідність подальшого прогресивного розвитку гуманітарних ос-
нов права. Так, іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет попереджав, що 
людство має й інший варіант розвитку: це – цілковита втрата гуманітар-
них морально-правових традицій, коли європейський континент може 
знов повернутись до епохи варварства (примітивного права). Видатний 
іспанський мислитель, який відчув на собі негативний вплив антигуман-
них акцій іспанського фашизму та громадянської війни 1936–1938 років, 
зауважував, що ‘вистачить тридцяти років, щоб наш континент повер-
нувся до варварства. Правова і матеріальна техніка вивітриться з такою ж 
легкістю, як губилися стільки разів таємниці виробництва’1.

Міжнародне гуманітарне право згідно з новітніми науковими підходами 
визначено як ‘сукупність юридичних норм та інституцій, які регулюють від-
носини у міжнародному суспільстві з метою встановлення в ньому миру, 
справедливості та сприяння його розвитку’2. Таким чином, ‘міжнародне 
право подане як публічне право (jus gentium, як говорили в давнину), що 
застосовується до будь-якої особи повсюдно’3, а не тільки до значних суб’єк-
тів типу держави, її органів чи міжнарод них інституцій у мирний і воєнний 
час. І представник будь-якої держави, фахівець в галузі права, менеджменту 
у міжнародних економічних відносинах, нотаріату не може розраховувати 
на адекватну ситуації діяльність, керуючись лише національно- державними 
або регіональними нормами. Міжнародне гуманітарне право, віддзерка-
люючи існуючі на час його прийняття погляди, концепції, є результатом 

1 Хосе Ортега-і-Гассет, Вибрані твори (Основи 1994) 43. 
2 Жан Тускоз, Міжнародне право (АртЕк 1998) 5. 
3 Там само.
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компромісу між протилежними інтересами суб’єктів міжнародного права і 
досягнутого консенсусу. Воно засноване на категоріальному апараті різних 
правових систем і термінології, усталених етнонаціональних традиціях. Це 
вимагає конкретного знання майже 800 норм його базових документів.

У відносинах між державами і народами нового століття мир повинен 
характеризуватись або незастосуванням збройної сили у відносинах чи 
відсутністю загрози силою, дотриманням прийнятих зобов’язань мир-
ного співіснування народів, або хоча б припиненням на тривалий час 
широкомасштабних збройних конфліктів, закріпленням їх результатів 
у мирній обстановці. За цих умов можна стверджувати про збільшення 
значення універсальних правових взаємовідносин, прискорення проце-
су становлення гуманітарного права всього планетного співтовариства 
(jus gentium communis). Тобто складається об’єктивна тенденція зростан-
ня ролі тих галузей міжнародного права, що керують всім міжнародним 
суспільством, у тому числі сферою виконавчої вла ди суверенних держав 
у напрямі їх звернення до права людини. Так, приймаючи Женевські кон-
венції 1949 року, держави вважали за необхідне наголосити на своєму 
обов’язку ‘за будь-яких обставин виконувати та примушувати виконува-
ти чинну Конвенцію’4.

Ми глибоко переконані, що в епоху гуманітарних криз, а нерідко й 
гуманітарних катастроф, у конфліктогенних регіонах планети будь-яка 
просвітня діяльність з вивчення міжнародного гуманітарного права є по-
зитивною. Однак чітке визначення цілей, принципів поширення знань гу-
манітарного характеру, вибір адекватних для нового тисячоліття методів 
і форм навчання є не менш важливим.

“Тріумф правового позитивізму” та кодифікація норм міжнародного 
гуманітарного права припали на другу половину XIX–XX ст. ст., коли роль 
держави була визначальною у всіх сферах буття, а система освіти – пере-
важно національною. Поширення знань права війни і поширення гумані-
тарної інформації було формальним обов’язком держав – учасниць Же-
невських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, 
згідно з якими вони були зобов’язані включати приписи міжнародного 
гуманітарного права ‘в навчальні програми воєнної та, за можли вості, ци-
вільної освіти, щоб з його принципами було ознайомле не все населення в 
цілому та, зокрема, воюючі збройні сили’5. 

4  Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним (Международный Коми-
тет Красного Креста 1997) 3.

5 Див.: спільні для всіх чотирьох Женевських конвенцій статті 47, 48, 127, 144 (відповідно, І – IV Женевських 
конвенцій), а також ст. 83 та ст. 19 Додаткових протоколів до них (І Додатковий протокол, II Додатковий 
протокол) у кн.: Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним (н 4).  
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Розвиток міжнародно-правової свідомості широких верств населен-
ня – завдання складне, тому що у свідомості людей нерідко панують шо-
вінізм, перекручений багатовіковий примітивний націоналізм, непра-
вильні уявлення про міжнародно-правову відповідальність держав. Тож 
роз’яснення широким верствам загальнолюдських інтересів всього спів-
товариства, які репрезентує міжнародне гуманітарне право, стає актуаль-
ним завданням держави та її службовців, всієї системи вищої освіти. Без 
цього навряд чи вдасться успішно вирішувати гу манітарні проблеми не 
тільки зовнішніх, а й внутрішніх конфліктів, особливо запеклих збройних 
сутичок, що виникають на етнонаціональному або релігійному підґрунті. 

