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Шановний читачу! Перед Вами вже друге видання збірника, присвяченого нормопроєктній та науково-аналітичній діяльності фахівців
Інституту у 2020 р.
У цьому році Інститут укріпив свої позиції та авторитет потужного наукового центру в державі й суспільстві. Зокрема, за підсумками проведеної державної атестації Інститут увійшов до І (найвищої)
класифікаційної групи та був визнаний установою-лідером (наказ
МОН України «Про результати державної атестації наукових установ»
від 17.06.2020 р. № 817). Окрім того, за результатами моніторингу
діяльності наукових закладів, що був здійснений Харківською обласною громадською організацією «Народна ініціатива», Інститут
було визнано лідером у комунікаціях з громадськістю і новаціях
в правовій освіті населення та профілактиці злочинності. Важливою
подією в житті Інституту цього року стала й перемога творчого колективу науковців під керівництвом академіка В. І. Борисова у конкурсі Національного фонду досліджень України та реалізація проєкту «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення
пандемій та шляхи їх усунення в Україні».
Наразі структура Інституту поповнилася новою лабораторією й відтепер до неї входять:
1) відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
2) відділ кримінологічних досліджень;
3) відділ дослідження проблем кримінального процесу та судо
устрою;
4) лабораторія «Використання сучасних досягнень науки і техніки
у боротьбі зі злочинністю»;
5) лабораторія дослідження проблем національної безпеки у сфері
громадського здоров’я (новий підрозділ).
Також Установою здійснюється науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень у навчально-науковій лабораторії
дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю (спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника) та науково-дослідній лабораторії публічної безпеки громад
(спільно з Донецьким державним університетом внутрішніх справ).
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Минулого року наукові розробки здійснювалися 59 фахівцями
у галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності, серед яких 19 докторів наук
та 27 кандидатів наук. Зокрема, у 2020 р. в Інституті працювали та
нині працюють 6 членів НАПрН України: 4 академіки – В. І. Борисов,
В. О. Коновалова, Н. О. Гуторова та В. Ю. Шепітько, а також 3 членикореспонденти НАПрН України – В. В. Голіна, Б. М. Головкін та
О. Г. Шило. Окрім того, академік НАН України та НАПрН України В. Я. Тацій є науковим керівником однієї з тем фундаментальних
досліджень, що розроблялися в Установі. Також у лабораторіях подвійного підпорядкування працюють академік НАПрН України А. Г. Бобкова та член-кореспонент НАПрН України П. Л. Фріс.
Серед працівників Установи – три заслужених діячі науки і техніки
України (В. Ю. Шепітько, В. В. Голіна та О. Г. Шило), один заслужений юрист України (В. І. Борисов).
Авторитет Інституту зумовлений і затребуваністю його фахівців
у консультативній діяльності при наукових радах вищих органів
державної влади, робочих групах із розробки нормативних актів
тощо. Так, В. І. Борисов, О. Г. Шило, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та
Н. В. Глинська є членами науково-консультативної ради при Вер
ховному Суді. До складу Комісії з питань правової реформи при Президентові України входять Н. О. Гуторова (Робоча група з питань
розвитку кримінального права), О. Г. Шило (Робоча група з питань
реформування кримінальної юстиції), І. В. Назаров (Робоча група
з питань розвитку юридичної освіти). Н. О. Гуторова також входить до
складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.
А. Ф. Степанюк та І. С. Яковець є членами наукової ради при Державній кримінально-виконавчій службі України. М. В. Шепітько є експертом галузевої експертної ради 08 «Право» Національного агентства
із забезпечення якості освіти та експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти.
Минулий 2020-й рік, порівняно з 2019-м роком, був іще насиченішим експертною роботою фахівців Інституту: кількість виконаних
завдань зросла вдвічі. Представлена увазі читача книга містить усі
види нормопроєктних та науково-аналітичних робіт, що були виконані нашими дослідниками. У першому розділі висвітлені ініціативні законопроєкти, у другому – науково-правові висновки на запити
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органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій. До останнього включено: 1) науково-правові висновки,
зауваження та пропозиції, судження з питань боротьби зі злочинністю; 2) науково-правові висновки щодо тлумачення та застосування
законодавства України про кримінальну відповідальність, кримінального процесуального законодавства, законодавства у сфері судоустрою та адвокатури. Наприкінці розташовані додатки у вигляді актів
впровадження в діяльність Верховної Ради України, Верховного Суду
та інших органів.
Владислава Батиргареєва, директор Інституту
Дарина Євтєєва, заступник директора з наукової роботи

Розділ 1
ІНІЦІАТИВНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ
1. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»
Розробники:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
В. В. Олійниченко – к. ю. н., прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва.

Законопроєкт спрямовується до Комітету з питань правоохоронної
діяльності Верховної Ради України.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту
Незважаючи на те, що до сьогодні домінуючими у законодавстві
України про кримінальну відповідальність залишаються заходи репресивного характеру, втім слід відмітити, що взятий Україною курс на
євроінтеграцію в частині розвитку вітчизняного законодавства про
кримінальну відповідальність загалом відповідає сучасним міжнародним тенденціям щодо розширення сфери застосування альтернативних
кримінальній відповідальності заходів, до яких насамперед належать
різноманітні види звільнення від кримінальної відповідальності та
непритягнення до неї, що на сьогодні передбачене також у ч. 4 та ч. 5
ст. 212 Кримінального кодексу України (далі – КК). Зокрема, це звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення діяння
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передбаченого ст. 212 КК у разі, якщо особа до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі) та відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою
(фінансові санкції, пеня) (ч. 4 ст. 212 КК), а також непритягнення до
кримінальної відповідальності за вчинення умисного ухилення від
сплати податків у разі, якщо платник податків досяг податкового компромісу (ч. 5 ст. 212 КК).
Разом із цим, уявляється, що сплата податків та відповідних штрафних санкцій далеко не завжди свідчить про розкаяння особи у вчиненому, а може вказувати, наприклад, про наявність наміру уникнути
правомірних кримінально-правових обмежень для юридичної особи
та службових осіб відповідного підприємства.
Так, позитивна посткримінальна поведінка особи є визначальною
для кожного спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності. Сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), які
особа зобов’язана була сплатити, та відшкодування шкоди, завданої
державі їх несвоєчасною сплатою, є соціально корисним вчинком, що
свідчить про зменшення суспільної небезпечності особи, однак при
цьому зазначені дії не свідчать про повну втрату нею суспільної небезпечності. Це пов’язано з тим, що закон про кримінальну відповідальність у ч. 4 ст. 212 КК не вимагає від особи надмірних зусиль
у соціально корисній поведінці, що для інших подібних випадків
є однією із необхідних умов для звільнення особи від кримінальної
відповідальності. Положення ч. 4 ст. 212 КК навіть не вимагають саме
добровільного здійснення позитивних посткримінальних дій (сплати
податків, зборів (обов’язкових платежів)), а також штрафу та пені за
їх несвоєчасну сплату), що не може свідчити про позитивні зміни
в правосвідомості особи, яка ухилилася від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів), зокрема усвідомлення нею факту вчинення
незаконного діяння, відчуття у зв’язку з цим своєї провини, а також
про подальше її виправлення та каяття.
Зазначене дає підстави для твердження, що незважаючи на цілу
низку організаційно-правових, соціально-психологічних та економічних обставин соціальної обумовленості зазначеного заходу кримінально-правового заохочення, звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 212 КК на теперішній час, спрямоване не стільки
на полівекторне застосування положень цієї частини ст. 212 КК (з
урахуванням при цьому ще й загальноправових функцій інституту
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звільнення від кримінальної відповідальності), скільки виключно на
відшкодування державі заподіяної шкоди та поповнення бюджету
країни. У зв’язку з цим, певною мірою втрачається саме загальнозапобіжний вплив норми Особливої частини КК про відповідальність за
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на осіб,
схильних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Внесення до бюджету суми несплачених або недоплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), та понесення додаткових матеріальних
витрат у вигляді сплати пені, штрафів, є лише економічним аспектом
вирішення питання, що далеко не в усьому відповідає завданням кримінального права.
Запобігання кримінальним правопорушенням є відповідно до ст. 1
КК одним із нормативно визначених завдань, поставлених перед законодавством України про кримінальну відповідальність, що не може
не піддати сумніву досконалість положень ч. 4 ст. 212 КК, оскільки
щонайменше внутрішня посткримінальна сутність особи залишилася
поза межами умов її застосування, а тому у майбутньому можливість
повторного вчинення подібного діяння з її боку не виключається.
Крім того, буквальне тлумачення положення ч. 4 ст. 212 КК дозволяє дійти висновку, що відшкодування шкоди як обов’язкова вимога
до підстави для звільнення від кримінальної відповідальності наявна
у випадках завдання шкоди виключно державі. Тоді як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, може бути
пов’язано із спричиненням шкоди й інтересам територіальної громади.
Так, відповідно до п. 14.1.265 Податкового кодексу (далі – ПК)
штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) – це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків
у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на
контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України бюджети місцевого
самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань,
селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. При цьому склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського та обласного
значення, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя,
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районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад становлять: 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з ПК на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя); 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з ПК на
території міста Києва та зараховується до бюджету міста Києва; 50
відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя, тощо.
Отже, оскільки предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, є як державні податки, збори (обов’язкові платежі),
так і місцеві, до яких згідно зі ст. 10 ПК віднесено податок на майно,
єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів,
туристичний збір, податок на майно (в частині транспортного податку
та плати за землю на нерухоме майно), то в разі ухилення від сплати
місцевих податків, зборів (обов’язкових платежів), шкода заподіюється територіальній громаді, а не державі.
У зв’язку із цим, вбачається, що якщо предметом кримінального
правопорушення є місцеві податки, збори (обов’язкові платежі), то
згідно з чинною редакцією ч. 4 ст. 212 КК відшкодування шкоди територіальній громаді не є обов’язковою умовою звільнення особи від
кримінальної відповідальності, адже у разі ухилення від сплати місцевих податків, зборів (обов’язкових платежів) державі жодної шкоди не
завдається.
Крім того, ураховуючи вказівку в диспозиції ч. 4 ст. 212 КК, повне
відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, має
здійснюватися саме особою, яка вчинила діяння, зазначені у ч. 1, ч. 2
або ч. 3 ст. 212 КК. У зв’язку із чим, буквальне тлумачення ч. 4 ст. 212
КК дозволяє зробити висновок про те, що ця норма не може застосовуватися у тому разі, коли податки, збори, фінансові санкції і пеня
сплачені безпосередньо юридичною особою (що на практиці зустрічається доволі часто), а не особисто особою, винною у вчиненні цього
кримінального правопорушення, зокрема, службовою особою підприємства, установи, організації, фізичною особою-підприємцем (за рахунок її власних дій по сплаті). Вказане має місце і тоді, коли кримінальне правопорушення фактично було вчинено службовою особою
в інтересах юридичної особи.
27

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Таким чином, недосконалість положень ч. 4 ст. 212 КК істотно
ускладнює практику їх застосування та породжує неоднакове застосування однієї і тієї ж норми в аналогічних випадках.
У контексті розглядуваного питання про те, ким мають бути сплачені податки, збори (обов’язкові платежі) та відшкодована заподіяна
шкода, важливо звернути увагу ще на один принциповий момент.
Так, підставою для встановлення факту ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) є проведення перевірки суб’єкта
господарювання контролюючим органом, а саме органами ДФС, за
наслідками якої у разі виявлення порушення податкового законодавства, у відповідності до вимог ст. 58 ПК, приймається податкове повідомлення-рішення. Останнє згідно з п. 14.1.157 ПК являє собою
письмове повідомлення (рішення) контролюючого органу (рішення)
про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання,
визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких
покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до
податкової звітності.
Відповідно до п. 57.3 ПК платник податків зобов’язаний сплатити
нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних
днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник
податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого
органу. При цьому слід мати на увазі, що податкові повідомлення-рішення, якими підтверджується факт несплати відповідних податків до
бюджету, приймаються в більшості випадків саме стосовно юридичних
осіб, що є платниками податків, на яких поширюється положення
ст. 57.3 ПК. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 96 ЦК України юридична особа
самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями.
Таким чином, беручи до уваги що безпосередній обов’язок по
сплаті донарахованих сум податків, зборів (обов’язкових платежів)
відповідно до винесеного податкового повідомлення-рішення лежить
саме на юридичній особі, а не на її службовій особі, формулювання
законодавцем підстави звільнення від кримінальної відповідальності
у ч. 4 ст. 212 КК є невдалим, оскільки у випадках встановлення факту
податкового порушення, сплатити кошти згідно з вимогами податкового законодавства в змозі виключно юридична особа, а не службова
особа підприємства, яка діяла від імені та в інтересах відповідної
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юридичної особи. Тому, у таких випадках набуває важливого значення
саме забезпечення службовою особою сплати податку юридичною
особою.
Також, обов’язковою ознакою відшкодування особою збитків як
однієї зі складових підстави для звільнення особи від кримінальної
відповідальності є час вчинення цією особою зазначених вище дій –
сплати податків та відшкодування шкоди. Відповідно до ч. 4 ст. 212 КК
такі дії повинні бути вчинені особою до її притягнення до кримінальної відповідальності.
При цьому, набуття у 2012 р. чинності новим КПК України зумовило зміну змісту понять процесуального характеру, які вживаються
в тексті КК та визначають зміст окремих інститутів кримінального
права. Зокрема, відтоді поняття «притягнення до кримінальної відповідальності» визначається в п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК як стадія кримінального провадження, що починається з моменту повідомлення особі про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
За таких умов виникає потреба у внесенні відповідних змін положень ч. 4 ст. 212 КК України щодо необхідності вказівки безпосередньо
в законі про кримінальну відповідальність на добровільність і своєчасність вчинення посткримінальних дій, щодо конкретизації вимог до
особи-платника податків та відшкодування заподіяної шкоди, а також
щодо переліку суб’єктів, яким така шкода може бути заподіяна при
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК.
Також ч. 4 ст. 212 КК потребує удосконалення відповідно до положень,
зазначених у КПК України.
Щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
у зв’язку із досягненням податкового компромісу, що передбачене
ч. 5 ст. 212 КК, то оскільки ч. 5 ст. 212 КК є нормою строкової дії,
подальше її застосування виглядає проблемним, а точніше – недоречним, адже останньою охоплюються тільки діяння, які мали
місце протягом податкових періодів до 1 квітня 2014 р. Тому внесення змін до законодавства, які б взагалі виключали вказану частину зі ст. 212 КК, набуває все більшої актуальності. За законодавчою практикою інших держав, подібні норми щодо компромісу, як
норми строкової дії, взагалі приймаються одними законами та знаходяться за межами їх КК.
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2. Цілі й завдання прийняття законопроєкту
Метою законопроєкту є внесення змін до положень ч. 4 ст. 212 КК,
зокрема вказівки безпосередньо в законі про кримінальну відповідальність на добровільність і своєчасність вчинення посткримінальних дій,
щодо конкретизації вимог до особи-платника податків та відшкодування заподіяної шкоди, щодо переліку суб’єктів, яким така шкода може
бути заподіяна при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК, а також виключення із КК норми строкової дії,
яка на сьогодні застосуванню не підлягає.
Завданням законопроєкту є підвищення ефективності застосування
заохочувальної норми передбаченої ч. 4 ст. 212 КК України.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту
Пропонується ч.4, ч. 5 ст. 212 КК викласти у такій редакції:
«Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели
до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових
фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо вона до повідомлення їй про
підозру добровільно сплатила або забезпечила сплату податків, зборів
(обов’язкових платежів), а також відшкодувала або забезпечила відшкодування шкоди, завданої державі або територіальній громаді їх
несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)».
Частину 5 ст. 212 виключити.
4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання
У даній сфері правового регулювання діють положення Кримінального кодексу України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності
за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроєкту
Прийняття цього законопроєкту усуне недоліки чинної редакції ч. 4
ст. 212 КК та підвищить ефективність її застосування, а також виключить зі статті норму строкової дії, передбачену ч. 5 ст. 212, яка на даний
час не підлягає застосуванню.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»
Редакція
з пропонованими змінами
Кримінальний кодекс України
Стаття 212. Ухилення від сплати
Стаття 212. Ухилення від сплати
податків, зборів (обов’язкових пла- податків, зборів (обов’язкових платежів)
тежів)
…
…
Чинна редакція

4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели
до фактичного ненадходження до
бюджетів чи державних цільових
фондів коштів в особливо великих
розмірах) цієї статті, звільняється
від кримінальної відповідальності,
якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду,
завдану державі їх несвоєчасною
сплатою (фінансові санкції, пеня).
5. Діяння, передбачені частинами першою – третьою цієї статті,
не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів), якщо
платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу
України.
…

4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели
до фактичного ненадходження до
бюджетів чи державних цільових
фондів коштів в особливо великих
розмірах) цієї статті, звільняється
від кримінальної відповідальності,
якщо вона до повідомлення їй про
підозру добровільно сплатила або
забезпечила сплату податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодувала або забезпечила відшкодування шкоди, завданої державі або територіальній
громаді їх несвоєчасною сплатою
(фінансові санкції, пеня)».
Виключити.
…

31

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Проєкт
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо звільнення від кримінальної відповідальності за умисне
ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) частину четверту статті 212 викласти в такій редакції:
4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою,
другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до повідомлення
їй про підозру добровільно сплатила або забезпечила сплату податків,
зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодувала або забезпечила
відшкодування шкоди, завданої державі або територіальній громаді їх
несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)
2) частину п’яту статті 212 виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності … .

2. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення правового регулювання застосування
до юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру за вчинення їх уповноваженими особами
окремих корупційних кримінальних правопорушень»
Розробники:

О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
Б. М. Головкін – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт відділу кримінологічних
досліджень.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення правового регулювання застосування
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
за вчинення їх уповноваженими особами окремих
корупційних кримінальних правопорушень»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Цим законопроектом передбачається внесення змін до розділу
XIV-1 Кримінального кодексу України з метою удосконалення застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення їх уповноваженими особами окремих корупційних
кримінальних правопорушень. Ідея законопроекту полягає у законодавчому закріпленні додаткової можливості звільнення юридичної
особи від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру. Так, запропоновано звільняти юридичних осіб від застосування
до них заходів кримінально-правового характеру за підставами, передбаченими пунктом 1 та пунктом 2 частини 1 статті 96-3 Кримінального кодексу України, якщо буде доведено, що юридичною особою вжитті усі необхідні та обґрунтовані заходи для запобігання
і протидії корупції у її діяльності, передбачені Законом України «Про
запобігання корупції», а також уповноважені особи юридичної особи
активно сприяли розкриттю кримінального правопорушення.
У зв’язку з цим, по-перше, підвищиться інтерес керівництва та засновників (учасників) юридичних осіб до запровадження превентивних антикорупційних механізмів у діяльності юридичної особи, тим
самим підвищиться рівень культури неприйняття корупції всередині
компаній та посилиться доброчесність бізнесу в цілому. По-друге,
керівництво та засновники (учасники) юридичних осіб будуть зацікавлені у активному сприянні розкриттю корупційних кримінального правопорушення.
Слід сказати, що зазначені підстави звільнення юридичних осіб від
застосування заходів кримінально-правового характеру (кримінальної
відповідальності) передбачені й антикорупційними законами передових держав, зокрема Великобританії (Закон Великобританії «Про хабарництво», 2010 р.) та Сполучених Штатів Америки (Закон «Про
корупцію за кордоном», 1977).
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Окрім цього, законопроектом запропоновано встановити мінімальний розмір штрафу для юридичних осіб (п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та розширити підстави застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового
характеру, передбачених пунктом 1 та 2 частини 1 статті 96-3 Кримінального кодексу України, шляхом включення до переліку кримінальних правопорушень, що можуть бути вчиненні уповноваженою
особою від імені юридичної особи та в її інтересах, такого кримінального правопорушення як «Підкуп працівника підприємства,
установи чи організації» (ч. 1 та ч. 2 ст. 354 Кримінального кодексу
України).
2. Цілі та завдання проекту Закону
Проект Закону розроблено з метою удосконалення застосування до
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення
їх уповноваженими особами окремих корупційних кримінальних правопорушень. Завданням проекту є: приведення кримінально-правового інституту заходів кримінально-правового характеру у відповідність до міжнародних стандартів та найкращих практик запобігання
корупції, створення додаткових стимулів для розробки та вжиття необхідних та обґрунтованих заходів для запобігання і протидії корупції
у її діяльності вітчизняних юридичних осіб, забезпечення активного
сприяння розкриттю кримінального правопорушення з боку уповноважених осіб юридичної особи.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту
Закону
Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального
кодексу України з метою удосконалення застосування до юридичних
осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення їх уповноваженими особами окремих корупційних кримінальних правопорушень, зокрема:
1) розширити підстави застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру, передбачених пунктом 1 та 2 частини 1 статті 96-3 Кримінального кодексу України, шляхом включення
до переліку кримінальних правопорушень, що можуть бути вчиненні
уповноваженою особою від імені юридичної особи та в її інтересах,
такого кримінального правопорушення як «Підкуп працівника підпри34

Розділ 1. Ініціативні законопроєкти

ємства, установи чи організації» (ч. 1 та ч. 2 ст. 354 Кримінального
кодексу України);
2) закріпити додаткову підставу для звільнення юридичної особи від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру. Так, пропонується звільняти юридичних осіб від застосування до них заходів кримінально-правового характеру за підставами,
передбаченими пунктом 1 та пунктом 2 частини 1 статті 96-3
Кримінального кодексу України, якщо буде доведено, що юридичною особою вжитті усі необхідні та обґрунтовані заходи для запобігання і протидії корупції у її діяльності, передбачені Законом
України «Про запобігання корупції», а також уповноважені особи
юридичної особи активно сприяли розкриттю кримінального правопорушення.
3) встановити мінімальний розмір штрафу для юридичних осіб
(п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання
У зазначеній сфері правового регулювання діють Кримінальний
кодекс України, Закон України «Про запобігання корупції» та інші
закони.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону у разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону
Прийняття цього проекту Закону сприятиме:
приведенню кримінально-правового інституту заходів кримінально-правового характеру у відповідність до міжнародних стандартів та
найкращих практик запобігання корупції;
створенню додаткових стимулів для розробки та вжиття необхідних
та обґрунтованих заходів для запобігання і протидії корупції у її діяльності юридичних осіб;
активному сприянню розкриттю кримінального правопорушення
з боку уповноважених осіб юридичної особи.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення правового регулювання застосування
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
за вчинення їх уповноваженими особами окремих
корупційних кримінальних правопорушень»
Чинна редакція
Запропонована редакція
Кримінальний кодекс України
Стаття 96-3. Підстави для застосу- Стаття 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кри- вання до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
мінально-правового характеру
1. Підставами для застосування до 1. Підставами для застосування до
юридичної особи заходів криміналь- юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:
но-правового характеру є:
1) вчинення її уповноваженою осо- 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридич- бою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних ної особи будь-якого із кримінальних
правопорушень, передбачених у стат- правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і дру- тях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій гій статті 354, частинах першій і друі другій статті 368-4, статтях 369 гій статті 368-3, частинах першій
і другій статті 368-4, статтях 369
і 369-2 цього Кодексу;
і 369-2 цього Кодексу;
2) незабезпечення виконання по- 2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу кладених на її уповноважену особу
законом або установчими докумен- законом або установчими документатами юридичної особи обов’язків ми юридичної особи обов’язків щодо
щодо вжиття заходів із запобігання вжиття заходів із запобігання корупкорупції, що призвело до вчинення ції, що призвело до вчинення будьбудь-якого із кримінальних право- якого із кримінальних правопорупорушень, передбачених у статтях шень, передбачених у статтях 209
209 і 306, частинах першій і другій і 306, частинах першій і другій статстатті 368-3, частинах першій і дру- ті 354, частинах першій і другій статгій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 ті 368-3, частинах першій і другій
статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього
цього Кодексу;
Кодексу;
…
…
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Продовження табл.
Чинна редакція
Запропонована редакція
Кримінальний кодекс України
Примітка 1. Під уповноваженими Примітка 1. Під уповноваженими
особами юридичної особи слід розумі- особами юридичної особи слід розути службових осіб юридичної особи, міти службових осіб юридичної особи,
а також інших осіб, які відповідно до а також інших осіб, які відповідно до
закону, установчих документів юридич- закону, установчих документів юриної особи чи договору мають право ді- дичної особи чи договору мають право
яти від імені юридичної особи.
діяти від імені юридичної особи.
2. Кримінальні правопорушення, 2. Кримінальні правопорушення, пепередбачені статтями 109, 110, 113, редбачені статтями 109, 110, 113, 146,
146, 147, частинами другою – четвер- 147, частинами другою – четвертою
тою статті 159-1, статтями 160, 209, статті 159-1, статтями 160, 209, 255,
255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349,
349, частинами першою і другою частинами першою і другою статті
статті 368-3, частинами першою 354, частинами першою і другою статі другою статті 368-4, статтями 369, ті 368-3, частинами першою і другою
369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376442, 444, 447 цього Кодексу, визна- 379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447
ються вчиненими в інтересах юри- цього Кодексу, визнаються вчиненими
дичної особи, якщо вони призвели до в інтересах юридичної особи, якщо
отримання нею неправомірної вигоди вони призвели до отримання нею неабо створили умови для отримання правомірної вигоди або створили умови
такої вигоди, або були спрямовані на для отримання такої вигоди, або були
ухилення від передбаченої законом спрямовані на ухилення від передбавідповідальності.
ченої законом відповідальності.
Стаття 96-5. Підстави для звіль- Стаття 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосу- нення юридичної особи від застосування заходів кримінально-право- вання заходів кримінально-правового характеру
вого характеру
…
Відсутній
5. Юридична особа звільняється
від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру за
підставами, передбаченими пунктом 1 та пунктом 2 частини 1 статті 96-3 цього Кодексу, якщо буде
доведено, що юридичною особою
вжитті усі необхідні та обґрунтовані заходи для запобігання і протидії
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Закінчення табл.
Чинна редакція
Запропонована редакція
Кримінальний кодекс України
корупції у її діяльності, передбачені
Законом України «Про запобігання
корупції», а також уповноважені
особи юридичної особи активно
сприяли розкриттю кримінального
правопорушення.
Стаття 96-7. Штраф
Стаття 96-7. Штраф
1. Штраф – це грошова сума, що 1. Штраф – це грошова сума, що
сплачується юридичною особою на сплачується юридичною особою на
підставі судового рішення.
підставі судового рішення.
Суд застосовує штраф виходячи Суд застосовує штраф виходячи
з двократного розміру незаконно з двократного розміру незаконно одеродержаної неправомірної вигоди.
жаної неправомірної вигоди, але не
…
менше п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
…

Проєкт
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення правового регулювання застосування
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру
за вчинення їх уповноваженими особами окремих корупційних
кримінальних правопорушень
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Розділу XIV-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1. У статті 96-3:
1) пункт 1 частини 1 після слів «передбачених у статтях 209 і 306»
доповнити новими словами такого змісту:
«частинах першій і другій статті 354».
2) пункт 2 частини 1 після слів «передбачених у статтях 209 і 306»
доповнити новими словами такого змісту:
«частинах першій і другій статті 354».
38

Розділ 1. Ініціативні законопроєкти

3) примітку 2 після числа «349» доповнити новими словами такого
змісту:
«частинами першою і другою статті 354».
2. Статтю 96-5:
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів
кримінально-правового характеру за підставами, передбаченими пунктом 1 та пунктом 2 частини 1 статті 96-3 цього Кодексу, якщо буде
доведено, що юридичною особою вжитті усі необхідні та обґрунтовані заходи для запобігання і протидії корупції у її діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а також уповноважені особи юридичної особи активно сприяли розкриттю кримінального правопорушення».
3. У статті 96-7:
абзац 2 частини 1 після слів «незаконно одержаної неправомірної
вигоди» доповнити новими словами такого змісту:
«але не менше п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України,
Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо приведення положень ст. 18 КВК
у відповідність до Закону України
«Про застосування амністії в Україні»
Розробники:

А. Ф. Степанюк – д. ю. н., проф., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. В. Гальцова – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
М. Ю. Кутєпов – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо приведення положень ст. 18 КВК України у відповідність
до Закону України «Про застосування амністії в Україні»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акту
В абзаці четвертому частини 2 статті 18 Кримінально-виконавчого
кодексу України йдеться, що у виправних колоніях середнього рівня
безпеки відбувають покарання жінки, засуджені до покарання у виді
довічного позбавлення волі, жінки, яким покарання у виді смертної
кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на
певний строк в порядку помилування або амністії.
На це слід зауважити, що в Україні взагалі немає виправних колоній середнього рівня безпеки для жінок, а реально жінки, засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі та жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування відбувають
покарання у Качанівській виправній колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання у кількості (станом на 1жовтня
2020 року) 23 особи. Згідно з Законом України № 1492-YIII від
07.09.2016 за елементами режиму тримання в колоніях мінімального
рівня безпеки і середнього рівня безпеки не відрізняється одне від
одного. Отже передбачати колонії середнього рівня безпеки для жінок –
це протирічити практиці виконання-відбування покарання та й економічно недоцільно створювати для декількох десятків засуджених виправну колонію з відповідною інфраструктурою. Таким чином, необхідно виключити з абзацу четвертого слова «жінки, засуджені до
покарання у виді довічного позбавлення волі та жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії».
2. В абзаці п’ятому частини 2 статті 18 КВК України йдеться про
те, що у виправних колоніях максимального рівня безпеки відбувають
покарання чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк
в порядку помилування або амністії.
Необхідно звернути увагу на те, що Законом України «Про застосування амністії в Україні» передбачено, що амністія взагалі не застосо40
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вується до осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на
позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення
волі. Історія застосування амністії не знає, щоб до перерахованих вище
категорій засуджених застосовувалась амністія. Таким чином, не існує
і не може бути серед позбавлених волі осіб, яким смертна кара або довічне позбавлення волі було б замінено на позбавлення волі в порядку
амністії, що вимагає виключення слово «амністії» з тексту частини 2
статті 18 КВК України. Це приведе до усунення протиріччя між статтею
18 КВК і Законом України «Про застосування амністії в Україні».
2. Мета і шляхи її досягнення
Проєкт Закону підготовлений з метою подолання суперечностей
між КВК України та Законом України «Про застосування амністії
в Україні», а також з метою удосконалення структури установ виконання покарань, внаслідок внесення змін до кримінально-виконавчого
законодавства у зв’язку з його гуманізацією.
3. Загальна характеристика та основні положення проєкту
Проєктом Закону передбачається внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України.
4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового
регулювання
У даній сфері правового регулювання діють положення Кримінально-виконавчого кодексу України.
5. Фінансове-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проєкту
Реалізація Закону сприятиме подоланню суперечностей між КВК
України та Законом України «Про застосування амністії в Україні»,
а також удосконаленню структури установ виконання покарань під час
реформування кримінально-виконавчої системи.
61. Запобігання дискримінації
У проєкті Закону України відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.
7. Запобігання корупції
У проєкті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть
містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
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8. Громадське обговорення
Проєкт Закону обговорено під час засідання вченої ради НДІ вивчення проблем злочинності імені В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, а також за участю представників громадських організацій.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України»
щодо приведення положень ст. 18 КВК України у відповідність
до Закону України «Про застосування амністії»
Зміст положення (норми)
Зміст відповідного
чинного законодавства
положення (норми) проєкту акта
Кримінально-виконавчий кодекс України
Стаття 18. Виправні колонії
Стаття 18. Виправні колонії
...
...
2. Засуджені до позбавлення волі 2. Засуджені до позбавлення волі
відбувають покарання у виправних відбувають покарання у виправних
колоніях:
колоніях:
…
…
абз. 3 мінімального рівня безпеки із абз. 3 мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання – чо- загальними умовами тримання – жінловіки, вперше засуджені до позбав- ки, засуджені до покарання у виді
лення волі за нетяжкі злочини; жінки, довічного позбавлення волі; жінки,
засуджені за нетяжкі, тяжкі та осо- яким покарання у виді смертної
бливо тяжкі злочини. У виправній кари або довічного позбавлення
колонії цього виду можуть відбувати волі замінено позбавленням волі на
покарання також засуджені, переведе- певний строк в порядку помилуні з виховних колоній у порядку, вста- вання; чоловіки, вперше засуджені
новленому статтею 147 цього Кодек- до позбавлення волі за нетяжкі злосу. У секторі середнього рівня без- чини. У виправній колонії цього виду
пеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання також
можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних кожінки, засуджені до довічного позбав- лоній у порядку, встановленому статлення волі;
тею 147 цього Кодексу. У секторі середнього рівня безпеки виправної
колонії цього виду можуть відбувати
покарання також жінки, засуджені до
довічного позбавлення волі;
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Продовження табл.
Зміст положення (норми)
Зміст відповідного
чинного законодавства
положення (норми) проєкту акта
Кримінально-виконавчий кодекс України
абз. 4 середнього рівня безпеки – абз. 4 середнього рівня безпеки –
жінки, засуджені до покарання чоловіки, вперше засуджені до поу виді довічного позбавлення волі; збавлення волі за тяжкі та особливо
жінки, яким покарання у виді тяжкі злочини; чоловіки, які раніше
смертної кари або довічного по- відбували покарання у виді позбавзбавлення волі замінено позбавлен- лення волі; чоловіки, засуджені за
ням волі на певний строк в поряд- вчинення умисного нетяжкого злоку помилування або амністії; чоло- чину в період відбування покарання
віки, вперше засуджені до позбавлен- у виді позбавлення волі; засуджені,
ня волі за тяжкі та особливо тяжкі переведені з колоній максимального
злочини; чоловіки, які раніше відбу- рівня безпеки в порядку, передбачевали покарання у виді позбавлення ному цим Кодексом. У секторі максиволі; чоловіки, засуджені за вчинення мального рівня безпеки виправної
умисного нетяжкого злочину в період колонії цього виду можуть відбувати
відбування покарання у виді позбав- покарання також чоловіки, засуджені
лення волі; засуджені, переведені до довічного позбавлення волі;
з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому цим
Кодексом. У секторі максимального
рівня безпеки виправної колонії цього
виду можуть відбувати покарання також чоловіки, засуджені до довічного
позбавлення волі;
абз. 5 максимального рівня безпеки – чоловіки, засуджені до покарання
у виді довічного позбавлення волі;
чоловіки, яким покарання у виді
смертної кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк
у порядку помилування або амністії;
чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого

абз. 5 максимального рівня безпеки – чоловіки, засуджені до покарання
у виді довічного позбавлення волі;
чоловіки, яким покарання у виді
смертної кари замінено довічним позбавленням волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк
у порядку помилування; чоловіки, засуджені за умисні особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо
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Закінчення табл.
Зміст положення (норми)
Зміст відповідного
чинного законодавства
положення (норми) проєкту акта
Кримінально-виконавчий кодекс України
або особливо тяжкого злочину в пері- тяжкого злочину в період відбування
од відбування покарання у виді по- покарання у виді позбавлення волі;
збавлення волі; чоловіки, засуджені чоловіки, засуджені за вчинення злоза вчинення злочину, передбаченого чину, передбаченого частиною п’ятою
частиною п’ятою статті 255, статтями статті 255, статтями 255-1, 255-2 Кри255-1, 255-2 Кримінального кодексу мінального кодексу України; чоловіУкраїни; чоловіки, переведені з коло- ки, переведені з колоній середнього
ній середнього рівня безпеки в по- рівня безпеки в порядку, передбачерядку, передбаченому цим Кодексом. ному цим Кодексом.

4. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого
кодексу України щодо приведення положень
ст. 18 КВК України у відповідність до Закону України
«Про застосування амністії в Україні»
Розробники:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
О. Г. Шило – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу
та судоустрою, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

І. Внести наступні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу
України:
1. Стаття 18:
частину другу абзац четвертий викласти у новій редакції: «середнього рівня безпеки – чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі
за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного нетяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом. У секторі максимального
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рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть відбувати покарання
також чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі»;
в частині другій абзаці п’ятому після слів «в порядку помилування» виключити слова «або амністії»;
частину другу абзац третій доповнити і викласти у наступній редакції: «мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – жінки,
засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким
покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено
позбавленням волі на певний строк в порядку помилування; чоловіки,
вперше засуджені до позбавлення волі за нетяжкі злочини. У виправній
колонії цього виду можуть відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу.
У секторі середнього рівня безпеки виправної колонії цього виду можуть
відбувати покарання також жінки, засуджені до довічного позбавлення волі».