Відповідно до Указу Президента України від 25 серпня 2015 року 
№ 501/2015 “Про затвердження Національної стратегії у сфері прав лю-
дини”6, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2015 року № 1393-р “Про затвердження Плану дій з реалізації Національ-
ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”7 необхідно ввес-
ти обов’язкове вивчення предмета “Основи міжнародного гуманітарного 
права”, підготувати навчальні матеріали та розробити методичні реко-
мендації з питань МГП під час виконання операцій з підтримання миру та 
безпеки. Пропонуємо проект робочої навчальної програми з міжнарод-
ного гуманітарного права (Додаток 1). 

Додаток 1

Проект робочої навчальної програми
 з міжнародного гуманітарного права

Мета і завдання робочої навчальної програми з міжнародного гуманітарно-
го права – надати слухачам систематизовані знання основних принципів, пра-
вил, норм особливої галузі міжнародного права, що діє як у мирний час, так і 
в період збройних конфліктів, – міжнародного гуманітарного права. Зміст ос-
новних джерел міжнародного гуманітарного права становлять майже 800 ста-
тей: чотири Женевські конвенції 1949 року; два Додаткові протоколи до них 
1977 року; основні з тринадцяти Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років, частина 
з яких була ратифікована ще царською Росією і сьогодні не суперечить Стату-
ту ООН, про що уряд СРСР у 1955 році заявив уряду Нідерландів. Важливими 
джерелами є також доктрини найбільш авторитетних юристів-міжнародників. 
Особлива увага приділяється еволюції правил гуманної бойової моралі і норм 
поведінки, концепцій захисту прав людини за всіх обставин мирного і воєнного 
часу, які пройшли шлях від первинного синкретичного права, стародавніх при-

6 Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серп-
ня 2015  року № 501/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364 (дата звернення: 
16.11.2018).

7 Про затвердження Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р. URL: https://www.kmu.gov.
ua/npas/248740679 (дата звернення: 16.11.2018). 
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писів і професійних кодексів шляхетних вояків, Кодексу Ф. Лібера, Інструкції 
А. Лінкольна командирам армії США 1863 року до норм міжнародного гумані-
тарного права Женеви, Гааги, Нью-Йорка, сучасних документів ООН з приводу 
захисту прав, свобод, здоров’я людини. У програмі передбачено вивчення нових 
міжнародно- правових домовленостей України у царині захисту прав і свобод 
людини, імплементації норм міжнародного гуманітарного права в національне 
законодавство.

Організаційно-методичні вказівки. Викладання дисципліни “Основи міжна-
родного гуманітарного права” згідно з цією програмою ґрунтується на розумін-
ні його як синтетичної правової галузі знань, сенс якої полягає у послідовному 
втіленні концепції гуманітаризації людської діяльності і буття в найбільш екс-
тремальних умовах сучасних війн і збройних конфліктів, захисту прав, свобод, 
здоров’я людей у надзвичайних ситуаціях.

Дисципліна передбачає читання лекцій, проведення круглих столів і прак-
тичних занять, практичного аналізу конкретних ситуацій морально-правового 
вибору поведінки в складних ситуаціях, які ставлять під загрозу людське жит-
тя, та дотримання основних прав людини, а також самостійне вивчення джерел 
міжнародного гуманітарного права, насамперед Женевських конвенцій, мате-
ріалів ООН, документів Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжна-
родного кримінального суду. Сучасні методики, які використовують спеціалісти 
у конфліктогенних регіонах планети, передбачають також проведення диспу-
тів, порівнянь етнонаціональних традицій гуманного ставлення до учасників і 
жертв збройних конфліктів й універ сальних норм міжнародного права, комп-
лексу пропагандистсь ких заходів. Вони можуть використовуватись у конкрет-
них навчальних ситуаціях.

Зміст робочої навчальної програми з міжнародного гуманітарного права

Тема 1.  Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах збройних 
 конфліктів

Сучасний світ після завершення “холодної війни”, Європа на стадії постко-
муністичних перетворень. Синдром ворожнечі “країн-родичів”. Геостратегічні 
проблеми нашого часу, правосили та міжнародне право. 

Мирні надії людства і суворі реалії поширення збройного організованого 
насильства: міжнародний тероризм, міждержавні збройні конфлікти. Поняття 
легітимної збройної боротьби, визнаної міжнародним правом. Державний су-
веренітет і міжнародне право. Суперечності між внутрішнім законодавством та 
міжнародним правом щодо регуляції збройного насильства. 

Міжнародно-правовий аспект збройної боротьби. Міжнародне обмеження 
сучасного збройного насильства нормами права і силовими заходами. Сучасні 
збройні конфлікти як об’єкт дії міжнародного гуманітарного права. Моральні 
та правові засади розвитку сучасного міжнародного гуманітарного права. Су-
перечності між національним законодавством і вимогами імплементації міжна-
родного гуманітарного права. 

Тема 2. Актуальні проблеми застосування міжнародного гуманітарного права 
та його імплементація у національне законодавство України

Засоби міжнародного гуманітарного права для забезпечення застосування: 
превентивні засоби, репресивні засоби, засоби контролю за виконанням держа-
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вами міжнародних зобов’язань, інші засоби. Роль ООН і регіональних миротвор-
чих міжнародних об’єднань у виконанні вимог МГП. Додатковий протокол 1 до 
Женевських конвенцій 1977 року щодо засобів забезпечення виконання норм 
МГП. Зобов’язання країн забезпечувати виконання базових норм міжнародного 
гуманітарного права на рівні законодавства і функціонування “силових струк-
тур”. Поняття держав-покровительниць та їх субінституцій.