5. Пропозиції щодо внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо забезпечення невідворотності покарання осіб,
які вчинили злочини, передбачені статтями 109–114-1,
258–258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України)
Виконавці:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
О. Г. Шило – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу
та судоустрою, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо забезпечення невідворотності покарання осіб,
які вчинили злочини, передбачені статтями 109–114-1,
258–258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України)»
Рішенням Конституційного Суду України № 7-р/2019 від
25.06.2019 р. положення частини п’ятої статті 176 КПК України визна45
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но таким, що не відповідає Конституції України. У зв’язку з цим в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями
109‑114‑1, 258‑258‑5, 260, 261 Кримінального кодексу України, має
застосовуватися загальний порядок застосування запобіжних заходів,
що передбачає дискрецію слідчого судді, суду при визначенні їх конкретного виду. Разом з тим, суспільна небезпечність указаних злочинів
у сучасних умовах підвищується з огляду на наявність збройного
конфлікту на Сході України, а також складної соціально-політичної
ситуації в країні.
З метою запобігання звільненню під заставу (із можливим подальшим переховуванням від слідства і суду осіб, причетних до злочинів
проти основ національної та громадської безпеки України) доцільним
є внесення доповнень до ч. 4 ст. 183 КПК України і надання слідчому
судді, суду права не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по даній категорії злочинів.
Таке правове регулювання відповідає європейським стандартам застосування запобіжних заходів. Так, зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини «Харченко проти України» зазначено, що при
розгляді клопотання про обрання або ж продовження строку тримання
під вартою обов’язково має бути розглянута можливість застосування
інших (альтернативних) запобіжних заходів.
Разом з тим, запропоновані зміни правового регулювання вказаного питання забезпечать існування правової підстави для обґрунтування суддями можливості не застосовувати заставу як альтернативу
триманню під вартою в разі такої необхідності.
З метою забезпечення ефективності запобіжних заходів у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної та громадської безпеки України необхідним є внесення відповідних змін до частини 4 статті 183 КПК України, які б унеможливлювали ухилення осіб,
які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні таких злочинів.
2. Мета законопроекту і шляхи її досягнення
Метою цього законопроекту є вдосконалення КПК у частині забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили злочини, передбачені статтями 109‑114‑1, 258‑258‑5, 260, 261 Кримінального кодексу
України.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту
Запропоновані зміни до КПК передбачають розширення положень,
які закріплюють право слідчого судді, суду не визначати розмір заста46
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ви при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Правовідносини у цій сфері регулюються нормами КПК.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Забезпечення реалізації цього проекту Закону не потребує витрачення додаткових коштів Державного бюджету.
6. Запобігання корупції
Зміст законопроекту не містить положень, котрі уможливлюють
ризики вчинення корупційних правопорушень.
7. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону буде сприяти вдосконаленню норм
кримінального процесуального законодавства України у частині регулювання підстав застосування запобіжних заходів у кримінальному
провадженні.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили
злочини, передбачені статтями 109 – 114-1, 258 – 258-5, 260, 261
Кримінального кодексу України)»
Зміст положення (норми)
чинного законодавства
Стаття 183. Тримання під вартою
1. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш
м’яких запобіжних заходів не зможе
запобігти ризикам, передбаченим
статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною
п’ятою статті 176 цього Кодексу.
2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

Зміст положення (норми)
запропонованого проекту
Стаття 183. Тримання під вартою
1. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш
м’яких запобіжних заходів не зможе
запобігти ризикам, передбаченим
статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною
п’ятою статті 176 цього Кодексу.
2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:
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Продовження табл.
Зміст положення (норми)
чинного законодавства
1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за
який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – виключно
у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177
цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав
обов’язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного
запобіжного заходу, або не виконав
у встановленому порядку вимог щодо
внесення коштів як застави та надання
документа, що це підтверджує;
2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено,
що, перебуваючи на волі, ця особа
переховувалася від органу досудового
розслідування чи суду, перешкоджала
кримінальному провадженню або їй
повідомлено про підозру у вчиненні
іншого злочину;
3) до раніше не судимої особи, яка
підозрюється чи обвинувачується
у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років, –
виключно у разі, якщо прокурором,
крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде
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Зміст положення (норми)
запропонованого проекту
1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за
який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – виключно
у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177
цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав
обов’язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного
запобіжного заходу, або не виконав
у встановленому порядку вимог щодо
внесення коштів як застави та надання
документа, що це підтверджує;
2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено,
що, перебуваючи на волі, ця особа
переховувалася від органу досудового
розслідування чи суду, перешкоджала
кримінальному провадженню або їй
повідомлено про підозру у вчиненні
іншого злочину;
3) до раніше не судимої особи, яка
підозрюється чи обвинувачується
у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років, –
виключно у разі, якщо прокурором,
крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде
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Продовження табл.
Зміст положення (норми)
чинного законодавства
доведено, що перебуваючи на волі, ця
особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру
у вчиненні іншого злочину;
4) до раніше не судимої особи, яка
підозрюється або обвинувачується
у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років;
5) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк понад три роки;
6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за
кримінальне правопорушення, у зв’яз
ку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію)
такій державі для притягнення до
кримінальної відповідальності або
виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ
цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою зобов’язаний визначити розмір
застави, достатньої для забезпечення
виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених
частиною четвертою цієї статті.

Зміст положення (норми)
запропонованого проекту
доведено, що перебуваючи на волі, ця
особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру
у вчиненні іншого злочину;
4) до раніше не судимої особи, яка
підозрюється або обвинувачується
у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років;
5) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк понад три роки;
6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за
кримінальне правопорушення, у зв’яз
ку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію)
такій державі для притягнення до
кримінальної відповідальності або
виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ
цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
3. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою зобов’язаний визначити розмір
застави, достатньої для забезпечення
виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених
частиною четвертою цієї статті.
49

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Закінчення табл.
Зміст положення (норми)
чинного законодавства

Зміст положення (норми)
запропонованого проекту

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов’язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу
будуть покладені на підозрюваного,
обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави
та обставини, передбачені статтями
177 та 178 цього Кодексу, має право
не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:
1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;
2) щодо злочину, який спричинив
загибель людини;
3) щодо особи, стосовно якої
у цьому провадженні вже обирався
запобіжний захід у вигляді застави,
проте був порушений нею.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов’язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу
будуть покладені на підозрюваного,
обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.
4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави
та обставини, передбачені статтями
177 та 178 цього Кодексу, має право
не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:
1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;
2) щодо злочину, який спричинив
загибель людини;
3) щодо особи, стосовно якої
у цьому провадженні вже обирався
запобіжний захід у вигляді застави,
проте був порушений нею;
4) щодо злочинів, передбачених
статтями 109‑114‑1, 258‑258‑5,
260, 261 Кримінального кодексу
України.
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Пропозиції
Щодо внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо забезпечення невідворотності покарання
осіб, які вчинили злочини, передбачені статтями 109–114-1,
258–258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України)
Пропонується:
1. Частину 4 статті 183 Кримінального процесуального кодексу
України доповнити пунктом 4 наступного змісту:
«Щодо злочинів, передбачених статтями 109–114-1, 258–258-5, 260,
261 Кримінального кодексу України».

6. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення системи самоврядування судових експертів,
запровадження рецензування висновку судового експерта
та забезпечення прав учасників судочинства на самостійне
збирання доказів з використанням спеціальних знань»
Розробники:

Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
Ю. Ю. Ярослав – к. ю. н., доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету;
Б. М. Ісакович – голова Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо створення
системи самоврядування судових експертів, запровадження
рецензування висновку судового експерта та забезпечення
прав учасників судочинства на самостійне збирання доказів
з використанням спеціальних знань»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
До основних засад судочинства в Україні належать змагальність
сторін, свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед
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судом їх переконливості, рівність усіх учасників судового процесу
перед законом і судом, а також забезпечення обвинуваченому права на
захист (ст. 129 Конституції України). Збирання доказів у кримінальному судочинстві здійснюється сторонами кримінального провадження,
потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження (ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України).
При цьому сторони кримінального провадження мають рівні права на
збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК (ч. 2 ст. 22 Кримінального процесуального кодексу
України). Оскільки висновки експертів є процесуальними джерелами
доказів (ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України), обидві
сторони кримінального провадження мають рівні права на збір і подання доказової інформації, отриманої з використанням спеціальних
знань. Однак на сьогодні сторони кримінального провадження не мають
рівних процесуальних прав і можливостей щодо збирання доказів шляхом залучення експерта і спеціаліста завдяки наявності в законодавстві
України правових норм, які в окремих випадках прямо або опосередковано забороняють стороні захисту реалізувати ці права. Зокрема, ч. 3
ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» має ознаки монополізації
державними спеціалізованими експертними установами права на проведення значної за обсягом кількості судових експертиз. Зазначена
норма перешкоджає реалізації принципу змагальності сторін у кримінальному процесі та права громадян на справедливе правосуддя, у тому
числі – на самостійне залучення стороною захисту найбільш кваліфікованих незалежних експертів та фахівців. Це призводить і до порушення конституційного права на професію фахівців, які не є співробітниками державних спеціалізованих експертних установ, але мають
намір здійснювати експертну діяльність (ст. 43 Конституції України).
У кримінальному, цивільному, господарському і адміністративному судочинстві існують проблеми з оцінкою доказів, отриманих
з використання спеціальних знань, через те, що у більшості випадків
для виявлення експертних недоліків помилок є необхідним використання спеціальних знань обізнаних осіб у відповідній сфері. Однак
суди не беруть до уваги рецензії на висновки судових експертиз,
в яких вказано на експертні недоліки і помилки. Це спонукає сторону
захисту звертатися для поновлення своїх прав до Європейського суду
з прав людини.
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у своїх рішеннях неодноразово зазначав про випадки порушення принципу рівності сторін
судочинства у вигляді виникнення процесуальних труднощів, з якими
зіштовхуються підзахисні, намагаючись оскаржити висновки експертів
сторони обвинувачення. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ «Khodorkovskiy
і Lebedev проти Росії» від 25.7.2013 за заявами 11082/06 і 13772/05
зазначено, що відхилення судом рецензій фахівців на висновки експерта є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Право на справедливий суд). ЄСПЛ також вважає,
що для ефективного оскарження експертних висновків сторона захисту повинна мати можливість надати висновки альтернативних експертиз, а відмова національного суду у розгляді в суді рецензії на висновки
експертів порушує рівновагу між сторонами захисту і обвинувачення
у питанні збору і надання експертних доказів і знехтує принципом
рівності сторін. При цьому ЄСПЛ наголошує на тому, що оскаржити
висновок експерта без допомоги іншого експерта у відповідній галузі
знань досить складно.
Невирішеним питанням в Україні є й децентралізація у галузі судовоекспертної діяльності і підготовки судових експертів, визначення структури, повноважень та функцій саморегульованих професійних громадських організацій судових експертів. Поява таких громадських організацій
дозволить усунути монопольне становище державної судової експертизи
і буде сприяти становленню наукової змагальності в цій галузі.
Для забезпечення прав учасників судочинства на самостійне збирання доказів з використанням спеціальних знань в Україні необхідні
зміни і доповнення окремих норм процесуального законодавства і закону України «Про судову експертизу». В Указі Президента України
№ 837/2019 від 8 листопада 2019 року «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» визначено основні напрями
реформування окремих галузей законодавства, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, в тому числі – розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення
системи самоврядування судових експертів та запровадження рецензування висновку судового експерта.
Прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових
експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та
забезпечення прав учасників судочинства на самостійне збирання до53
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казів з використанням спеціальних знань» сприятиме реалізації принципу змагальності судочинства в Україні, забезпечить принцип рівності сторін судочинства у використанні спеціальних знань під час збирання доказів шляхом скасування заборони на залучення стороною
захисту недержавних судових експертів та надання можливості сторонам провадження активно використовувати механізм оцінювання
якості проведеного експертного дослідження з використанням інструменту рецензування («peerreview»).
2. Мета та завдання законопроекту
Метою законопроекту є нормативне врегулювання процесуальних
механізмів, які сприятимуть реалізації ефективного, справедливого, неупередженого та своєчасного захисту прав і свобод осіб на справедливе
правосуддя, дозволить учасникам судочинства в законний спосіб самостійно збирати і оцінювати докази з використанням спеціальних знань.
Завданнями законопроекту є:
• забезпечення реального дотримання принципів змагальності
і рівності сторін судочинства у збиранні й оцінці доказів з використанням спеціальних знань;
• запровадження рецензування висновку судового експерта для
отримання кваліфікованої допомоги в його оцінці;
• децентралізація і демонополізація у галузі судово-експертної діяльності, підготовки і перепідготовки судових експертів, їх атестації
та реєстрації;
• визначення структури, повноважень та функцій саморегульованих
професійних громадських організацій судових експертів;
• гармонізація правил кримінального, цивільного, господарського
та адміністративного судочинства (зі збереженням специфіки кожного)
у питаннях використання спеціальних знань фахівців, які не є співробітниками державних спеціалізованих експертних установ, але мають
намір здійснювати експертну діяльність;
• запровадження механізмів протидії зловживанням процесуальними правами сторін кримінального, цивільного, господарського і адміністративного провадження на збирання і оцінку доказів з використанням спеціальних знань.
3. Загальна характеристика основних процесуальних змін
Першочерговою зміною, яка із прийняттям законопроекту має відбитися в усіх процесуальних кодексах і Законі України «Про судову експертизу», є забезпечення принципу змагальності і рівності сторін судочинства у збиранні й оцінці доказів з використанням спеціальних знань.
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3.1. Ефективний захист прав як превалююче завдання судочинства
При прийнятті процесуальних рішень і застосуванні будь-яких
процесуальних норм суд (слідчий суддя, прокурор) має керуватися
насамперед основним завданням судочинства, яким є ефективний захист прав та інтересів особи. На цьому ж принципі базується і право
суду застосувати на вимогу особи, яка звернулася до суду, спосіб захисту її права. Для сприяння у реалізації цього завдання сторонам
провадження надаються рівні права у залученні обізнаних осіб при
збиранні й оцінці доказів.
3.2. Змагальність як засада судочинства
Законопроект передбачає низку змін, спрямованих на сприяння
у забезпеченні однієї з основних засад судочинства – змагальності
і рівності сторін у збиранні доказів, отриманих із використанням спеціальних знань.
3.3. Децентралізація і демонополізація судово-експертної
діяльності
На виконання п. б ч. 3 Указу Президента України № 837/2019 від 8
листопада 2019 року «Про невідкладні заходи з проведення реформ та
зміцнення держави» законопроектом передбачено:
– здійснення нормативного закріплення діяльності професійної
громадської організації судових експертів будь-якого експертного напряму (напрямів);
– надання рівних прав державним і приватним судовим експертам
на виконання всіх видів судових експертиз;
– надання рівних прав державним спеціалізованим експертним
установам, вищим навчальним закладам, які здійснюють підготовку за
спеціальністю «8.18010003. Судова експертиза (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра), та саморегульованим професійним громадським
організаціям судових експертів у підготовці, перепідготовці та атестації судових експертів.
3.4. Розширення допоміжних засобів для оцінки висновку експерта, дієві механізми перевірки його достовірності
Для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта законопроектом передбачено доповнення Кримінального, Цивільного, Господарського кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства
України нормами, які дозволяють під час оцінки висновку експерта як
допоміжний засіб використовувати його рецензування фахівцем у тій же
55

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

галузі знань, який має відповідну вищу освіту, науковий ступінь та практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Сфера правового регулювання судово-експертної діяльності регулюється нормами Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про судову експертизу».
Крім того, окремі питання регулюються законом України «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Закону передбачає зменшення витрат на неконкурентоздатні наукові роботи, а також на проведення значної кількості
криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних та інших видів
судових експертиз, які виконуються в межах державних спеціалізованих
експертних установах та фінансуються з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
Наслідком прийняття законопроекту стане впровадження ефективних механізмів, які сприятимуть захисту порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, які реалізуються шляхом
використання спеціальних знань.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення системи
самоврядування судових експертів, запровадження
рецензування висновку судового експерта та забезпечення
прав учасників судочинства на самостійне збирання доказів
з використанням спеціальних знань»
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Стаття 94. Оцін- Представники державних екс- доповнити статка доказів
пертних установ вважають не- тю 94 частиною 2.
1. Слідчий, проку- припустимим рецензування ви- 2.«Для допомоги
рор, слідчий суддя, сновку експерта поза межами в оцінці достовірності
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Продовження табл.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
суд за своїм внут внутрівідомчого планового ре- висновку експерта
рішнім переконан- цензування, яке здійснюється, може здійснюватися
ням, яке ґрунтуєть- в основному, після завершення його рецензування
ся на всебічному, розгляду справи. Таке рецен- особою, яка має відпоповному й неупе- зування спрямовано на вну- відну вищу освіту, наредженому дослі- трішньовідомчу перевірку уковий ступінь та
дженні всіх обста- якості роботи судових експер- практичний досвід
вин кримінального тів та не передбачає виправ- роботи не менше 10
провадження, керу- лення експертних помилок, які років у сфері судової
ючись законом, оці- вплинули на прийняття про- експертизи.
нюють кожний до- цесуальних рішень. Тому на- Рецензія на висноказ з точки зору уковці, правозахисники і адво- вок експерта не є дженалежності, допус- кати, наголошують на тому, що релом доказів, має дотимості, достовір- рецензія на висновок експерта, поміжний (консультаності, а сукупність отримана стороною захисту, тивний) технічний
зібраних доказів – потерпілим, представником характер, не може
з точки зору достат- юридичної особи тощо шля- містити оцінки докан о с т і
т а хом безпосереднього звернен- зів, вказівок про довзаємозв’язку для ня до обраного ними фахівця, стовірність чи недоприйняття відпо- який має наукові або інші спе- стовірність того чи
відного процесу- ціальні знання у відповідній іншого доказу, про
ального рішення. галузі, може використовувати- переваги одних дока2. Жоден доказ не ся під час оцінки висновку зів над іншими, про
має наперед вста- експерта з метою його досто- те, яке процесуальне
новленої сили.
вірно сті. Сторонам прова- рішення має бути
дження часто складно здійсни- прийнято».
ти оцінку об’єктивності та Частину другу ст. 94
повноти висновку експерта без вважати частиною
консультації фахівця, який во- третьою:
лодіє достатнім обсягом спеці- 3. Жоден доказ не
альних знань у певній галузі. має наперед встановРецензія не є джерелом дока- леної сили».
зів, має лише технічний, допоміжний (консультативний) характер, але у разі виявлення
у висновку експерта помилок,
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Продовження табл.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
які вплинули на формулювання
висновків, він має розглядатися
слідчим (судом) і слугувати підґрунтям для призначення повторної або додаткової експертизи. Легалізація рецензій на висновки експертів дозволить
стороні захисту самостійно збирати та здійснювати оцінку доказів та зменшити кількість слідчих (судових) помилок.
Відсутність права у сторони
захисту оскаржити висновки
експертів призводить до звернень до Європейського суду
з прав людини (ЄСПЛ). ЄСПЛ
у своїх рішеннях неодноразово
ЄСПЛ зазначав про випадки
порушення принципу рівності
сторін у вигляді виникнення
проце суальних труднощів,
з якими зіштовхуються підзахисні, намагаючись оскаржити
висновки експертів сторони
обвинувачення. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ «Khodorkovskiy
і Lebedev проти Росії» від
25.7.2013 за заявами 11082/06
і 13772/05 зазначено, що відхилення судом звітів спеціалістів, виконаних шляхом дослідження висновків експерта
(без дослідження об’єктів судової експертизи), які є ні чим
іншим, як рецензіями на висновки експерта, є порушенням Статті 6 Конвенції (Право
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
на справедливий суд). Європейський Суд також вважає, що для
ефективного оскарження експертних висновків сторона захисту повинна мати можливість
надати висновки альтернативних експертиз, а відмова національного суду у розгляді в суді
рецензії на висновки експертів
порушує рівновагу між сторонами захисту і обвинувачення
у питанні збору і надання експертних доказів і знехтує принципом рівності сторін. При цьому ЄСПЛ наголошує на тому,
що оскаржити звіт експерта без
допомоги іншого експерта
у відповідній галузі знань може
бути складно. Тобто, в таких випадках корисним було б запровадити рецензування висновку
експерта.
Рецензування висновків експерта відповідає низці національних законодавств країнчленів ЄС. Зокрема, у Польщі
під час оцінки висновку судового експерта сторони провадження зазвичай звертаються
до спеціалістів або експертів
(у тому числі приватних) з метою встановлення його об’єк
тивності, обґрунтованості, повноти дослідження та ін. Це
допомагає з’ясувати причинно-наслідковий зв’язок між
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
виявленими ознаками об’єкта
експертизи і встановлюваним
фактом, а також надає підстави
для визначення належності, допустимості, достовірності і достатності висновку експерта як
джерела доказів.
Окрім того, заборона незалежного рецензування висновку
експерта може завадити прокуророві, керівнику органу досудового розслідування, слідчому
повно і неупереджено дослідити обставини кримінального
провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так
і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також
обставини, що пом’якшують чи
обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку
та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9
КПК України). Є очевидним
і той факт, що висновок експерта, який не є належним і достовірним джерелом доказів, не
може мати доказового значення,
а лише вводить в оману і заважає об’єктивному розслідуванню злочину.
Уповноважена особа, яка
призначила експертизу (залучила експерта), позбавлена
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
можливості під час розслідування злочину дізнатися про недоліки і помилки у висновку експерта тому, що внутрішньовідомче планове рецензування
висновків зазвичай здійснюється набагато пізніше їх складання, коли матеріали вже будуть
передані до суду, а деякі провадження вже завершені. Окрім
того, про результати рецензування державні експертні установи не зобов’язані доповідати
особам, які призначили рецензовані експертизи. Тобто, є вірогідність того, що основою
вироків і рішень суду можуть
слугувати помилкові висновки
експерта.
Задля усунення таких проблем реалізації прав осіб на
с п р а в е д л и в е п р а в о с уд д я
П р е зидентом видано Указ
№ 837/2019, в якому як невідкладні заходи з проведення реформ зазначено «упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги
з використанням інструменту
рецензування («peer review»)»
та «розроблення та внесення на
розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо … запровадження рецензування вис
новку судового експерта ..».
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Продовження табл.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Тому пропонується доповнити статтю 94 частиною другою, а наявну частину другу –
вважати частиною третьою.
Стаття 102.
Відповідно до ст. 243 КПК Стаття 102.
Зміст висновку України право на залучення су- З м і с т в и с н ов ку
дового експерта у криміналь- експерта
експерта
«1. У висновку ному процесі є прерогативою «1. У висновку ексексперта повинно сторін кримінального прова- перта повинно бути
дження, суду, слідчого судді. зазначено:
бути зазначено:
1) коли, де, ким Саме ці органи та суб’єкти ма- 1) коли, де, ким
(ім’я, освіта, спеці- ють визначати хто із фахівців (прізвище, ім’я, освіальність, свідоцтво певної галузі знань чи людської т а, спеціа льність,
про присвоєння практики може бути залучен- а також, за наявноскваліфікації судово- ний в якості експерта у кримі- ті, свідоцтво про приго експерта, стаж нальному провадженні. Разом своєння кваліфікації
експертної роботи, з тим, чинне вітчизняне законо- судового експерта,
науковий ступінь, давство передбачає, що до про- стаж експер-тної ровчене звання, поса- ведення судових експертиз боти, науковий студа експерта) та на у кримінальному провадженні пінь, вчене звання,
якій підставі була можуть залучатися лише ті фа- посада експерта) та на
проведена експер- хівці, які мають свідотство про якій підставі була проприсвоєння кваліфікації судо- ведена експертиза;»
тиза;...»
вого експерта.
Монопольне право на визначення кваліфікації судового
експерта, що надано експертно-кваліфікаційним комісіям
або керівникам державних спеціалізованих установ створює
відповідні корупційні ризики,
а також суттєво обмежує можливість органів досудового розслідування, суду, слідчого судді, захисника самостійно, на
свій власний розсуд залучати
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
в якості екперта кращих фахівців з тієї чи іншої галузі знань.
Обов’язковість наявності свідотства про присвоєння кваліфікації судового експерта не
сприяє забезпеченню кожному
громадянину права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами
України.
Також необхідно враховувати, що розмір сплати за стажування терміном від 1 до 6 місяців та отримання кваліфікації
судового експерта та Свідоцтва
про присвоєння кваліфікації
судового експерта в експертних
кваліфікаційних комісіях при
Міністерстві юстиції України
в декілька разів перевищує обсяг сплати за навчання терміном від 1 до 1,5 років у вищому
навчальному закладі за фахом
8.18010003 «Судова експертиза». Такий стан речей призводить до надміних обтяжень для
фахівців, які не є співробітниками державних спеціалізованих експертних установ, але
мають намір займатися експертною діяльністю.
Як свідчить світовий та європейський досвід вирішальними
при оцінці компетентності експерта є наявність у нього відповідних знань та досвіду.
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Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Відсутність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового
експерта, стажа експертної роботи, наукового ступеню та
вченого знання у країнах-членах ЄС, РФ, Казахстані та інших країнах не мають вирішального значення при їх залученні для проведення судової
експертизи.
Саме тому авторами законопроекту № 6232 внесено пропозиції доповнити ч. 6 ст. 99
Господарського процесуального кодексу України, ч. 6
ст. 103 Цивільного процесуального кодексу України та
ч. 6 ст. 101 Кодексу адмініс т р ат и в н о го суд оч и н с т ва
України вказівкою про те, що
у змісті Висновку експерта
наводяться відомості про свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта,
стажу експертної роботи, наукового ступіню, вченого
звання, посади експерта лише
у випадках їх наявності. На
наше переконня аналогічні
доповнення необхідно внести
й до ч. 1 ст. 102 КПК України,
що також буде сприяти гармонізації різних галузей відчизняного законодаства і усувати
розбіжно сті в його засто
суванні.
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Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
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Стаття 168. По- Відповідно до ч. 2 ст. 243 Стаття 168. Порярядок тимчасового Кримінального процесуального док тимчасового вивилучення майна кодексу України «Сторона за- лучення майна
ч. 5 ст. 168 – від- хисту має право самостійно за- Додати Ч. 5 ст. 168
сутня
лучати експертів на договірних «У разі самостійноумовах для проведення експер- го залучення сторотизи, у тому числі обов’язкової». ною захисту експерта
На перший погляд, в КПК за- на договірних умовах
проваджено принцип процесу- для проведення ексальної змагальності і рівності пертизи тимчасово
у збиранні та наданні доказів, вилученого майна,
у даному випадку – шляхом за- у тому числі й обов’яз
лучення експерта. Однак, на кової, уповноважена
сьогодні не розроблено меха- службова особа зобо
нізм залучення експерта сто- в’язана забезпечити
роною захисту. Таке право ре- доступ експерта до
алізувати на практиці дуже цього майна».
складно, оскільки в більшості
випадків об’єктами судової експертизи є речові докази, а саме:
різні предмети, документи, гроші, тимчасово вилучені у відповідності зі ст. ст. 148, 167 КПК
України. Згідно зі ст. 168 КПК
України забезпечення схоронності тимчасово вилученого
майна покладається виключно
на уповноважену службову особу, а припинення тимчасового
вилучення майна і повернення
його особі, у якої воно було
вилучено,здійснюється за постановою прокурора, слідчого
судді або суду. Інші дії з тимчасово вилученим майном законодавством не передбачені.
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Обгрунтування змін
з урахуванням
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Таким чином, сторона захисту
фактично позбавлена права на
проведення незалежної експертизи речових доказів через відсутність доступу до них.
Стаття 332. Про- У ст. 42 Регламенту Європей- Доповнити Ч. 1
ведення експерти- ського суду з прав людини за- ст. 332 абзацем 2:
зи за ухвалою суду значено, що за вимогою сторо- Суд (суддя) перевіни у справі, або третьої сторо- ряє компетенцію екс1. «Проведення ни, або з власної ініціативи перта за наявними
експертизи за ухва- палата може заслухати будь-яку у нього документами
лою суду»
особу в якості експерта, на будь- про освіту, його досвід
«1. Під час судо- якій стадії розгляду направити роботи у певній галузі
вого розгляду суд за одного зі своїх членів або інших та приймає рішення
клопотанням сто- членів Суду з метою з’ясування щодо його залучення
рін кримінального обставин і розслідування на (відмови у залученні)
провадження або місці. Вона може запросити не- до проведення експерпотерпілого за на- залежних експертів з метою на- тизи. Суд роз’яснює
явності підстав, пе- дання допомоги такої делегації експерту його права та
редбачених стат- (9- Регламент Європейського обов’язки, встановлені
тею 242 цього Ко- суду з прав людини від 1 листо- статтею 69 цього Кодексу, має право пада 1998 // Офіційний сайт дексу, попереджає
своєю ухвалою до- Верховної Ради України. – його про кримінальну
ручити проведення www.rada.gov.ua). Експерти, які відповідальність за заекспертизи екс- повинні бути заслухані відпо- відомо неправдивий
пертній установі, відно до рішення Палати та її висновок та за відмову
експерту або екс- голови викликаються до Суду. без поважних причин
пертам.»
Після встановлення особи екс- від виконання поклаАбзац другий ч. 1 перта і до виконання свого за- дених на нього обо
ст. 332 – відсутній. вдання кожен експерт присягає в’язків, а також привонаступним чином: «Клянуся, дить експерта до такої
що буду виконувати свої обо присяги: «Я, (прізвив’язки чесно і сумлінно», про ще, ім’я, по батькові),
що робиться відповідний за- присягаю сумлінно
пис в протоколі (Правило А 6 виконувати обов’язки
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Продовження табл.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Додатка до Регламенту Про про- експерта, використовуведення слідчих дій) (9 – Регла- ючи всі свої професіймент Європейського суду з прав ні можливості». Текст
людини від 1 листопада 1998 // присяги додається до
Офіційний сайт Верховної Ради Ухвали та підписується
України. —www.rada.gov.ua.). експертом. Підписана
«Відомча підпорядкованість» експертом присяга присудових експертів у країнах – єднуються до справи.
членах ЄС не має вирішального
значення при їх обранні для
проведення судової експертизи
або непроцесуального дослідження, якщо відомства забезпечують судовим експертам реальний статус незалежності та
неупередженості і не здійснюють вплив на висновки експерта.
Зокрема, відповідно до Рекомендацій Федерального суду ФРН,
суд самостійно вирішує питання про те, чи достатньо у експерта спеціальних знань (Рекомендації Федерального Суду.
BGH NJW. 1959, 2315.).
Саме тому у ст. 225 «Роз’яс
нення прав і обов’язків експерта. Присяга експерта» Цивільного процесуального кодексу
України міститься така норми.
Задля забезпечення гармонізації різних галузей відчизняного
законодаства, узгодженності
норм різних законодавчих актів, усунення розбіжностей в їх
застосуванні, пропонуємо (за
аналогією доповнень до ЦПК)
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Закінчення табл.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
доповнити ст. 332 «Порядок залучення експерта» Кримінального процесуального кодексу
України частиною 2 щодо залучення експерта, роз’яснення
йому прав і обов’язків та приведення його до присяги.
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
С т а т т я 1 1 0 . Рецензування висновку екс- Статтю 110 допоОцінка висновку перта не передбачено законо- внити частиною 2:
експерта судом
давством України. Легалізація Д л я д о п о м о г и
1. Висновок екс- рецензій на висновки експертів в оцінці достовірності
перта для суду не дозволить стороні захисту і по- висновку експерта
м а є з а зд а л е г і д ь терпілому реалізувати право на може здійснюватися
встановленої сили самостійне збирання та оцінку його рецензування
і оцінюється судом доказів та зменшити кількість особою, яка має відпоразом із іншими до- судових помилок.
відну вищу освіту, наказами за правила- Відсутність права у сторони уковий та практичний
ми, встановленими захисту оскаржити висновки досвід роботи не менстаттею 89 цього експертів призводить до звер- ше 10 років у сфері
Кодексу. Відхилен- нень до Європейського суду судової експертизи.
ня судом висновку з прав людини (ЄСПЛ). ЄСПЛ Рецензія на висноексперта повинно у своїх рішеннях неодноразово вок експерта не є добути мотивоване зазначав про випадки порушен- казом, має допоміжв судовому рішенні. ня принципу рівності сторін ний (консультативний)
Ч. 2 – відсутня у вигляді виникнення процесу- технічний характер,
альних труднощів, з якими зі- не може містити оцінштовхуються підзахисні, нама- ки доказів, вказівок
гаючись оскаржити висновки про достовірність чи
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Продовження табл.
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
експертів сторони обвинувачення. Зокрема, у рішенні
ЄСПЛ «Khodorkovskiy і Lebedev проти Росії» від 25.7.2013
за заявами 11082/06 і 13772/05
зазначено, що відхилення судом рецензій фахівців на висновки експерта, є порушенням
Статті 6 Конвенції (Право на
справедливий суд). При цьому
ЄСПЛ наголошує на тому, що
оскаржити висновок експерта
без допомоги іншого експерта
у відповідній галузі знань може
бути складно. Тобто, в таких
випадках корисним було б запровадити рецензування висновку експерта.
Це надає підстави для визначення достовірності висновку експерта як джерела
доказів.
Уповноважена особа, яка призначила експертизу, позбавлена
можливості під час розгляду
справи дізнатися про недоліки
і помилки у висновку експерта
тому, що внутрішньовідомче
планове рецензування висновків зазвичай здійснюється

недостовірність того
чи іншого доказу, про
переваги одних доказів над іншими, про те,
яке рішення має бути
прийнято за результатами розгляду справи.
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Закінчення табл.
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
набагато пізніше їх складання,
коли деякі провадження вже завершені. Окрім того, про результати рецензування державні експертні установи не зобо
в’язані доповідати особам, які
призначили рецензовані експертизи. Тобто, є вірогідність
того, що основою рішень суду
можуть слугувати помилкові
висновки експерта.
Задля усунення таких проб
лем реалізації прав осіб на
с п р а в е д л и в е п р а в о с уд д я
Презид ентом видано Указ
№ 837/2019, в якому як невідкладні заходи з проведення
реформ зазначено «упровадження механізму оцінювання
якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer
review»)» та «розроблення та
внесення на розгляд Верховної
Ради України законопроекту
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо … запровадження рецензування висновку судового
експерта ..». Тому пропонується доповнити статтю 110
частиною другою.
70