Роль засобів масової інформації, Міжнародного Комітету Червоного Хреста у 
регуляції збройних конфліктів, захисті прав людини.

Поняття міжнародного розслідування, міжнародного суду, міжнародних 
злочинців та їх покарання. Роль Нюрнберзького трибуналу в розвитку міжна-
родного гуманітарного права. Роль Міжнародного трибуналу для тлумачення 
концепції покарання міжнародних злочинців. Актуальні проблеми міжнарод-
но-правового, морального, релігійного і культурно-етнічного обмеження стихії 
збройного насильства та захисту прав, свобод, здоров’я людини. 

Відповідальність керівників і виконавців злочинних наказів за порушен-
ня МГП. Поняття міжнародно-правової культури сучасного спеціаліста- 
військовика, медика, журналіста, капелана, юриста. Поняття злочинів проти 
миру, проти людяності, воєнних злочинів. Соціально-політичні труднощі у за-
безпеченні виконання державами гуманітарного права. 

Тема 3. Застосування прокурором міжнародних нормативно-правових актів 
під час захисту прав людини, порушених внаслідок збройних конфліктів 

Основний юридичний зміст чотирьох Женевських конвенцій і Додаткових 
протоколів до них та їх гуманістична цінність: захист поранених, хворих, війсь-
ковополонених, осіб, які зазнали катастрофи на морі. Захист правом Женеви ци-
вільних осіб, жінок, дітей, біженців. Захист правом Женеви культурних ціннос-
тей, а також цінностей релігійного (культового) призначення.

Право війни (право збройних конфліктів) та його кодифікація у нормах пра-
ва Гааги. Поведінка комбатантів і некомбатантів на полі бою. Проблеми воєнної 
необхідності й гуманне ведення бойових дій. Цивілізоване обмеження засобів 
і методів ведення соціальної збройної боротьби. Ядерна зброя та мораль но-
правове обмеження її застосування. Протиріччя між ядерними та неядерними 
державами. Ядерна зброя і захист цивільних об’єктів, цивільна оборона. 

Протоколи 1977 року – важливий етап розвитку міжнародного гуманітар-
ного права в умовах еволюції збройного насильства. Положення Протоколів як 
норми звичаєвого права. Принцип поваги до противника, який склав зброю, та 
осіб, які не беруть участі у бойових діях. 

Статус комбатантів і військово полонених. Захист цивільного населення: два 
напрями захисту. Загальний і посилений захист культурних цінностей. Особли-
вості Другого додаткового протоколу: лаконічність, кон сенсус, сфера застосу-
вання. Поняття національно-визвольних війн і найманців. Визначення неміж-
народних збройних конфліктів. Проблема ратифікації Додаткових протоколів. 

Роль Конвенції 1980 року про звичайну зброю в обмеженні особливо варвар-
ських видів зброї: мін, запальної зброї. Тенденція взаємодії міжнародного гу-
манітарного права з міжнародним правом захисту прав людини, міжнародним 
правом захисту навколишнього середовища в умовах мирного і воєнного часу, 
надзвичайного стану, стану внутрішньої напруги, збройних конфліктів міжна-
родного і внутрішнього характеру.
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Упровадження цього проекту робочої навчальної програми в навчаль-
ний процес із підготовки слухачів Національної академії прокуратури 
України дасть змогу ставитись до системи права як до гуманітарно- правової 
галузі знань, що сприяє запровадженню у світову практику принципів, 
правил і норм захисту прав і свобод людини в мирний і воєнний час.

Зупинимось лише на принципових моментах поширення знань з між-
народного гуманітарного права. Західноєвропейська традиція і сучасні 
підходи до поширення гуманітарно-правових знань втілені у поняттях 
“promotion”, “diff usion”, “education”. Перший термін “promotion” – поширен-
ня – застосовується у Женевських конвенціях 1949 року для позначення 
діяльності, спрямованої на забезпечення отримання людьми широкого 
спектра знань з міжнародного гуманітарного права, а другий – “diff usion” – 
відповідає поняттю “пропаганда” і стосується передусім позначення ді-
яльності міжнародних гуманітарних ор ганізацій, зокрема Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста, яка проводиться з метою роз’яснення, по-
ширення, сприйняття гуманітарних знань. Термін “education” відповідає 
принципам системи вищої освіти й означає вивчення базових положень, 
детальне вивчення основного змісту навчальної дисципліни “Основи 
міжнародного гуманітарного права”.

В історії гуманітарної освіти простежується еволюція у підходах до ви-
вчення гуманітарного права:

– виконання (імплементація) міжнародного гуманітарного права по-
чинається з обов’язку поширення знань цієї галузі згідно із положенням 
загальної статті (відповідно, I–IV Конвенцій), де вказано, що Сторони у 
мирний і воєнний час зобов’язані ‘поширювати якомога ширше текст да-
ної Конвенції у своїх країнах з тим, щоб з її принципами було ознайом-
лено все населення в цілому і, зокрема, воюючі збройні сили, медичний 
персонал і священнослужителі’8:

– у ст. 83 (параграф 1) Протоколу І 1977 року підтримано цю ідею по-
ширення знань та запропоновано нові способи включення положень 
Конвенцій і Протоколу до програм підготовки для того, щоб їх вивчали 
представники збройних сил і цивільного населення.