Розділ 1. Ініціативні законопроєкти

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Стаття 104. Оцін- Рецензування висновку екс- Статтю 104 допока висновку екс- перта не передбачено законо- внити частиною 2:
перта судом
давством України. Тому науков- Д л я д о п о м о г и
1. Висновок екс- ці, правозахисники і адвокати, в оцінці достовірносперта для суду не має наголошують на тому, що ре- ті висновку експерта
заздалегідь встанов- цензія на висновок експерта, може здійснюватися
леної сили і оціню- отримана стороною захисту, його рецензування
ється судом разом із потерпілим, представником особою, яка має відіншими доказами за юридичної особи тощо шляхом повідну вищу освіту,
правилами, встанов- безпосереднього звернення до науковий та практичленими статтею 86 обраного ними фахівця, який ний досвід роботи не
цього Кодексу. Від- має наукові або інші спеціальні менше 10 років у сфехилення судом ви- знання у відповідній галузі, рі судової експертизи.
сновку експерта по- може використовуватися під час Рецензія на висновинно бути мотиво- оцінки висновку експерта з ме- вок експерта не є дова н е в суд о вом у тою його достовірності. Сторо- казом, має допоміжрішенні.
нам провадження часто складно ний (консультативЧ. 2 – відсутня здійснити оцінку об’єктивності н и й ) т е х н і ч н и й
та повноти висновку експерта характер, не може
без консультації фахівця, який містити оцінки докаволодіє достатнім обсягом спе- зів, вказівок про доціальних знань у певній галузі. стовірність чи недоРецензія не є джерелом доказів, стовірність того чи
має лише технічний, допоміж- іншого доказу, про
ний (консультативний) харак- переваги одних докатер, але у разі виявлення у ви- зів над іншими, про
сновку експерта помилок, які те, яке рішення має
вплинули на формулювання бути прийнято за ревисновків, він має розглядатися зультатами розгляду
судом і слугувати підґрунтям справи.
для призначення повторної або
додаткової експертизи. Легалізація рецензій на висновки експертів дозволить стороні захисту
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Продовження табл.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
і потерпілому реалізувати право на самостійне збирання та
оцінку доказів та зменшити
кількість судових помилок.
Відсутність права у сторони
захисту оскаржити висновки
експертів призводить до звернень до Європейського суду
з прав людини (ЄСПЛ). ЄСПЛ
у своїх рішеннях неодноразово
зазначав про випадки порушення принципу рівності сторін
у вигляді виникнення процесуальних труднощів, з якими зіштовхуються підзахисні, намагаючись оскаржити висновки
експертів сторони обвинувачення. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ
«Khodorkovskiy і Lebedev проти
Росії» від 25.7.2013 за заявами
11082/06 і 13772/05 зазначено,
що відхилення судом рецензії
фахівця на висновок експерта,
є порушенням Статті 6 Конвенції (Право на справедливий суд).
Європейський Суд також вважає,
що відмова національного суду
у розгляді в суді рецензії на висновки експертів порушує рівновагу між сторонами захисту і обвинувачення у питанні збору
і надання експертних доказів
і знехтує принципом рівності
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Продовження табл.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
сторін. При цьому ЄСПЛ наголошує на тому, що оскаржити
звіт експерта без допомоги іншого експерта у відповідній галузі
знань може бути складно. Тобто,
в таких випадках корисним було
б запровадити рецензування висновку експерта.
Уповноважена особа, яка призначила експертизу, позбавлена
можливості під час розгляду
справи дізнатися про недоліки
і помилки у висновку експерта
тому, що внутрішньовідомче
планове рецензування висновків
зазвичай здійснюється набагато
пізніше їх складання, коли деякі
провадження вже завершені.
Окрім того, про результати рецензування державні експертні
установи не зобов’язані доповідати особам, які призначили рецензовані експертизи. Тобто,
є вірогідність того, що основою
рішень суду можуть слугувати
помилкові висновки експерта.
Задля усунення таких проблем реалізації прав осіб на
справедливе правосуддя През и д е н т о м в и д а н о Ук а з
№ 837/2019, в якому як невідкладні заходи з проведення реформ зазначено «упровадження
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Закінчення табл.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
механізму оцінювання якості
наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»)» та
«розроблення та внесення на
розгляд Верховної Ради України
законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо … запровадження рецензування висновку
судового експерта ..». Тому пропонується доповнити стат
тю 104 частиною другою.
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
висновку Ч. 2 ст. 108
Стаття 108. Оцінка Рецензування
висновку експерта
експерта не передбачено за- Для
допомоги
1. 1. Висновок екс- конодавством України. Сто- в оцінці достовірносперта для суду не має ронам провадження часто ті висновку експерта
заздалегідь встанов- складно здійснити оцінку може здійснюватися
леної сили і оціню- об’єктивності та повноти ви- його рецензування
ється судом разом із сновку експерта без консуль- особою, яка має відіншими доказами за тації фахівця, який володіє повідну вищу освіту,
правилами, встанов- достатнім обсягом спеціаль- науковий та практичленими статтею 90 них знань у певній галузі.
ний досвід роботи
цього Кодексу. Відхи- Легалізація рецензій на ви- не менше 10 років
лення судом висно- сновки експертів дозволить у сфері судової ексвку експерта повинно стороні захисту реалізувати
пертизи.
74

Розділ 1. Ініціативні законопроєкти

Продовження табл.
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
бути мотивованим право на самостійне збирання Рецензія на виу судовому рішенні. та оцінку доказів та зменшити сновок експерта не
Ч. 2 – відсутня
кількість судових помилок.
є доказом, має допоВідсутність права у сторо- міжний (консультани захисту оскаржити висно- тивний) технічний
вки експертів призводить до характер, не може
звернень до Європейського містити оцінки досуду з прав людини (ЄСПЛ). казів, вказівок про
Зокрема, у рішенні ЄСПЛ достовірність чи не«Khodorkovskiy і Lebedev проти достовірність того
Росії» від 25.7.2013 за заявами чи іншого доказу,
11082/06 і 13772/05 зазначено, про переваги одних
що відхилення судом рецензій доказів над іншими,
фахівців на висновки експерта про те, яке рішення
є порушенням Статті 6 Кон- має бути прийнято за
венції (Право на справедливий результатами розглясуд). Європейський Суд також ду справи.
вважає, що для ефективного
оскарження експертних висновків сторона захисту повинна
мати можливість надати висновки альтернативних експертиз,
а відмова національного суду
у розгляді в суді рецензії на висновки експертів порушує рівновагу між сторонами захисту
і обвинувачення у питанні збору і надання експертних доказів
і знехтує принципом рівності
сторін. При цьому ЄСПЛ наголошує на тому, що оскаржити звіт експерта без допомоги
іншого експерта у відповідній
галузі знань може бути складно.
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Продовження табл.
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Уповноважена особа, яка
призначила експертизу, позбавлена можливості під час
розгляду справи дізнатися
про недоліки і помилки у висновку експерта тому, що
внутрішньовідомче планове
рецензування висновків зазвичай здійснюється набагато пізніше їх складання,
коли деякі провадження вже
завершені. Окрім того, про
результати рецензування державні експертні установи не
зобов’язані доповідати особам, які призначили рецензовані експертизи. Тобто, є вірогідність того, що основою рішень суду можуть слугувати
помилкові висновки експерта.
Задля усунення таких проблем реалізації прав осіб
на справедливе правосуддя
Президентом видано Указ
№ 837/2019, в якому як невідкладні заходи з проведення
реформ зазначено «упровадження механізму оцінювання
якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer
review»)» та «розроблення та
внесення на розгляд Верховної
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Закінчення табл.
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обґрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Ради України законопроекту
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо … запровадження рецензування висновку судового
експерта ..». Тому пропонується доповнити статтю 108
частиною другою.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Ч. 8 Ст. 4 «Гарантії За результатами аналізу за- доповнити ст. 4
незалежності судо- конодавства країн-членів ЄС, окремим пунктом
вого експерта та
іншого міжнародного законо- такого змісту:
правиль-ності його давства та внутрішнього зако- «існуванням недервисновку» –відсутня нодавства багатьох країн мож- жавних установ судона зазначити, що у світі по вих експертиз та суслідовно ре а лізовуються дових експертів, які
принципи забезпечення неза- не є працівниками
лежності експерта, виключної спеціалізованих дерорієнтації не на його відомчу жавних судово-ексналежність, а на наявність пертних установ;»
у нього спеціальних знань,
необхідних для вирішення завдань правосуддя, забезпечення принципу змагальності, дотримання паритетності між
наявними державними та недер-давними установами судових експертиз та судовими
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
експертами, залучених різними сторонами процесу, та інших принципів, які мають вирішальне значення для забезпечення судочинства дійсно
незалежною, об’єктивною та
кваліфікованою експертизою.
При цьому наявність інституту
приватної експертизи не тільки є однією з гарантій забезпечення законних прав і свобод
громадян та інтересів суспільства, але й дозволяє сутт єво
зменшити бюджетні витрати
на утримання державних експертних установ.
Ст. 7. Суб’єкти су- Із буквального тлумачення Ст. 7. Суб’єкти судово-експертної ді- поняття «судово-експертна ді- дово-експертної діяльності
яльність» виходить, що це є ді- яльності
1.Судово-експерт- яльність експертів в сфері судо- 1.Судово-експертну
ну діяльність здій- чинства. У «Великому тлумач- діяльність здійснюснюють державні ному словнику сучасної ють судові експерти,
спеціалізовані уста- української мови» в поняття які є працівниками
нови, а також судові діяльність вкладається наступ- державних та недере кс п е р т и , я к і н е ний зміст – «застосування сво- жавних експертних
є працівниками за- єї праці до чого-небудь//праця, установ та інші фазначених установ, та дії людей у якій-небудь галузі». хівці (експерти) з відінші фахівці (екс- Тобто, за цим тлумаченням повідних га лузей
перти) з відповідних проглядається чинник саме знань у порядку та на
галузей знань у по- своєї праці в певній галузі умовах, визначених
рядку та на умовах, з певною метою. Це дозволяє цим Законом.
визначених цим За- стверджувати, що під поняттям
коном.
судово-експертної діяльності
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
2. До державних слід розуміти діяльність судоспеціалізованих уста- вого експерта як фізичної особи при проведенні експертних
нов належать:
науково-дослідні досліджень в різних видах суустанови судових дочинства, із метою створення
експертиз Міністер- висновку судової експертизи,
ства юстиції України; який є доказом у справі. Жодні
науково-дослідні суб’єкти, які здійснюють наустанови судових вчання (стажування), консульекспертиз, судово-ме- тування та інформаційну піддичні та судово-пси- тримку, наукові дослідження,
хіатричні установи атестацію, керують ним по
Міністерства охоро- службовій лінії або доручають
ни здоров’я України; проведення експертизи не моекспертні служби жуть вважатися експертами
Міністерства внут в певних справах, оскільки їх
рішніх справ Украї- діяльність в кожному названони, Міністерства обо- му вище випадку має іншу
рони України, Служ- мету і тому не є судово-ексби безпеки України пертною діяльністю.
та Державної прикор- Пропонується з частини
донної служби Ук першої статті сьомої виключити «державні спеціалізовані
раїни.
установи» та виключити частину другу статті сьомої через те, що завдяки ліквідації
окремих державних експертних служб (наприклад, в Міністерстві оборони на даний
час вже відсутні експертні
установи) та появі нових
(в структурі Державного бюро
розслідувань створений відділ
криміналістики та експертної
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
роботи) в подальшому доведеться неодноразово вносити
відповідні зміни у закон «Про
судову експертизу».
ч. 3 ст. 7 «Виключ- У міжнародній правовій ч. 3 ст. 7 – Виклюно державними спе- практиці послідовно реалізову- чити
ціалізованими уста- ються принципи забезпечення
новами здійснюється незалежності експерта, орієнсудово-експертна ді- тації не на його відомчу належяльність, пов’язана ність, а на наявність у нього
з проведенням кримі- спеціальних знань, необхідних
налістичних, судово- для вирішення завдань правомедичних і судово- суддя, дотримання змагальноспсихіатричних екс- ті, дотримання паритетності
пертиз».
між наявними державними та
недердавними уста-новами судових експертиз та судовими
експертами, залучених різними
сторо-нами процесу, та інших
принципів, які мають вирішальне значення для забезпечення судочинства дійсно незалежною, об’єктивною та кваліфі-кованою експертизою.
Крім того, на сьогодні не існує науково-обгрунтованого
визначення терміну «криміналістичні експертизи», оскільки
не визначені критерії, за якими
різні види судових експертиз
можна віднести до класу криміналістичних. Як наслідок,
у кожній новій редакції «Інструкції про призначення та
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
проведення судових експертиз
та експертних досліджень» перелік криміналістичних експертиз неуклінно збільшується. До нього вже потрапили
біологічна і грунтознавча експертизи, експертиза харчових
продуктів, експертиза лакофарбових матеріалів і покрить,
полімерних матеріалів, волокнистих матеріалів, нафтопродуктів і паливно-мастильних
матеріалів, скла і кераміки,
спирто-вмісних сумішей, металів і сплавів, шкідливих речовин у навколишньому середовищі, речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних
речовин та інші. На сьогодні ці
види експертиз стають все
більш затребуваними не тільки
у криміна-льному, але й у цивільному, господар- ському та
адміністративному судо-чинстві тощо. Це призводить до
надмірного навантаження на
експертів державних спеціалізованих установ, призводить
до збільшення їх штату та, відповідно, до збільшення обсягу
їх державного фінансування.
Крім того, ч. 3 ст. 7 Закону
України «Про судову експертизу» має ознаки монополізації
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
державними спеціалізо-ваниими експертними установами
права на проведення значної за
обсягом кількості судових експертиз. Зазначене призводить
до корупційних ризиків та надмірних обтяжень для фахівців,
які не є співробітниками державних спеціалі-зованих експертних установ, але мають
намір займатися експертною
діяльністю, та порушує їх конституційне право на професію,
регламентоване ст. 43 Конституції України. Зазначена норма
також перешкоджає реалізації
принципу змагальності сторін
у кримінальному процесі та
права громадян на справедливе правосуддя, в тому числі –
на самостійне залучення найбільш кваліфікованих незалежних експертів та фахівців.
Тому пропонуємо ч. 3 ст. 7
Закону України «Про судову
експертизу» виключити.
Ст. 8 Науково-ме- 1. За принципом дерегуляції
тодичне та органі- передбачається перенесення
заційно-управлін- регулятивної функції щодо неське забезпечення державної (приватної) експерсудово-експертної тизи від Мінюсту України до
діяльності
саморегульованих професій1.Організація нау- них експертних організацій
ково-методичного (СРО). Цим буде стверджений
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
забезпечення судово- принцип незалежності цієї гілекспертної діяльності ки експертизи, надасть імпульс
та організаційно- в змагальності у вирішенні
управлінські засади коллізій в питаннях викорисдіяльності держав- тання спеціальних експертних
них спеціалізованих знань в судочинстві. Такий
установ покладають- підхід сприятиме реалізації
ся на міністерства та права сторони захисту і потерінші центральні орга- пілого на самостійне збирання
ни виконавчої влади, доказів шляхом використання
до сфери управління спеціальних знань.
яких належать державні спеціалізовані
установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.
2. Для розгляду
найважливіших питань розвитку судової
експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України
створюється Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє відповідно до Положення
про неї, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