У класичних підручниках з міжнародного гуманітарного права Фреде-
ріка де Мулінена вивчення норм і принципів права збройних конфліктів 
рекомендовано проводити диференційовано для різних категорій комба-
тантів і цивільних осіб, при цьому особливо виокремлено цивільні і вій-

8 Див.: спільні для всіх чотирьох Женевських конвенцій статті 47, 48, 127, 144 (відповідно, І – IV Женевських 
конвенцій), а також ст. 83 та ст. 19 Додаткових протоколів до них (І Додатковий протокол, II Додатковий 
протокол) у: Женевские конвенции (н 4).  
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ськові владні структури, які згідно зі ст. 83 (параграф 2) Додаткового Про-
токолу І ‘повинні бути повністю ознайомлені з текстами’9. 

Нові інформаційні технології, розвиток мережі Internet, зміни у соціо-
культурних обставинах життя потребували нетрадиційних підходів до 
поширення знань міжнародного гуманітарного права, перший досвід яких 
може бути узагальнений і використаний в нестандартній обстановці. Так, 
в Африці, де значна частина комбатантів – це діти і підлітки, поширюється 
практика створення художніх творів, театральних постановок, музичних 
записів з темою гуманних мотивів у поведінці вояків (Нігерія, Сомалі).

Стосовно України ми вважаємо за необхідне наголосити на позитив-
них зрушеннях у системі вищої освіти щодо гуманітарної підготовки фа-
хівців. Однак важливою, ще не опанованою для міжнародного гуманітар-
ного права сферою залишається гуманітаризація навчання. Концепція 
такого навчання може бути реалізована шляхом ознайомлення не тільки 
слухачів, а й професорсько-викладацького складу з принципами, норма-
ми, особливостями захисту прав, свобод і здоров’я людини в міжнарод-
ному гуманітарному праві. Крім того, на сьогодні ще відчувається брак 
сучасних підручників з міжнародного гуманітарного права.

Існує ще один чинник, що ускладнює розвиток гуманітарної складової 
в системі вищої освіти. Це – відсутність гуманістів, яскравих особисто-
стей з життєвим прикладом служіння гуманітарним ідеалам. Такими були 
Анрі Дюнан, Френсіс Лібер, Альберт Швейцер. Останній був стурбова-
ний тим, що в суспільстві другої половини XX ст. поступово формувались 
ідеї, які призводили до несприйняття гуманності. І навіть більше – по-
ширювались “ідеї закінченої негуманності”. Внаслідок цього мають місце 
факти загибелі десятків людей від стрілянини у школах США, ми чуємо 
повідомлення про вбивства, вчинені релігійними екстремістами в Ізраїлі 
та Європі, про тисячі жертв громадянських війн у Колумбії і Анголі, де-
сятки тисяч жертв терористичного акту в Нью-Йорку, сотні загиблих на 
Донбасі. Відсутність яскравих особистостей серед мислителів-гуманістів 
призводить до того, що належний вплив сили їхнього слова на людське 
сумління не здійснюється. Сьогодні мало книг, які б виховували чуйність 
і людяність, викликали співчуття до страждань інших.

Результати цього дослідження дають підстави стверджувати, що проб-
лема ефективності дотримання норм міжнародного гуманітарного права 
набуває дедалі більшої актуальності. Після теоретичного обґрунтування 
питання міжнародного гуманітарного права стало очевидно, що про-

9 Фредерик де Мулинен, Право войны. Руководство для вооруженных сил (Международный Комитет Красного 
Креста 1993) 80–82. 



118

Валерій Дяченко 

цес його прогресивного розвитку, пов’язаний з накопиченням правових 
норм, не є самоціллю, а засоби імплементації не забезпечують автоматич-
ного їх виконання. Для належного дотримання норм міжнародного гума-
нітарного права необхідні високий рівень суспільної моралі, сприйняття 
справедливості і гуманізму, розуміння цінності чужого життя та повага 
до нього. У міжнародному гуманітарному праві не закріплено примушу-
вання до його дотримання, що спричиняє недбале ставлення до реалізації 
вимог цих міжнародно-правових норм і принципів, відповідно, ефектив-
ність виконання регулятивної функції залежить від забезпечення такого 
процесу на державному, відомчому, особистісному рівнях.

Отже, знання міжнародного гуманітарного права, його основних ка-
тегорій і понять, розуміння потреби їх вивчення є показником належної 
спеціальної підготовки військових прокурорів і сприятиме їхній якісній 
професійній діяльності.
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INTRODUCTION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COURSE 
INTO TRAINING CURRICULUM FOR MILITARY PROSECUTORS

Abstract. Th e Decree of the President of Ukraine of 25 September 2015 No. 
501/2015 “On Approval of the National Human Rights Strategy of Ukraine” and the 
Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 23 November 2015 No. 1393-р 
“On Approval of the Action Plan to Implement the National Human Rights Strategy 
of Ukraine by 2020” state the introduction of a mandatory course “Th e Basics of 
International Humanitarian Law”, elaboration of course materials and development 
of recommendations on international humanitarian law for peacekeeping operations. 
Th us, abiding by the norms of international humanitarian law is the demand in today’s 
world, the natural stage of ongoing changes, and, at the same time, the evidence of a 
need to elaborate relevant legal norms that is determined by the shift  to a new concept of 
development, which would ensure the unifi cation of diff erent doctrines of international 
humanitarian law, codifi ed norms with stable humanitarian tradition.

Th e purpose of the article is to determine the eff ectiveness of international 
humanitarian legal norms at international and national levels and their introduction 
into the training curriculum. 

To reach this goal, the history of various international humanitarian doctrines was 
studied: law of war (law of armed confl icts), traditional international humanitarian 
law, new doctrine “law of humanity”. Th e necessity to implement this law into national 
legislation and to introduce the new concept of humanitarian law teaching was 
grounded. 

It has been concluded that military prosecutors must study the international 
humanitarian law especially under the armed confl ict lasting in the east of Ukraine. 

Keywords: war; law of armed confl icts; international humanitarian law; law of 
war; international legal regulations of armed confl icts; legitimate use of armed forces; 
peacekeeping operations; peacekeeping; humanitarian traditions; prosecutor.
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СТАН ЗЛОЧИННОСТІ 
СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

Анотація. У 2014 році Україна зазнала збройної агресії, що не могла не впли-
нути на комплекс детермінант злочинності у державі. Окупація частин терито-
рії спровокувала масове внутрішнє переміщення людей, які проживали на них. 
Особам, які переміщалися, з часом було надано статус “внутрішньо переміщена 
особа” (у тексті ВПО вживається у множині. – Ю.Т.). На новому місці проживан-
ня ВПО наразилися на велику кількість проблем, для вирішення яких подекуди 
обирали неправомірний спосіб.  Надалі для отримання об’єктивних висновків 
стосовно злочинів, які вчиняють ВПО, виявилося необхідним проведення ан-
кетування прокурорів органів прокуратури України (в областях концентрації 
ВПО) з метою більш ґрунтовного вивчення цієї проблематики.

Метою статті є оприлюднення результатів анкетування прокурорів 
 органів прокуратури України та проведення кримінологічного аналізу стану 
злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні на основі вказаного 
 опитування. 

Під час дослідження використовувався метод анкетування. Анкетування, або 
анкетне опитування, є ефективним і широко використовуваним у криміноло-
гії методом одержання даних. Тому, зважаючи на відсутність до 2017 року офі-
ційної статистичної інформації від правоохоронних органів стосовно вчинення 
злочинів ВПО, такі дані було сформовано на основі масиву інформації, зібраної 
та проаналізованої шляхом проведення анкетування прокурорів органів про-
куратури України в місцях найбільшої концентрації ВПО.

За результатами дослідження зроблено висновки, що в областях найбільшої 
концентрації ВПО (а саме: у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, 
Дніпропетровській, Одеській областях та у місті Києві) спостерігається пропо-
рційно найбільший відсоток позитивних відповідей прокурорів щодо випадків 
учинення злочинів ВПО. Осіб, які вчиняють злочини, зі статусом ВПО у біль-
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шості випадків прокурори характеризують як жертв обставин, у яких вони 
опинились після внутрішнього переміщення. На думку автора, внутрішнє пе-
реміщення є фоновим явищем злочинності. Також за допомогою проведеного 
анкетування виявлено певні труднощі, яких зазнає прокурор при здійсненні 
нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування. 
Пошук шляхів усунення таких проблем може бути предметом подальших науко-
вих  досліджень. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; прокуратура України; проку-
рор; анкетування; злочин; досудове розслідування.

У 2014 році в Україні було зафіксовано масове явище внутрішнього пе-
реміщення людей. Внутрішнє переміщення, як і будь-який інший соціаль-
ний процес, спричинило низку негативних наслідків для внутрішньо пе-
реміщених осіб та населення загалом. Із часом ВПО почали здійснювати 
свій “внесок” у показники злочинності.

З огляду на актуальність тематики чимало науковців присвятило свої 
праці дослідженню проблем внутрішньо переміщених осіб. З-поміж них: 
Б. Бабін, С. Белікова, Т. Гришина, Ж. Лук’яненко, М. Менжул, Н. Наулік, 
В. Нестерович, Л. Нецька, Т. Огнєв, О. Первомайський, О. Рогач, Г. Христо-
ва та інші. З позиції кримінологічної науки у 2016 році на проблемі вну-
трішнього переміщення зосередила увагу В. Батиргареєва та у 2017 році 
В. Бесчастний. Однак з позиції сучасної кримінології комплексне розроб-
лення проблем вчинення злочинів ВПО українські вчені не проводили. 
Тому вбачається за доцільне провести таке дослідження, обов’язково вра-
ховуючи досвід роботи правоохоронних органів.

Метою статті є оприлюднення результатів анкетування прокурорів 
органів прокуратури України та проведення кримінологічного аналізу 
стану злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні на основі 
вказаного опитування. 

Як відомо, за своєю сутністю внутрішнє переміщення є одним із різно-
видів міграції. Міграцію населення можна розглядати:

<…> як фонове явище до злочинності, оскільки мігранти <…> є особливою 
категорією населення і здійснюють власний вплив на криміногенну обстанов-
ку в державі перебування не тільки шляхом учинення злочинів, а й завдяки 
особливостям поведінки внаслідок адаптації до умов життя на новій для них 
території1. 