2. Спірні організаційні та науково-методичні питання виносяться на розгляд Координаційної Ради з проблем судової
експертизи, в персональному
складі якої на рівноправних засадах передбачені представники державної та недержавної
(приватної) судової експертизи. Ця пропозиція дозволить
у демократичний спосіб, всебічно і об’єктивно вирішувати
поточні та перспективні проблеми судової експертизи, усунути диктат державної гілки
судової експертизи.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
3. Методики прове- 3. В Реєстрі методик проведення судових екс- дення судових експертиз відпертиз (крім судово- сутні спеціальні експертні мемедичних та судо тодики значної кілько сті
во - психіатричних) об’єктів судової експертизи,
підлягають атестації однак це не є перешкодою для
та державній реє- судових експертів виконувати
страції в порядку, що їх дослідження. Зокрема, метовизначається Кабі- дик експертного дослідження
н е т о м М і н і с т р і в металів, окремих видів поліУкраїни.
мерних матеріалів, парфюмерних товарів, предметів взуття
та одягу, комп’ютерних програм, мобільних телефонів та
ін. взагалі не існує. Під час дослідження таких об’єктів експерт користується довідковою
літературою з інших галузей
знань та здійснює дослідження
на основі загальної методики
судової експертизи. Запропоновано відмовитись від жорсткого методичного регулювання, перенесення відповідальності за використану
в експертному дослідженні
методику на підставі рекомендацій Реєстра атестованих методик на експерта-виконавця.
Таким чином захищено право
експерта на активну дослідницьку позицію, а саме – створювати на підставі загальної
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
методики дослідження авторської окремої методики, яка не
входить до Реєстра методик
проведення судових експертиз,
із обґрунтуванням у експертному висновку. Реєстр методик
проведення судових експертиз
в цій редакції перестав бути
жорстким приписом, що буде
сприяти усуненню також необґрунтованих підозр щодо недотримання експертом методики
проведення судової експертизи.
4. Міністерство юс- 4. З тексту Закону пропонутиції України забез- ється виключити непритаманпечує видання міжві- ний Мінюсту обов’язок з видандомчого науково-ме- ня наукової літератури – збірнитодичного збірника ка «Криміналістика та судова
«Криміналістика та експертиза». Це не вимагає
судова експертиза». окремої уваги при нормуванні.
Ст. 9 Державний 1. Реєстри атестованих судо- Ст. 9 Реєстри атесРеєстр атестованих вих експертів ведуться в дер- тованих судових екссудових експертів
жавній (Міністерство юстиції) пертів
1.Атестовані відпо- і недержавній (саморегульова- 1. Експерти державвідно до цього Закону ні профісійні експертні органі- них експертних устас уд о в і е к с п е р т и зації – СРО) сферах, що нала- нов, атестовані відповключаються до дер- штовує сторону захисту на відно до цього Закону,
ж а в н о го Р е є с т р у вибір незалежного експерта. включаються до дератестованих судових Вони мають рекомендаційний жавного Реєстру атесекспертів, ведення характер, що дозволяє замов- тованих державних
якого покладається никам експертиз запросити судових експертів,
на Міністерство юс- найбільш компетентного фа- який веде Міністертиції України.
хівця, який має значний досвід ство юстиції України.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
наукової і практичної роботи Експерти недеру галузі судової експертизи, не жавних експертних
обмежуючись атестованими установ (приватні
судовими експертами, діючи- експерти), атестовані
ми на постійній основі.
відповідно цього Закону, включаються до
Реєстрів (списків)
атестованих приватних експертів, які ведуть саморегульовані
профісійні експертні
організації (СРО).
Реєстри атестованих
судових експертів для
замовників експертиз
мають рекомендаційний характер.
Стаття 10. Особи, Частина 3 ст. 10 Закону ч. 3 ст. 10 – Виклюякі можуть бути су- України «Про судову експер- чити
довими експертами тизу» не відповідає ст. 4 і 23
ч. 3 ст. 10 «До про- Загальної декларації прав люведення судових екс- дини, ст. 13, 19, 24, 43 Конпертиз, крім тих, що ституції України та створює
проводяться виключ- дискримінаційні монопольні
но державними спеці- переваги для експертів спеціалізованими устано- алізованих державних уставами, можуть залуча- нов судових експертиз. Крім
тися також судові того, ця норма суперечить ч. 1
експерти, які не є пра- ст. 10 Закону України «Про суцівниками цих уста- дову експертизу», в якій зазнанов, за умови, що чено, що «Судовими експертавони мають відповідну ми можуть бути особи, які
вищу освіту, освітньо- мають необхідні знання для
кваліфікаційний рівень надання висновку з досліджуне нижче спеціаліста, ваних питань».
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
пройшли відповідну Слід наголосити на тому, що
підготовку в держав- аналізована норма відсутня в заних спеціалізованих конодавстві країн-членів ЄС,
установах Міністер- РФ та інших країн колишнього
ства юстиції України, СРСР. Зокрема, в ст. 42 Реглаатестовані та отрима- менту Європейського суду
ли кваліфікацію судо- з прав людини зазначено, що за
вого експерта з пев- вимогою сторони у справі, або
ної спеціально сті третьої сторони, або з власної
у порядку, передбаче- ініціативи палата може заслуханому цим Законом». ти будь-яку особу в якості експерта (9- Регламент Європейського суду з прав людини від 1
листопада 1998 // Офіційний
сайт Верховної Ради України. –
www.rada.gov.ua).
Наявність в Законі України
«Про судову експертизу» ч. 3
ст. 10 має ознаки монополізації
державними спеціалізованими
експертними установа-ми права на проведення значної за
обсягом кількості судових експертиз, передбачає обов’язкову
досить коштовну підготовку
фахівців і експертів в державних спеціалізованих установах
Міністерства юстиції України,
їх атестацію та отримання кваліфікації і видачу Свідоцтва на
право проведення експертиз.
Наведене призводить до корупційних ризиків та надмірних
обтяжень для фахівців, які не
є співробітниками державних
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
спеціалізованих експертних
установ, але мають намір займатися експертною діяльністю, та
порушує їх конституційне право
на професію, регламентоване
ст. 43 Конституції України.
Наявна в Законі України «Про
судову експертизу» ч. 3 ст. 10
також перешкоджає реалізації
принципу змагальності сторін
у кримінальному процесі та
права громадян на справедливе
правосуддя, в тому числі – на
самостійне залучення найбільш
кваліфікованих незалежних експертів та фахівців.
Тому пропонуємо ч. 3 ст. 10
Закону України «Про судову
експертизу» виключити.
Ст. 15. Фінансу- На сьогодні згідно з чинним Ст. 15. Фінансування судово-екс- законодавством існує монополія вання судово-експертної діяльності не лише на проведення пере- пертної діяльності
1. Проведення нау- важної більшості експертиз, а й 1. Наукові розробко в о - д о с л і д н и м и на проведення наукових розро- ки з питань організаустановами судових бок з питань організації та про- ції та проведення
судових експертиз
експертиз наукових ведення судових експертиз.
розробок з питань ор- Існуюча редакція ч. 1 ст. 15 здійснюються наукоганізації та проведен- Закону України «Про судову во-дослідними устаня судових експертиз експертизу» унеможливлює новами судових ексфінансується за раху- впровадження конкуренції між пертиз, іншими наунок Державного бю- науковцями, які працюють ковими установами
джету України.
у державних спеціалізованих та науковцями на
експертних установах, та вче- конкурсних засадах
ними, що не є працівниками згідно із Законом
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
цих установ, але мають наукові України «Про наукоступені, вчені звання і значний ву і науково-технічну
досвід у галузі судово-експерт- діяльність» та фінанної діяльності. Завдяки цьому суються за рахунок
виключається можливість за- Державного бюджету
лучення згідно із законом Укра- України.
їни «Про наукову і науково-технічну діяльність» на конкурсній основі проектів та найбільш
кваліфікованих науковців-виконавців до наукових робіт, що
призводить до суттєвого обтяження бюджетних витрат на
розробку неефективних та неконкурентоспроможних проектів. Зокрема, окремі науковці
і творчі колективи науково-дослідних установ України для
отримання бюджетного фінансування на виконання їх проектів обов’язково проходять
конкурс відовідно до ч. 5 ст. 48
закону України «Про наукову
і науково-технічну діяльність»,
в якій зазначено: «Фінансування окремих наукових і науковотехнічних програм, проектів та
надання грантів здійснюється
на конкурсній основі».
Тому необхідно запропонувати механім демонополізації
цієї сфери, створення можливості для обрання найбільш
конкурентоспроможних та
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
ефективних розробок на конкурсній основі, підвищення
наукового рівня результатів наукових досліджень з питань
організації та проведення судових експертиз і залучення
найбільш кваліфі-кованих науковців-виконавців наукових
робіт і, як наслідок – суттєвого
зменшення бюджетних витрат
на неконкурентні та неефективні наукові розробки та підвищення наукового рівня результатів досліджень завдяки
їх проведення в конкурентних
умовах.
6. Проведення ін- 6. Змінами в п.6 декларуєть- 6. Проведення інших експертних до- ся першочерговість виконання ших експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими сліджень і обстежень
державними спеціа- судово-експертними установа- державними спеціалілізованими установа- ми кримінальних та адміні- зованими установами
ми здійснюється за стративних справ, інших справ проводиться здійснюрахунок замовника. на замовлення судів, і тільки ється за кошт замовпісля цього можливість «за- ника і тільки після
робітчанства» з виконання не- першочергового випроцессуальних завдань за конання експертиз за
кримінальними, цирахунок замовника.
вільними, господарськими та адміністративними справами та
експертиз за замовленням виконавчих
органів.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Ст. 16 Атестація 1-2. Атестація застосовується Ст. 16 Атестація
судового експерта тільки до державних і недер- судового експерта
1. Метою атестації жавних судових експертів, які 1. Метою атестації
судового експерта безпосередньо здійснюють су- судового експерта
є оцінка професійно- дово-експертну діяльність на є оцінка професійного рівня фахівців, які постійній основі. Особи, які го рівня фахівців, які
залучаються до про- розробляють теоретичні та залучаються до проведення судових екс- методичні питання судової ведення судових експертиз або беруть експертизи, але не проводять пертиз. Атестацію
участь у розробках судових експертиз, тобто, без- проходять тільки дертеоретичної та мето- посередньо не здійснюють су- жавні та недержавні
дичної бази судової дово-експертну діяльність, не (приватні) судові ексекспертизи. Залежно можуть мати процесуального перти, які мають навід спеціалізації їм статусу судового експерта. Ця мір здійснювати судоприсвоюється квалі- категорія працівників є науко- во-експертну діяльфікація судового екс- вими працівниками згідно з за- ність на постійній
перта з правом про- коном України «Про наукову основі.
ведення певного виду і науково-технічну діяльність».
експертизи.
До цієї категорії попадають та2. Метою атестації кож керівники судово-експерт- 2. – виключити.
працівників держав- них установ, якщо вони не здійної спеціалізованої снюють процесуальної діяльустанови, які залуча- ності судового експерта. Такі
ються до проведення працівники не підлягають атессудових експертиз та/ тації як судові експерти.
або беруть участь Експерти-фізичні особи, які
у розробленні теоре- залучаються для проведення
тичної та науково-ме- судової експертизи епізодично,
тодичної бази судової атестації також не підлягають.
експертизи, є оцінка Атестація наукових праціврівня їх спеціальних ників всіх науково-дослідних
знань та відповідність установ України здійснюється
відповідно до закону України
займаній посаді.
«Про наукову і науково-технічну діяльність».
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Ст. 17 Експертно- Діяльність експертно-квалі- Ст. 17 Експертнокваліфікаційні ко- фікаційних комісій має відпо- кваліфікаційні комісії
відати меті атестації та стосу- місії
1. Для присвоєння ватися лише атестації (визна- 1. Для атестації сута позбавлення ква- чення відповідності займаній д о в и х е к с п е р т і в
ліфікації судового посаді) судових експертів, які в установах, в яких
експерта і кваліфіка- працюють у державних спеці- здійснюється їх проційних класів ство- алізованих установах судових фе сійна о світа чи
рюються експертно- експертиз. Порядок атестації спеціальна експерткваліфікаційні комі- наукових працівників, в тому на підготовка, ствосії при міністерствах числі й тих, до посадових рюються експертнота інших централь- обов’язків яких входить роз- кваліфікаційні коміних органах виконав- робка теоретичної та методич- сії (ЕКК). Перша
чої влади, до сфери ної бази судової експертизи, атестація проводитьуправління яких на- регламентовано Законом Укра- ся в ЕКК при вищих
лежать державні спе- їни «Про наукову та науково- навчальних заклаціалізовані установи, технічну діяльність». Тому дах, в подальшому,
що здійснюють судо- компетенція зазначеної комісії для державних ексво-експертну діяль- поши-рюється лише на атеста- пертів – в ЕКК при
ність.
цію судових експертів держав- державних спеціаліних спеціалізованих експерт- зованих судово-експертних установах
них установ.
Окрім того, вищим навчаль- чи відомчих (міжвіним закладам надано право д ом ч и х ) ц е н т р а х
підготовки за спеціальністю підготовки та пере«8.18010003. Судова експерти- підготовки судових
за (освітньо-кваліфікаційний експертів, для недеррівень магістра)». Монополія жавних експертів –
державних спеціалізованих в ЕКК при саморегуекспертних установ України на льованих професійпідготовку експертних кадрів н и х г р ом а д с ь к и х
не відповідає ст. 42 Конститу- організаціях (СРО).
ції України, згідно з якою не
допускаються зловживання
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
монопольним становищем на
ринку товарів і послуг, неправомірне обмеження конкуренції та недобро-совісна конкуренція.
1. Пропонується новий демократичний порядок діяльності ЕКК – окремо для державних і недержавних судових
експертів, які збираються діяти чи діють на постійній основі. Окрема атестація різних
гілок судових експертів є запорукою їх незалежності і важливим вкладом в розвиток дійсної наукової змагальності.
2. До складу екс- 2. За принципами демократії 2. До персональнопертно-кваліфікацій- і наукової конкуренції пропо- го складу кожного
них комісій входять нується пропорційність скла- ЕКК в рівній пропонайбільш досвідчені дів будь-якого ЕКК з представ- рції включаються
фахівці та науковці, ників державних та недержав- державні та недерякі мають кваліфіка- них судових експертів, що жавні судові експерцію судового експер- виключить упередженість до ти, які мають не менш
та та стаж практичної результату атестації та виник- ніж 5 років стажу ексроботи за спеціаль- нення корупційних ризиків.
пертної роботи за
ністю не менше п’яти
певною експертною
років. Серед них має
спеціальністю. Порябути не менше двох
док делегування тафахівців тієї експертких фахівців до скланої спеціально сті
ду ЕКК здійснюється
і того класу, з яких
за рішеннями профекомісія проводить
сійних спільнот. Сеатестацію, присвоює
ред них має бути не
кваліфікацію судового
менше двох фахівців
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
експерта або кваліфітієї експертної спецікаційний клас, а таальності, з якої комікож фахівець з просія проводить атестацесуальних питань
цію, присвоює квалісудової експертизи.
фікацію судового
експерта, а також
фахівець із процесуальних питань судової експертизи.
В державних ЕКК
у складі комісії має
бути присутній фахівець не нижче того
класу, який може
бути присвоєний державному експерту
в разі позитивної
його атестації.
3. Порядок присво- 3. Пропонується скасування 3. Виключити, а заєння кваліфікації су- ЦЕКК при Міністерстві Юсти- мість неї додати:
дового експерта фа- ції, яка здійснювала атестацію 2. Приведення до
хівцям чи позбавлен- і розглядала дисциплінарні присяги судового ексн я к в а л і ф і к а ц і ї справи недержавних судових перта при позитивносудового експерта експертів, фактично керувала му результаті атестафахівців, які не є пра- недержавною гілкою судової ції здійснюється тією
цівниками державних експертизи, в чому вбачається ЕКК, яка проводила
спеціалізованих уста- реалізація гасла сьогодення атестацію, із відпонов, визначається Мі- щодо дерегуляції відомства. відним документальністерством юстиції
ним закріпленням.
України. З цією метою при Міністерстві
юстиції України створюється Центральна Залишити без змін.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
експертно-кваліфікаційна комісія, яка діє
відповідно до положення про неї, що затверджується Міністерством юстиції
України.
4. Дисциплінарне
4. Присвоєння квапровадження
стосовліфікації судового
но
судових
експертів,
експерта і кваліфікаякі здійснюють судоційних класів судовово-експертну діяльмедичним і судовоність на постійній
психіатричним ексоснові, виконується
пертам та позбавлення
дисциплінарними кокваліфікації судового
місіями при тих ЕКК,
експерта і кваліфікаякі їх атестували.
ційних класів судово5 (4). Присвоєння
медичних і судовокваліфікації
судового
психіатричних ексексперта
і
кваліфікапертів проводяться
ційних класів судовов порядку, що встамедичним і судовоновлюється Мініспсихіатричним екст е р ством охорони
пертам та позбавлення
здоров’я України.
кваліфікації судового
експерта і кваліфікаційних класів судовомедичних і судовопсихіатричних експертів проводяться
в порядку, що встановлюється Міністерством охорони здо
ров’я України.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
Стаття 21. Кадро- 1-2. В запропонованій редак- Ст. 21 Кадрове заве забезпечення
ції статті повернута логіка на- безпечення
1. Підготовка фа- вчального процесу – навчання 1. Підготовка фахівхівців для державних за експертною спеціальністю ців, які планують праспеціалізованих уста- для недержавних (приватних) цювати судовими екснов, що проводять експертів проводиться не пертами на постійній
судові експертизи, в державній спеціалізованій основі в державних
здійснюється вищи- установі Мінюсту, основним спеціалізованих устами навчальними за- завданням якої є задоволення новах, підприємствах
кладами; спеціаліза- потреб суду і слідства якісною будь-якої форми власція та підвищення експертизою, а у вищих на- ності або самостійно,
кваліфікації прово- вчальних закладах, які здій- здійснюється вищими
дяться на курсах та снюють професійне навчання закладами освіти; їх
у спеціальних закла- за магістерською спеціальніс- спеціалізація та піддах відповідних мі- тю за шифром «8.18010003 – вищення кваліфікації
ністерств та інших Судова експертиза». Ця спеці- проводиться на курцентральних органів альність зазначена у затвер- сах підвищення квалівиконавчої влади.
дженому постановою Кабінету фікації при цих наМіністрів України від 27 серп- вчальних закладах та
ня 2010 р. № 787 «Переліку відомчих (міжвідомспеціальностей, за якими здій- чих) центрах підгоснюється підготовка фахівців товки та перепідгоу вищих навчальних закладах товки судових ексза освітньо-кваліфікаційними пертів.
рівнями спеціаліста і магістра». Спеціалізовані державні
судово-експертні установи
України ліцензії на таку освітню діяльність не мають.
2. Судові експерти,
2. Фахівці, які не
які працюють на поє працівниками дерстійній основі, після
жавних спеціалізоваатестації кожні 5 років
них установ і мають
повинні підвищувати
на меті здійснювати
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
експертну діяльність, Для двох категорій профе- свою кваліфікацію за
проходять навчання сійних судових експертів, які певними експертними
з відповідної екс- діють на постійній основі – спеціальностями із
пертної спеціальнос- державних та недержавних видачею документів
ті в державних спеці- судових експертів – пропону- встановленого зразка.
алізованих установах ється один 5 річний термін пе- Результати підвищенМіністерства юстиції ріодичного проходження кур- ня кваліфікації врахоУкраїни з урахуван- сів підвищення кваліфікації вуються при провеням обмежень, перед- при відомчих (міжвідомчих) денні атестації.
центрах підготовки та перепідбачених законом.
3. Для забезпечен- готовки (для державних екс- 3. Для забезпечення
ня належного профе- пертів) і на курсах підвищення належного професійсійного рівня фахівці, кваліфікації при вищих на- ного рівня судові ексякі не є працівниками вчальних закладах (для недер- перти, які працюють
на постійній основі,
державних спеціалі- жавних експертів).
з о в а н и х у с т а н о в В державних спеціалізова- крім тих, які мають
і отримали кваліфіка- них установах Міністерства науковий ступінь,
цію судового експер- юстиції України термін підго- один раз на п’ять рота, крім тих, які ма- товки судових експертів дорів- ків повинні пройти
ють науковий сту- нює від 1 до 6 місяців, а його курси підвищення
пінь, один раз на три вартість в декілька разів пере- кваліфікації при відороки повинні пройти вищує обсяг сплати за навчан- мчих (міжвідомчих)
стажування в дер- ня терміном від 1 до 1,5 років центрах підготовки та
жавних спеціалізова- у вищому навчальному закладі перепідготовки (для
них установах Мініс- за фахом 8.18010003 «Судова державних експертів)
або курси підвищення
терства юстиції Укра- експертиза».
їни відповідно до Монополія державних спеці- кваліфікації при виспеціальності та під- алізованих експертних установ щих закладах освіти
твердити рівень своїх України на навчання судових (для недержавних експрофесійних знань. експертів не відповідає ст. 42 пертів) та за результаКонституції України, згідно тами оцінювання рівз якою не допускаються зло- ня їх професійних
вживання монополь-ним ста- знань отримати відпоновищем на ринку товарів відний документ.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
і послуг, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Такий
порядок підготовки та перепідготовки судових експертів
призводить до надмірних обтяжень для фахівців, які не є співробітниками державних спеціалізованих експертних установ,
але мають намір займатися експертною діяльністю.
Ст. 23 Залучення Декларується рівноправ- Ст. 23 Залучення
фахівців з інших ність сторін щодо залучення фахівців з інших
держав для спільно- іноземних спеціалістів для держав для спільного проведення судо- проведення судових експертиз. го проведення судових експертиз
Керівник державної судово- вих експертиз
1. Керівники дер- експертної установи не є про- 1. Сторони у спражавних спеціалізова- цесуальною особою і не може вах мають рівні права
них установ, що про- виступати активною стороною в питанні ініціювання
водять судові експер- такого ініціювання.
залучення іноземних
тизи, у необхідних
фахівців для провевипадках мають прадення судових ексво за згодою органу
пертиз.
або особи, що призначили судову експертизу, включати до
складу експертних
комісій провідних
фахівців інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють судові експертизи за нормами
процесуального законодавства України.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
2. Плата іноземним
2. Іноземні фахівці
фахівцям за участь
для виконання судоу судовій експертизі
вих експертиз можуть
та відшкодування інзалучатися як самоших витрат, пов’я
стійно, так і в складі
заних з її проведенкомісій із державниням, здійснюється за
ми, недержавними
домовленістю сторін.
(приватними) судовими експертами та експертами-фізичними
особами.
3. Проведення експертиз із залученням
фахівців із інших
держав здійснюється
відповідно до норм
процесуального законодавства України.
4. Плата іноземним
фахівцям за участь
у судовій експертизі
та відшкодування інших витрат, пов’я
заних із її проведенням, здійснюється за
домовленістю сторін.
відсутня
Цей розділ добавляється до Розділ V
тексту Закону на виконання Саморегульовані
п. б) ч. 3 Указу Президента професійні громадУкраїни № 837/2019 від 8 лис- ські організації судових експертів
топада 2019 року
«Про невідкладні заходи Ст. 25 Саморегуз проведення реформ та зміц- льована професійна
нення держави», містить норма- організація судових
тивне закріплення діяльності експертів
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
професійної громадської ор- 1. Судові експерти
ганізації судових експертів та інші носії спеціальбудь-якого експертного на- них знань у галузі напрямку (напрямків). Саморе- уки, техніки, мистегульованість такої професій- цтва, ремесла можуть
ної громадської організації, об’єднуватись у гропозначене в її назві, підкрес- мадські організації
лює її повну автономність певних професійних
в організаційних, експертних, напрямів, у тому чисметодичних, дисциплінарних лі – саморегульовані.
і інших питаннях, здатність 2. Саморегульовакерувати цими процесами без ною профе сійною
втручання державних чинов- організацією судових
ників від судової експертизи. експертів є всеукраїнПоява таких громадських ор- ська громадська оргаганізацій дозволить усунути нізація, що об’єднує
монопольне становище дер- судових експертів та
жавної судової експертизи інших носіїв спеціі буде сприяти становленню альних знань у галузі
наукової змагальності і рівно- науки, техніки, миссті сторін у судочинстві.
тецтва, ремесла, здійснює повноваження
з громадського регулювання діяльності
судових експертів.
3. Утворення та порядок діяльності саморегульованої професійної організації судових експертів регулюється законодавством
про об’єднання гро
мадян з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
4. Саморегульована
професійна організація
судових експертів
є юридичною особою,
яка діє на засадах самоврядування та не має
метою своєї діяльності
отримання прибутку.
5. Всеукраїнська
саморегульована професійна організація
судових експертів повинна відповідати таким критеріям:
– мати склад атестованих судових експертів не менш ніж 60
відсотків від загального кількісного складу організації, інші 40
відсотків припадають
на фахівців в галузі
науки, техніки, мистецтва або ремесла;
– мати органи управління, функції і повноваження яких повинні
відповідати вимогам
цього Закону;
– мати розроблені
відповідно до вимог
цього Закону та обо
в’язкові для виконання
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
членами саморегульованої організації
судових експертів
правила професійної
етики.
6. Порядок визнання Міністерством
юстиції України статусу Всеукраїнської
с а м о р е г ул ь о ва н о ї
професійної організації судових експертів
встановлюється Ка
бінетом Міністрів
України.
Ст. 26 Функції та
повноваження саморегульованої професійної організації
судових експертів.
Саморегульована
професійна організація судових експертів
виконує такі функції
та повноваження щодо
громадського регулювання діяльності судових експертів:
1) здійснює контроль за виконанням
положень цього Закону та інших нормативно-правових актів
у діяльності її членів;
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Продовження табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
2) може брати
участь у науково-дослідній роботі у галузі судової експертизи,
розробленні нормативно-правових актів, що регулюють
судово-експертну діяльність, організації
і проведенні науковопрактичних заходів;
3) може брати
участь у професійній
підготовці судових
експертів та підвищенні їх професійного рівня;
4) може створювати або брати участь
у складі експертнокваліфікаційної та
дисциплінарної комісій;
5) здійснює представництво інтересів
членів саморегульованої професійної організації судових експертів в органах державної влади, судах,
органах місцевого
самоврядування та їх
захист;
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Закінчення табл.
Закон України «Про судову експертизу»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 28, ст. 232
із наступними змінами)
Редакція
Чинна редакція
Обгрунтування змін
з урахуванням
пропонованих змін
6) здійснює інформування суспільства
про практику та проблемні питання судової експертизи;
7) має інші функції
та повноваження, передбачені законодавством України.судовій експертизі.