У 2016–2017 роках було проведено опитування громадської думки (без-
посередньо та через мережу Інтернет) стосовно злочинності внутрішньо 
1 А Калініна, ‘Вплив імміграційних процесів на стан злочинності в Україні на початку ХХІ ст.’ (2014) 27 Бо-

ротьба зі злочинністю 237.
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переміщених осіб у містах концентрації ВПО (переселенців). Автор цієї 
статті, зокрема, вважає:

Результат опитування громадської думки засвідчив, що злочинність ВПО 
(переселенців) – факт не надуманий. У більшості випадків респонденти пого-
дилися з тим, що внутрішнє переміщення сприяло погіршенню криміноген-
ної обстановки, також деякі респонденти знають про кримінальні правопо-
рушення, суб’єктами вчинення яких були ВПО2. 

Тому для отримання об’єктивних висновків автором стосовно вчи-
нення злочинів ВПО виявилося необхідним проведення анкетування 
прокурорів органів прокуратури України (в областях концентрації ВПО) 
з метою більш глибокого вивчення проблематики вчинення злочинів за-
значеною категорією осіб.

Перейдемо до опису методів, які були використані для проведення нашого 
дослідження. Соціологічні та статистичні методи дослідження є різновидом 
наукових методів кримінологічних досліджень. До соціологічних методів 
належать опитування у формі анкетування та інтерв’ювання. Анкетування, 
або анкетне опитування, є ефективним і широко використовуваним у кри-
мінології методом одержання відомостей. Тому, зважаючи на відсутність до 
2017 року офіційної статистичної інформації від правоохоронних органів 
стосовно вчинення злочинів ВПО, такі дані формували, ґрунтуючись на ма-
сиві інформації, яка була зібрана шляхом проведення анкетування проку-
рорів органів прокуратури України в місцях найбільшої концентрації ВПО, 
а саме – у неокупованій частині Донецької області й Луганської області, Хар-
ківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській і Полтавській областях 
і в місті Києві. Для більшої об’єктивності та порівняння одержаних відомо-
стей ми провели анкетування також у Львівській, Черкаській та Чернігів-
ській областях, до яких перемістилася значно менша кількість ВПО3.

Отже, проаналізуємо тепер  одержані результати. Нами було опрацьо-
вано 500 анкет. У анкетуванні взяли участь 366 прокурорів місцевих про-
куратур та 136 прокурорів регіональних прокуратур. Похибка одержаних 
результатів становить 1,9%4. Досвід роботи прокурорів у професійній 
сфері загалом становив: до 5 років – 33,8%; від 5 до 10 років – 34,1%; понад 
10 років – 34,8%.

2 Ю Тарасенко, ‘Ставлення українського соціуму в містах концентрації внутрішньо переміщених осіб (пере-
селенців) до проблеми злочинності внутрішньо переміщених осіб (переселенців) в Україні’ (2018) 1 National 
law journal: theory and practice 161–167.

3 Див.: Відповідь Міністерства соціальної політики України на запит Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України від 21 березня 2017 року 
№ 34/о/208-17/221. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html (дата звер-
нення: 17.09.2018).

4 Див.: В Лунеев, Юридическая статистика (Юристъ 2007).
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На запитання: “Чи стикаються у своїй професійній діяльності проку-
рори з категорією осіб, які вчиняють злочини і мають статус внутрішньо 
переміщеної особи?” – було одержано такі відповіді: 1) з підконтрольної 
Україні частини Донецької області 74% прокурорів зазначили, що мають 
справу з такою категорією, та, відповідно, 26% дали заперечну відповідь; 
2) з підконтрольної Україні частини Луганської області 72% прокурорів 
зазначили, що мають справу з цією категорією, та, відповідно, 28% дали 
заперечну відповідь; 3) у Харківській області 60% прокурорів зазначили, 
що мають справу з такою категорією, та, відповідно, 40% дали заперечну 
відповідь; 4) у місті Києві 57% прокурорів дали ствердну відповідь, а 43% – 
заперечну; 5) у Запорізькій області 63% прокурорів відповіли ствердно, а, 
відповідно, 37% дали заперечну відповідь; 6) у Дніпропетровській області 
51% прокурорів зазначили, що мають справу з такою категорією, та, від-
повідно, 49% дали заперечну відповідь; 7) в Одеській області 53% про-
курорів зазначили, що мають справу з такою категорією, та, відповідно, 
47% дали заперечну відповідь; 8) у Полтавській області 41% прокурорів 
зазначили, що мають справу з такою категорією, та, відповідно, 59% дали 
заперечну відповідь; 9) у Львівській області 36% прокурорів зазначили, 
що мають справу з такою категорією, та, відповідно, 65% дали заперечну 
відповідь; 10) у Черкаській області 35% прокурорів зазначили, що мають 
справу з такою категорією, та, відповідно, 65% дали заперечну відповідь; 
11) у Чернігівській області 33% прокурорів зазначили, що мають справу з 
такою категорією,  та, відповідно, 67% дали заперечну відповідь. Результа-
ти опитування відображені у діаграмі (рис. 1).

Потім прокурорам було запропоновано письмово відповісти на від-
крите запитання: “Як, на Вашу думку, впливає процес внутрішнього пе-

Рис. 1
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реміщення на криміногенну обстановку у державі?”, і було одержано такі 
відповіді: 

– відсутність постійного житла, роботи, інших матеріальних ресур-
сів, психологічні причини (невпевненість у завтрашньому дні, підвищена 
емоційна напруга) спонукають ВПО до вчинення злочинів;

– певна кількість ВПО, які перемістились на мирну територію, соціалі-
зувалася одразу, інша частина не змогла адаптуватись (як правило, це осо-
би з девіантною поведінкою, які не мають бажання працювати, зловжи-
вають алкоголем або наркотичними речовинами);

– зі збільшенням кількості населення збільшується кількість вчинених 
злочинів та злочинців;

– ВПО перемістилися із регіонів, у яких рівень злочинності стабільно 
був серед найвищих; крім того, разом із добропорядними громадянами 
на мирні території перемістилися особи, які й раніше вчиняли злочини; 
багато криміногенних елементів переїхало до столиці України, оскільки 
тут є змога мати гідний заробіток;

– слабо контрольоване внутрішнє переміщення сприяє незаконному 
обігу зброї та наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів на мирній 
території;

– зростання злочинності. Зокрема, у Луганській області є доволі поши-
реним підроблення документів для отримання статусу внутрішньо пере-
міщеної особи; 

– багато органів державної влади регіонального рівня залишилися на 
окупованій території. Як наслідок, велика кількість злочинів вчиняється 
з використанням офіційних бланків, штампів і печаток, що доступні осо-
бам, які перебувають на окупованій території;

– до кількості злочинців-“резидентів” додалися злочинці-ВПО, що 
призвело до переділу територій та сфер впливу між кримінальними угру-
пованнями;

– доволі поширеним стало шахрайство з метою заволодіння бюджетни-
ми коштами, що виділяються як допомога внутрішньо переміщеним особам 
(зазначення недостовірних відомостей, приховування інформації про мате-
ріальні статки, наявність нерухомості на неокупованих територіях тощо), 
при складанні заяв на отримання різного виду матеріальної допомоги.

Далі прокурорам пропонували охарактеризувати ВПО, які вчинили 
злочини. Узагальнюючи дані щодо всіх областей, ми одержали такі ре-
зультати: 3% зазначили, що ВПО, які вчинили злочини, є доволі освіче-
ними, толерантними громадянами, які усіляко намагаються закріпитися 
на новому місці; 40% відповіли, що ВПО, які вчинили злочини, є пасивно 
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налаштованими до всього, не мають бажання працювати, ведуть здебіль-
шого паразитарний спосіб життя; 15% вказали, що ВПО, які вчинили зло-
чини, озлоблені на державу та всіх оточуючих громадян, мають установку 
в поведінці, сформульовану за принципом “мені всі винні”; 42% зазначи-
ли, що ВПО, які вчинили злочини, є жертвами обставин, у яких вони опи-
нилися після внутрішнього переміщення. 

Надалі прокурорам пропонували письмово відповісти на відкрите за-
питання: “Яких труднощів Ви зазнали при здійсненні нагляду за додержан-
ням законів під час проведення досудового розслідування, коли суб’єктом 
вчинення злочину були ВПО?” Прокурори вказали на проблеми щодо:

– установлення фактичного місцезнаходження, місця проживання 
ВПО, відсутності місця реєстрації у ВПО, відсутності соціальних зв’язків 
у ВПО; відсутності документів, які посвідчують особу-ВПО; труднощів із 
розшуком свідків, які є ВПО, зокрема, перебування свідків та/або необ-
хідних доказів на непідконтрольних територіях;

– обрання запобіжного заходу. Ефективним є лише один запобіжний 
захід – тримання під вартою, оскільки в іншому випадку є ризик, що осо-
ба може повернутися на окуповану територію;

– виконання ухвали суду стосовно заходів забезпечення кримінально-
го провадження у виді арешту майна; неможливість відшкодування зав-
даних збитків за рахунок майна, що знаходиться на окупованій території;

– відсутності можливості зібрати у повному обсязі матеріали, що ха-
рактеризують особу, великої ймовірності повернення особи на тимчасово 
окуповану територію, що тягне за собою оголошення її у розшук та не-
можливість притягнення до кримінальної відповідальності;

– труднощів зі збирання матеріалів, що характеризують особу, зокрема, 
відомостей про попередні судимості та відбування покарання, що надалі 
може призвести до неправильної кваліфікації злочинних дій та призна-
чення невідповідного вчиненому діянню покарання.

Потім прокурорам пропонували відповісти на запитання про основні 
причини вчинення злочинів ВПО. Ми одержали наступні результати: 39% 
зазначили, що основними причинами вчинення злочинів ВПО є нестача 
матеріальних ресурсів у вказаної категорії осіб для облаштування на но-
вому місці проживання, що поставило їх у безвихідне становище; 29% за-
значили, що основними причинами вчинення злочинів ВПО є проблеми 
адаптації на мирній території з вини самої особи; 16% вказали на психо-
логічні причини, що виникли в особи внаслідок переміщення та сприяли 
вчиненню злочину; 12% зазначили, що основними причинами вчинення 
злочинів ВПО є проблеми адаптації на мирній території з вини окремих 
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членів суспільства, у тому числі посадових осіб; 4% вказали на проблему 
неможливості (неспроможності) адаптуватися до укладу життя, світогля-
ду, менталітету, традицій тощо того чи іншого регіону України. 

З метою виявлення схильності у ВПО до вчинення злочинів ще до пе-
реміщення на мирну територію респондентам було поставлено запитан-
ня: “Чи вчиняють внутрішньо переміщені особи на мирній території у 
більшості випадків злочини вперше, чи такі особи вчиняли злочини ще 
до моменту внутрішнього переміщення?” 70% прокурорів зазначили, що 
ВПО вчиняли злочини ще до моменту внутрішнього переміщення та, від-
повідно, 30% зазначили, що такі особи вчиняють злочини вперше. 