Проєкт
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо створення системи самоврядування судових експертів,
запровадження рецензування висновку судового експерта
та забезпечення прав учасників судочинства на самостійне
збирання доказів з використанням спеціальних знань
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88 із
наступними змінами):
1) доповнити статтю 94 новою частиною другою та частиною третьою такого змісту:
«2. Для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта може
здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу
освіту, науковий ступінь та практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи.
3. Рецензія на висновок експерта не є джерелом доказів, має допоміжний (консультативний) технічний характер, не може містити оцін104
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ки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке
процесуальне рішення має бути прийнято».
У зв’язку із цим частину другу ст. 94 вважати відповідно частиною
третьою;
2) у пункт перший частини першої статті 102 після слів «освіта,
спеціальність,» додати слова «а також, за наявності,» та викласти частину першу статті 102 в такій редакції:
«1. У висновку експерта повинно бути зазначено:
1) коли, де, ким (прізвище, ім’я, освіта, спеціальність, а також, за
наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта,
стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза;»
3)статтю 168 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту::
«5.У разі самостійного залучення стороною захисту експерта на
договірних умовах для проведення експертизи тимчасово вилученого
майна, у тому числі й обов’язкової, уповноважена службова особа
зобов’язана забезпечити доступ експерта до цього майна».
4) частину 1 статті 332 доповнити новим другим абзацем такого
змісту:
«Суд (суддя) перевіряє компетенцію експерта за наявними у нього
документами про освіту, його досвід роботи у певній галузі та приймає
рішення щодо його залучення (відмови у залученні) до проведення
експертизи. Суд роз’яснює експерту його права та обов’язки, встановлені статтею 69 цього Кодексу, попереджає його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків,
а також приводить експерта до такої присяги:
«Я, (прізвище, ім’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати
обов’язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості».
Текст присяги додається до Ухвали та підписується експертом. Підписана експертом присяга приєднуються до справи».
2. У «Цивільному процесуальному кодексі України» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492із наступними
змінами):
1)статтю 110 доповнити частиною другою та частиною третьою
такого змісту:
«2. Для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта може
здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу
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освіту, науковий та практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи.
3. Рецензія на висновок експерта не є доказом, має допоміжний
(консультативний) технічний характер, не може містити оцінки доказів,
вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу,
про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути
прийнято за результатами розгляду справи».
3. У «Господарському процесуальному кодексі України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56 із наступними
змінами):
1)статтю 104 доповнити новими частинами другою і третьою такого змісту:
«2. Для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта може
здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу
освіту, науковий та практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи.
3. Рецензія на висновок експерта не є доказом, має допоміжний
(консультативний) технічний характер, не може містити оцінки доказів,
вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу,
про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути
прийнято за результатами розгляду справи».
4. У «Кодекс адміністративного судочинства України» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446 із наступними змінами):
1) статтю 108 доповнити новими частинами другою та третьою
такого змісту:
«2. Для допомоги в оцінці достовірності висновку експерта може
здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу
освіту, науковий та практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи.
3. Рецензія на висновок експерта не є доказом, має допоміжний
(консультативний) технічний характер, не може містити оцінки доказів,
вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу,
про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути
прийнято за результатами розгляду справи».
5. У Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232 із наступними змінами):
1) статтю 4 доповнити новим окремим восьмим пунктом:
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«існуванням недержавних установ судових експертиз та судових
експертів, які не є працівниками спеціалізованих державних судовоекспертних установ;»
2) частину першу статті сьомої викласти в такій редакції:
«1. Судово-експертну діяльність здійснюють судові експерти, які
є працівниками державних та недержавних експертних установ та інші
фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах,
визначених цим Законом.
частину другу та частину третю статті сьомої виключити;
2) Частини першу, другу та третю статті 8 викласти в такій редакції:
«1.Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані експертні установи.
Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності та
організація діяльності недержавних (приватних) експертів здійснюється саморегульованими професійними експертними організаціями.
2. Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експертизи при Міністерстві юстиції України створюється Координаційна рада
з проблем судової експертизи, яка діє відповідно до Положення про
неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України. До персонального складу Координаційної Ради з проблем судової експертизи на
рівноправних засадах залучаються представники державної та недержавної (приватної) судової експертизи, які делегуються за рішеннями
експертних спільнот.
3. Методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних
та судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації
в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Реєстр атестованих методик, який веде Мінюст України, має рекомендаційний
характер.
У процесі виконання експертного завдання експерт має право скористатися експертною методикою, яка відсутня у Реєстрі методик
проведення судових експертиз, але основи якої опубліковані в науковопрактичних виданнях, або скористатися авторською окремою методикою, розробленою на основі загальної типової методики експертного
дослідження на підставі відповідних експериментальних досліджень
Обрання експертом методики, яка відсутня у Реєстрі методик проведення судових експертиз, має бути обґрунтовано у висновку експерта».
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Частину четверту статті восьмої – виключити;
3)змінити назву статті дев`ятої на таке:
«Стаття 9. Реєстри атестованих судових експертів»;
частину першу статті дев’ятої викласти в такій редакції:
«1.Експерти державних експертних установ, атестовані відповідно
до цього Закону, включаються до державного Реєстру атестованих
державних судових експертів, який веде Міністерство юстиції України.
Експерти недержавних експертних установ (приватні експерти),
атестовані відповідно цього Закону, включаються до Реєстрів (списків)
атестованих приватних експертів, які ведуть саморегульовані професійні експертні організації.
Реєстри атестованих судових експертів для замовників експертиз
мають рекомендаційний характер».
4)частину третю статті десятої–виключити;
5) частину першу статті п’ятнадцятої викласти у такій редакції:
«1. Наукові розробки з питань організації та проведення судових
експертиз здійснюються науково-дослідними установами судових експертиз, іншими науковими установами та науковцями на конкурсних
засадах згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та фінансуються за рахунок Державного бюджету України»;
частину шосту статті п’ятнадцятої викласти у такій редакції:
«6. Проведення інших експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за кошт замовника
і тільки після першочергового виконання експертиз за кримінальними,
цивільними, господарськими та адміністративними справами та експертиз за замовленням виконавчих органів»;
6) частину першу статті шістнадцятої викласти у такій редакції:
«1. Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня
фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз. Атестацію
проходять тільки державні та недержавні (приватні) судові експерти,
які мають намір здійснювати судово-експертну діяльність на постійній
основі».;
частину другу статті шістнадцятої – виключити;
7) частину першу та частину другу статті сімнадцятої викласти
у такій редакції:
«1.Для атестації судових експертів в установах, в яких здійснюється їх професійна освіта чи спеціальна експертна підготовка, створюються експертно-кваліфікаційні комісії (ЕКК). Перша атестація про108
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водиться в ЕКК при вищих навчальних закладах, в подальшому, для
державних експертів – в ЕКК при державних спеціалізованих судовоекспертних установах чи відомчих (міжвідомчих) центрах підготовки
та перепідготовки судових експертів, для недержавних експертів –
в ЕКК при саморегульованих професійних громадських організаціях.
2. До персонального складу кожного ЕКК в рівній пропорції включаються державні та недержавні судові експерти, які мають не менш
ніж 5 років стажу експертної роботи за певною експертною спеціальністю. Порядок делегування таких фахівців до складу ЕКК здійснюється за рішеннями професійних спільнот. Серед них має бути не
менше двох фахівців тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію судового експерта, а також
фахівець із процесуальних питань судової експертизи. В державних
ЕКК у складі комісії має бути присутній фахівець не нижче того класу,
який може бути присвоєний державному експерту в разі позитивної
його атестації»;
частину третю статті сімнадцятої – виключити, а замість неї додати нові частини третю та четверту такого змісту:
«3. Приведення до присяги судового експерта при позитивному
результаті атестації здійснюється тією ЕКК, яка проводила атестацію,
із відповідним документальним закріпленням.
4. Дисциплінарне провадження стосовно судових експертів, які
здійснюють судово-експертну діяльність на постійній основі, виконується дисциплінарними комісіями при тих ЕКК, які їх атестували»;
у зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
8) статтю 21 викласти у такій редакції:
«1. Підготовка фахівців, які планують працювати судовими експертами на постійній основі в державних спеціалізованих установах,
підприємствах будь-якої форми власності або самостійно, здійснюється вищими закладами освіти; їх спеціалізація та підвищення кваліфікації проводиться на курсах підвищення кваліфікації при цих навчальних закладах та відомчих (міжвідомчих) центрах підготовки та перепідготовки судових експертів.
2. Судові експерти, які працюють на постійній основі, після атестації кожні 5 років повинні підвищувати свою кваліфікацію за певними експертними спеціальностями із видачею документів встановленого зразка. Результати підвищення кваліфікації враховуються при проведенні атестації.
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3. Для забезпечення належного професійного рівня судові експерти, які працюють на постійній основі, крім тих, які мають науковий
ступінь, один раз на п’ять років повинні пройти курси підвищення
кваліфікації при відомчих (міжвідомчих) центрах підготовки та перепідготовки (для державних експертів) або курси підвищення кваліфікації при вищих закладах освіти (для недержавних експертів) та за
результатами оцінювання рівня їх професійних знань отримати відповідний документ»;
9) статтю двадцять три викласти в такій редакції:
«1. Сторони у справах мають рівні права в питанні ініціювання
залучення іноземних фахівців для проведення судових експертиз.
2. Іноземні фахівці для виконання судових експертиз можуть залучатися як самостійно, так і в складі комісій із державними, недержавними (приватними) судовими експертами та експертами-фізичними особами.
3. Проведення експертиз із залученням фахівців із інших держав здійснюється відповідно до норм процесуального законодавства України.
4. Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та відшкодування інших витрат, пов’язаних із її проведенням, здійснюється
за домовленістю сторін»;
10) додати новий Розділ V:
«Розділ V Саморегульовані професійні громадські організації судових експертів
Ст. 25 Саморегульована професійна організація судових експертів
1.Судові експерти та інші носії спеціальних знань у галузі науки,
техніки, мистецтва, ремесла можуть об’єднуватись у громадські організації певних професійних напрямів, у тому числі – саморегульовані.
2. Саморегульованою професійною організацією судових експертів
є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує судових експертів
та інших носіїв спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва,
ремесла, здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності судових експертів.
3. Утворення та порядок діяльності саморегульованої професійної
організації судових експертів регулюється законодавством про об’єд
нання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
4. Саморегульована професійна організація судових експертів
є юридичною особою, яка діє на засадах самоврядування та не має
метою своєї діяльності отримання прибутку.
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5. Всеукраїнська саморегульована професійна організація судових
експертів повинна відповідати таким критеріям:
– мати склад атестованих судових експертів не менш ніж 60 відсотків
від загального кількісного складу організації, інші 40 відсотків припадають на фахівців в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла;
– мати органи управління, функції і повноваження яких повинні
відповідати вимогам цього Закону;
– мати розроблені відповідно до вимог цього Закону та обов’язкові
для виконання членами саморегульованої організації судових експертів правила професійної етики.
6. Порядок визнання Міністерством юстиції України статусу Всеукраїнської саморегульованої професійної організації судових експертів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Ст. 26 Функції та повноваження саморегульованої професійної
організації судових експертів.
Саморегульована професійна організація судових експертів виконує
такі функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності судових експертів:
1) здійснює контроль за виконанням положень цього Закону та
інших нормативно-правових актів у діяльності її членів;
2) може брати участь у науково-дослідній роботі у галузі судової
експертизи, розробленні нормативно-правових актів, що регулюють
судово-експертну діяльність, організації і проведенні науково-практичних заходів;
3) може брати участь у професійній підготовці судових експертів
та підвищенні їх професійного рівня;
4) може створювати або брати участь у складі експертно-кваліфікаційної та дисциплінарної комісій;
5) здійснює представництво інтересів членів саморегульованої
професійної організації судових експертів в органах державної влади,
судах, органах місцевого самоврядування та їх захист;
6) здійснює інформування суспільства про практику та проблемні
питання судової експертизи;
7) має інші функції та повноваження, передбачені законодавством
України».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

7. Нормопроєкт
«Про внесення доповнень до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р
«Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку органів системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»
Розробники:

В. В. Голіна – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник, керівник наукових робіт кримінологічних досліджень;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Сучасна система профілактики кримінальних, адміністративних
правопорушень та фонових для злочинності явищ в Україні відзнача112
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ється невисокою ефективністю, є несистемною, іноді не узгоджується
із кримінологічними напрацюваннями у сфері запобігання злочинності. Діяльність органів та підрозділів Національної поліції України має
здебільшого рефлексійний характер, що виражається у реагуванні на
уже вчинені правопорушення, замість їх завчасного запобігання. Цим
порушуються конституційні права громадян, збільшується їх страх
перед злочинністю, завдається шкода державі та суспільству. Крім
цього, такий підхід не сприяє заощадженню бюджетних коштів, їх
цільовому освоєнню, ефективному виконанню Національною поліцією
завдань, визначених чинним законодавством, а так само може збільшувати питому вагу засуджених, яким судами обирається покарання
у виді позбавлення або обмеження вол.
Вищевикладене вимагає приведення вітчизняної системи профілактики злочинності до найкращих західних зразків у межах предикативної парадигми. Її невід’ємною складовою є стратегія зменшенням можливостей учинення правопорушень. Вона включає чимало
напрямів і заходів, у тому числі нових для сфери запобігання злочинності в Україні, які пов’язуються із: профілактикою правопорушень засобами ситуаційного підходу; розширенням профілактичних
можливостей заходів щодо посилення безпеки у місцевих громадах
та формування у громадян нульової терпимості до протиправних
форм поведінки (теорія «розбитих вікон»); реалізацією проектів сусідської варти; розширенням технічних можливостей правоохоронної
діяльності та ін.
Перелічені елементи стратегії зменшення можливостей учинення
правопорушень передбачені міжнародно-правовими актами, а також
законодавством окремих західних країн на національному та місцевому рівнях, зокрема:
– резолюцією ООН 1995/9 «Керівні принципи запобігання злочинності у містах»;
– резолюцією ООН 2002/13 «Керівні принципи запобігання злочинності»;
– рекомендаціями № R (96) 8 політики боротьби зі злочинністю
у Європі, що змінюється, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи (1996 р.);
– Сучасною стратегією запобігання злочинності Великої Британії
(2016 р.);
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– Стратегією запобігання злочинності Шотландії (2015 р.);
– Стратегією запобігання і скорочення злочинності поліцією
Ірландії;
– Програмою внутрішньої безпеки Фінляндії на 2011–2014 рр.;
– Стратегією запобігання злочинності у Чехії на 2008–2011 роки
та ін.
Ураховуючи вищевикладене, виникає необхідність у створенні
якісно нової моделі профілактики правопорушень в Україні. Це не
уявляється можливим без відповідного нормативного забезпечення
діяльності Національної поліції України, спрямованої на запровадження напрямів щодо зменшення можливостей учинення правопорушень. Для цього потребує внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів
системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»,
доповнивши розділ І «Створення безпечного середовища» після
завдання 5 Плану заходів новим підрозділом «Запровадження напрямів щодо зменшення можливостей учинення правопорушень»
(завдання 6-9).
У разі розробки нової Стратегії та відповідного Плану заходів щодо
розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до
2024 року виникає необхідність у включенні указаних пропозицій до
перелічених нормативно-правових актів.
2. Цілі та завдання акта
Проект розпорядження підготовлено з метою створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства через
формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх
справ, зміцнення довіри до органів системи МВС з боку суспільства,
продовження розвитку України як безпечної європейської держави,
завданнями якої є захист інтересів її громадян та висока ефективність
усіх складових системи МВС.
3. Загальна характеристика та основні положення акта
Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України передбачено
внести зміни до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів
системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року. Зо114
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крема, у розділі І «Створення безпечного середовища» Плану після
завдання 5 пропонується новий підрозділ «Запровадження напрямів
щодо зменшення можливостей учинення правопорушень». Він включатиме такі завдання: завдання 6 (здійснення профілактики правопорушень засобами ситуаційного підходу); завдання 7 (розширення
профілактичних можливостей заходів щодо посилення безпеки у місцевих громадах та формування у громадян нульової терпимості до
протиправних форм поведінки (теорія «розбитих вікон»)); завдання 8
(упровадження проектів сусідської варти); завдання 9 (розширення
технічних можливостей правоохоронної діяльності).
Ці завдання включають відповідні заходи.
4. Стан нормативно-правової бази в указаній сфері правового
регулювання
Положення, що пропонуються, потребують внесення зміни до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р.
№ 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до
2020 року».
При розробці нових аналогічних нормативно-правових актів (Стратегії та Плану заходів щодо розвитку органів системи Міністерства
внутрішніх справ на період до 2024 року) так само виникає необхідність у включенні указаних пропозицій до них.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту акта
Реалізація положень акта сприятиме підвищенню ефективності
діяльності органів та підрозділів Національної поліції України, захисту прав і свобод громадян, скороченню соціальних наслідків злочинності, активізації державно-приватного партнерства у сфері запобігання злочинності, зменшенню віктимізації населення та його страху
перед злочинністю, формуванню довіри українців до правоохоронних
органів.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року»»
Зміст чинної редакції
Зміст Плану заходів з урахуванням
Плану заходів
запропонованих змін
I. Створення безпечного середовища
Створення механізмів залучення територіальних громад
до виконання завдань разом з органами системи МВС
Найменування Найменування
Найменування
Найменування
завдання
заходу
завдання
заходу
запровадження …
…
запровадження пері5. Запрова- періодичної оцін- 5 . З а п р о в а - одичної оцінки оснодження систе- ки основних тен- дження системи вних тенденцій розвими об’єктив денцій розвитку об’єктивного оці- тку безпекової ситуації,
ного оцінюван- безпекової ситуа- нювання безпеко- включаючи криміноня безпекової ції, включаючи вої ситуації, орі- генну ситуацію, стану
ситуації, орієн- криміногенну си- єнтованої на за- виконання пріоритеттованої на за- туацію, стану ви- доволення потреб них завдань органами
доволення по- конання пріори- населення
системи МВС, визнатреб населення тетних завдань
чення основних фактоорганами системи
рів, що впливають на
МВС, визначення
розвиток ситуації, проосновних фактогноз її розвитку та нарів, що впливають
дання пропозицій
на розвиток ситуащодо її покращення
ції, прогноз її рознормативне врегувитку та надання
лювання порядку мопропозицій щодо її
ніторингу громадської
покращення
думки щодо діяльності
нормативне вреорганів системи МВС
гулювання порядку моніторингу
громадської думки
щодо діяльності
органів системи
МВС
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Продовження табл.
Зміст чинної редакції
Плану заходів
Посилення взаємодії органів
системи МВС з органами
місцевого самоврядування
та місцевими органами
виконавчої влади, спільна
підготовка програм профілактики
правопорушень і програм
забезпечення публічної безпеки
6. Запрова- з ат в е рд же н н я
дження меха- місцевих програм
нізмів профі- з профілактики
лактики право- злочинності
порушень …
і забезпечення
публічної безпеки програмним методом
…