В останньому запитанні анкети прокурори мали висловити думку сто-
совно ефективних заходів запобігання злочинності ВПО в Україні. Пра-
воохоронці віддали перевагу наступним заходам: посилення державою 
соціально- економічної підтримки внутрішньо переміщених осіб (напри-
клад, установлення квоти на робочі місця, сприяння наданню постійного 
житла з нормальними умовами проживання, інших пільг тощо) – 44%; по-
силення у внутрішньо переміщених осіб адаптаційних здібностей до жит-
тєвих труднощів (психологічна допомога, будь-які тренінги, курси тощо) – 
26%; виховання державою і суспільством загалом толерантності один до 
одного – 16%; позбавлення соціальної допомоги тих внутрішньо переміще-
них осіб, які постійно зловживають своїм правом, а при вчиненні злочинів 
такими особами слід мінімально застосовувати пільгові норми Криміналь-
ного кодексу України – 9%; необхідно якомога ширше застосовувати піль-
гові норми Кримінального кодексу України й гарантувати в положеннях 
адміністративного, трудового та іншого законодавства пільгові норми для 
внутрішньо переміщених осіб, оскільки вони постраждали внаслідок кон-
флікту та повинні одержати максимальну підтримку від держави – 5%.

За результатами дослідження можна дійти таких висновків. 
В областях найбільшої концентрації ВПО (а саме – у Донецькій, Лу-

ганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях 
та у місті Києві) спостерігається пропорційно найбільший відсоток пози-
тивних відповідей прокурорів стосовно учинення злочинів ВПО.

Прокурори вказали на те, що внутрішнє переміщення зумовило низку 
негативних наслідків як для самих ВПО, так і для місцевих громад, пред-
ставників органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому ми 
вважаємо, що з позиції кримінологічної науки внутрішнє переміщення 
можна розглядати як фонове явище злочинності.

Під час виконання функції нагляду за додержанням законів у ході про-
ведення досудового розслідування у правоохоронців виникають певні 
труднощі, як от: проблеми, зумовлені тим, що у ВПО відсутні документи 
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чи місце реєстрації або майно особи знаходиться на окупованій території; 
проблеми з ефективністю дієвості обраного запобіжного заходу (врахову-
ючи мобільність ВПО, можливість повернутися на окуповану територію 
в обхід блокпостів тощо, чимало запобіжних заходів є законними, але не-
ефективними); неможливість одержання матеріалів, що характеризують 
особу, а також вироків судів з окупованих територій, наслідком чого може 
стати неправильна кваліфікація діянь та встановлення невідповідної ді-
янню міри покарання. Пошук шляхів усунення зазначених проблем може 
бути предметом подальших наукових досліджень. 

Найефективнішими заходами запобігання злочинам, які вчиняють 
ВПО, прокурори вбачають посилення державою соціально-економічної 
підтримки таких осіб, з чим ми цілком погоджуємося.
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THE STATE OF CRIME OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE

Abstract. In 2014, Ukraine experienced armed aggression, which could not but aff ect 
the complex of determinants of crime in the state. Occupation of parts of the territory 
provoked the massive internal displacement of people who lived on them. Moved 
persons were eventually given the status of “internally displaced person” (hereinaft er 
in the text of the IDP is used in the plural – Y.T.). At the new location of the IDP, 
they faced a large number of problems, for which they were sometimes chosen in an 
unwarranted manner. In the future, in order to obtain objective conclusions regarding 
the crimes committed by the IDP, it was necessary to conduct a questioning of the 
prosecutors of the Ukrainian Prosecutor’s Offi  ce (in the areas of concentration of IDP) 
in order to more thoroughly study this issue.

Th e purpose of the article is to publicize the results of the questionnaire of prosecutors 
of the prosecutor’s offi  ces of Ukraine and to conduct a criminological analysis of the 
state of crime among internally displaced persons in Ukraine on the basis of the above 
questionnaire.

During the survey, the method of questioning was used. Questionnaires are eff ective 
and widely used in criminology by the method of data acquisition. Th erefore, given the 
absence of offi  cial statistics from law enforcement authorities on the commission of 
IDP crimes by 2017, such data was generated on the basis of an array of information 
collected and analyzed by conducting a questionnaire for public prosecutors of the 
Ukrainian Prosecutor’s Offi  ce in the places of the highest concentration of IDP.

According to the results of the study, it was concluded that in the regions of the 
highest concentration of IDP (namely, Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, 
Dnipropetrovsk, Odesa oblasts and Kyiv), the proportion of positive responses by 
prosecutors to cases of IDP crimes is proportionally higher. Th e perpetrators of crimes 
with the status of IDP are, in most cases, characterized by prosecutors as victims of 
circumstances in which they have appeared aft er an internal displacement. According 
to the author, internal displacement is a background phenomenon of crime. Also, 
with the help of the questionnaire, a number of diffi  culties were discovered that the 
prosecutor undergoes when supervising the observance of laws during the pre-trial 
investigation. Elimination of such problems can serve as the subject of further research.

Keywords: internally displaced persons; Prosecutor’s Offi  ce of Ukraine; prosecutor; 
questionnaire; crime; pre-trial investigation.