Зміст Плану заходів з урахуванням
запропонованих змін
Запровадження напрямів щодо
зменшення можливостей учинення
правопорушень

6. Здійснення
профілактики
правопорушень
засобами ситуаційного підходу

створення організаційно-управлінських та технічних
м е х а н і з м і в щ од о
ускладнення вчинення кримінальних та
адмініст ративних
правопорушень
упровадження роботи, спрямованої на
збільшення ризикованості злочинної діяльності
здійснення діяльності щодо зниження
вигідності злочинної
поведінки
проведення організаційних перетворень у межах скорочення провокацій
для потенційних правопорушників
обмеження виправдовувальної психології громадян
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Продовження табл.
Зміст чинної редакції
Плану заходів

Зміст Плану заходів з урахуванням
запропонованих змін
здійснення аудитів
безпеки об’єктів різних форм власності
7. Розширен- сприяння в ушляня профілак- хетненні місць гротичних можли- мадського користувостей заходів вання
щодо посилення
безпеки у місце- розміщення попевих громадах та реджувальних оголоф о р м у в а н н я шень про адміністрау громадян ну- тивну відповідальльової терпи- ність за паління,
мості до проти- вживання спиртних
правних форм напоїв і пива у гроповедінки (тео- мадських місцях,
рія «розбитих дрібне хуліганство,
вікон»)
порушення правил
дорожнього руху пішоходами і велосипедистами
популяризація
культурної поведінки
у школах і вищих учбових закладах шляхом проведення відповідної роз’ясню
вальної роботи з боку
викладацького складу й співробітників
підрозділів патрульної та ювенальної поліції, у тому числі
у межах програми
«Шкільний офіцер
поліції»
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Продовження табл.
Зміст чинної редакції
Плану заходів

Зміст Плану заходів з урахуванням
запропонованих змін
8 . Уп р о в а - п о п у л я р и з а ц і я
дження проек- у місцевих громадах
тів сусідської програм сусідської
варти
варти
посилення взаємодії
дільничних офіцерів
поліції з населенням
на території їх обслуговування, проведення з ними на регулярній основі загальних
будинкових зборів,
надання індивідуальних консультацій
схиляння громадян
до добровільного надання поліції відомостей, що містять ознаки правопорушення
постійне інформування громадян про
рівень злочинності за
місцем проживання
створення громадського фонду заохочення громадян, які
беруть активну
участь у профілактиці правопорушень,
у тому числі шляхом
викривання злочинців, що наповнюватиметься коштами
органів місцевого самоврядування, меценатів, юридичних та
фізичних осіб
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Продовження табл.
Зміст чинної редакції
Плану заходів

Зміст Плану заходів з урахуванням
запропонованих змін
упровадження премій і номінацій
«Учасник сусідської
варти року », «За
мужність і небайдужість», «За прояв хоробрості та сміливості», які виплачуватимуться

9. Розширення технічних
м ож л и в о с т е й
правоохоронної
діяльності

поширення практики розміщення
у дворах житлових
мікрорайонів та на
будинках табличок
з написом «Мешканці будинку є учасниками програми сусідської варти»
виділення із місцевих бюджетів коштів
для розширення мережі камер відеоспостереження у громадських місцях та на
об’єктах критичної
інфраструктури
оснащення камер
відеоспостереження
системами штучного
інтелекту
формування баз даних Управління кримінального аналізу
Національної поліції
України про кримінальні події та осіб,
причетних до них
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Закінчення табл.
Зміст чинної редакції
Плану заходів

Зміст Плану заходів з урахуванням
запропонованих змін
фінансування створення в Україні сучасної бази даних
ДНК злочинців за
прикладом європейських країн, які
є членами Європолу
встановлення на
входах до підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів детекторних
рамок для автоматичного визначення осіб,
які зберігають вогнепальну зброю або вибухові речовини
розробка і запровадження сучасних систем візуалізації (картографування) злочинності
Посилення взаємодії органів системи
МВС з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, спільна підготовка програм
профілактики правопорушень і програм
забезпечення публічної безпеки
10. Запрова- затвердження місцедження механіз- вих програм з профімів профілактики лактики злочинності
правопорушень …
і забезпечення
публічної безпеки програмним
методом
…
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Проєкт
Кабінет Міністрів України
Розпорядження
Київ
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 693-р
1. Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ
на період до 2020 року», доповнивши розділ І «Створення безпечного
середовища» після завдання 5 Плану заходів новим підрозділом «Запровадження напрямів щодо зменшення можливостей учинення правопорушень» (завдання 6-9).
2. Міністерству внутрішніх справ України письмово повідомити
Центральний орган управління Національної поліції України, Міжрегіональні територіальні органи Національної поліції, Головні управління поліції в областях України, підпорядковані державні установи
щодо внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх
справ на період до 2020 року».

8. Пропозиції щодо внесення змін
до Кримінального кодексу України
(щодо запровадження альтернативних позбавленню волі
заходів щодо осіб, які притягаються
до кримінальної відповідальності за злочини,
пов’язані зі станом наркотичної залежності)
Розробники:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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З метою виконання п. 13 плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р.
(затвердж. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого
2019 р. № 56-р) пропонується внести до Кримінального кодексу України такі зміни:
1. Статтю 81 «Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання» доповнити частиною третьою такого змісту:
«Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може
бути застосоване, якщо засуджений, в якого на момент винесення вироку були наявні психічні або поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних (у тому числі наркотичних) речовин пройшов належне лікування»,
у зв’язку з чим частини третю та четверту цієї статті вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
2. Частину 3 ст. 82 після слів «якщо засуджений став на шлях виправлення» доповнити словами «в тому числі проходить належне
лікування
наявних у нього психічних або поведінкових розладів внаслідок
вживання психоактивних (у тому числі наркотичних) речовин».
3. У ч. 4 ст. 309 КК замість слів «звільняється від кримінальної відповідальності» передбачити «звільняється від відбування покарання».
4. Доповнити ст. 309 КК частиною 5 такого змісту: «Якщо особа,
звільнена від відбування покарання на підставі частини четвертої цієї
статті, ухиляється від лікування від наркоманії, суд направляє таку
особу для відбування призначеного покарання.

9. Проєкт Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо звільнення наукових установ від оподаткування
операцій із постачання послуг із здобуття освіти»
Розробники:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо звільнення
наукових установ від оподаткування операцій
з постачання послуг із здобуття освіти»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розвиток наукової сфери в Україні на сьогодні потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Наукові установи частково
вирішують цю проблему шляхом ведення госпрозрахункової діяльності, доходи від якої, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р № 848-VIII,
можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання
майна і його обслуговування, капітального будівництва та ремонту
приміщень тощо у межах статутної діяльності наукової установи.
Доходами від такої сфери є, зокрема, надходження від надання науковими установами платних послуг, у тому числі оплати за навчання
аспірантів та докторантів, надання наукових консультацій для осіб,
які підвищують кваліфікацію самостійно, проведення лекцій з науки
і техніки та ін.
Однак, на відміну від навчальних закладів, які відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197.1 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування за здійснення операцій
з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти, у тому числі навчання аспірантів та докторантів (за наявності ліцензії за постачання таких послуг), наукові
установи, які надають освітні послуги, зобов’язані сплачувати ПДВ,
який становить 20 %.
При цьому для закладів вищої освіти та наукових установ встановлені єдині Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р.
№ 1187.
Можливим способом додаткового фінансування наукових установ може бути звільнення операцій з постачання послуг із здобуття
освіти, що надаються такими установами, від податку на додану
вартість.
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2. Цілі й завдання прийняття законопроекту
Метою законопроекту є звільнення наукових установ, які мають
ліцензію на постачання послуг зі здобуття освіти, від оподаткування
операцій з їх постачання.
Завданням законопроекту є підвищення ефективності діяльності
наукових установ на засадах самофінансування.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Проектом Закону України пропонується у першому абзаці підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 – 2011 р., № 13, № 13-14,
№ 15-16, № 17, стор. 556, стаття 112) слова «навчальними закладами»
замінити словами «закладами освіти та науковими установами».
4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання
У цій сфері правового регулювання діє Конституція України, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України
«Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848VIII, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187,
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 р. № 1180.
У ст. 39 Конституцій України передбачено, що держава сприяє розвиткові науки.
Відповідно до чинної редакції підпункту 197.1.2. пункту 197.1
статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої,
професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами,
у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг
з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та
послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких
послуг належать послуги з:
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а) виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками
культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ютерного
навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у закладах дошкільної
освіти як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг;
в) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами загальної середньої освіти I-III ступенів;
г) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
ґ) усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої освіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної
освіти;
д) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних
закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами)
окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;
з) надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
і) проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства;
ї) надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів
понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для
аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та
індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах,
у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів.
За до п. 194.1. статті 194 Податкового кодексу України операції,
зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом
оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких
застосовується нульова ставка та 7 і 14 відсотків, оподатковуються за
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ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього
Кодексу, яка є основною.
Відповідно до пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 20 відсотків;
…
Згідно з п. 6 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII
заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права,
основним видом діяльності якої є освітня діяльність. За п. 1 ст. 22
цього Закону освітня діяльність вважається основним видом діяльності, якщо надходження на цей вид діяльності та/або від цього виду
діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи (фізичної особи – підприємця) Відповідно до пп. 1 п. 3
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту»
до приведення законодавства і установчих документів закладів освіти
у відповідність із цим Законом терміни «навчальний заклад» і «заклад
освіти» є ідентичними.
Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична)
установа – юридична особа незалежно від організаційно-правової
форми та форми власності, утворена в установленому законодавством
порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною. Згідно з п. 29 ст. 1 зазначеного Закону основна діяльність наукових установ – проведення фундаментальних досліджень, прикладних
наукових і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання
науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної
експертизи, підготовка наукових кадрів, розвиток і збереження наукової інфраструктури.
За ч. 10 ст. 7 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» наукова установа зобов’язана підтримувати та розвивати
свою науково-дослідну та дослідно-експериментальну базу, оновлювати виробничі фонди.
Згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
від 30.12.2015 р. № 1187 у цих Ліцензійних умовах до закладів
освіти належать як заклад вищої освіти, так і наукова установа, що
здійснює навчання здобувачів вищої освіти на другому (магістер127
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ському) та/або третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому)
рівні вищої освіти.
У Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними
науковими установами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. № 1180, зокрема, передбачені підготовка понад державне замовлення відповідно до договорів, укладених
з фізичними та юридичними особами, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, у тому числі іноземців (п. 10); прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація,
підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата або доктора наук та його проведення для осіб, які навчалися відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами (п. 11); підвищення кваліфікації, перепідготовка, інше
навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад
державне замовлення в межах ліцензійного обсягу (п. 12); організація
та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів (п. 13).
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо звільнення наукових установ від оподаткування
операцій з постачання послуг із здобуття освіти» не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, проте передбачає зменшення до нього надходжень.
Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники
бюджету, та введення в дію таких законів мають низку особливостей,
зазначених у ст. 27 Бюджетного кодексу України.
До законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників
бюджету, суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати
фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України
щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету (ч. 1).
Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом п’яти днів направляється до Кабінету Міністрів України для
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здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.
Кабінет Міністрів України у двотижневий строк з дня отримання законопроекту подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету експертний висновок, підготовлений Міністерством
фінансів України, за участю інших заінтересованих центральних
органів виконавчої влади. Експертний висновок до законопроекту
має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам,
що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду (ч. 2).
Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують
витрати бюджету) і приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію
не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (ч. 3).
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України та проектів законів про внесення змін до закону про Державний бюджет
України відбувається за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України (ч. 4).
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Звільнення наукових установ від обов’язку сплати такого податку
дозволить надходження, отримані науковими установами від постачання послуг із здобуття освіти, у повному обсязі залишити у фондах
цих установ. Такі кошти у подальшому можливо буде використовувати для розвитку наукових досліджень, матеріальної підтримки
науковців, закупівлі науково-технічного обладнання, проведення
ремонту, оплати комунальних платежів та забезпечення інших потреб
наукових установ. У підсумку це дозволить скоротити витрати державного бюджету на їх фінансування та стимулювати їх діяльність
на засадах самофінансування.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо звільнення наукових установ від оподаткування операцій
із постачання послуг із здобуття освіти»
Чинна редакція
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
Стаття 197. Операції, звільнені від
оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
…
197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійнотехнічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі
навчання аспірантів і докторантів,
навчальними закладами, що мають
ліцензію на постачання таких послуг,
а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих
музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг
належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які
постачаються дитячими музичними
та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на
музичних інструментах, хореографія,
образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ю
терного навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у закладах дошкільної освіти
як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так
і понад зазначений обсяг;
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Текст із запропонованими змінами
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
Стаття 197. Операції, звільнені від
оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
…
197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійнотехнічної та дошкільної освіти закладами освіти та науковими установами, у тому числі навчання
аспірантів і докторантів, закладами
освіти та науковими установами,
що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх,
спортивних школах і клубах, школах
мистецтв та послуг з проживання
учнів або студентів у гуртожитках. До
таких послуг належать послуги з:
а) виховання та навчання дітей, які
постачаються дитячими музичними
та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на
музичних інструментах, хореографія,
образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп’ю
терного навчання);
б) утримання, виховання та навчання дітей у закладах дошкільної освіти
як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так
і понад зазначений обсяг;

Розділ 1. Ініціативні законопроєкти

Продовження табл.
Чинна редакція
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
{Підпункт «б» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
в) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами загальної
середньої освіти I-III ступенів;
{Підпункт «в» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
г) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
{Підпункт «г» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
ґ) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами вищої
освіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
{Абзац шостий підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законами № 1797VIII від 21.12.2016, № 466-IX від
16.01.2020}
д) навчання слухачів підготовчих
відділень вищих навчальних закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим
складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;

Текст із запропонованими змінами
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
{Підпункт «б» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
в) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами загальної
середньої освіти I-III ступенів;
{Підпункт «в» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
г) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами професійної (професійно-технічної) освіти;
{Підпункт «г» підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 466-IX
від 16.01.2020}
ґ) усіх видів освітньої діяльності,
які постачаються закладами вищої
освіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти;
{Абзац шостий підпункту 197.1.2
пункту 197.1 статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законами № 1797VIII від 21.12.2016, № 466-IX від
16.01.2020}
д) навчання слухачів підготовчих
відділень вищих навчальних закладів;
е) повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим
складенням іспитів;
є) навчання аспірантів і докторантів;
ж) приймання кандидатських іспитів;
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Закінчення табл.
Чинна редакція
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
з) надання наукових консультацій
для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
і) проведення лекцій з питань науки
і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових
знань, туризму і краєзнавства;
ї) надання консультацій для учнів,
вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними
планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів,
шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та
спортом на стадіонах, у спортивних
залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів;

Текст із запропонованими змінами
п.п. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197
Податкового кодексу України
з) надання наукових консультацій
для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
и) довузівської підготовки;
і) проведення лекцій з питань науки
і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових
знань, туризму і краєзнавства;
ї) надання консультацій для учнів,
вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними
планами і програмами, для аспірантів, докторантів;
й) організації літніх мовних курсів,
шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та
спортом на стадіонах, у спортивних
залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів;

Проєкт
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо звільнення наукових установ від оподаткування операцій
із постачання послуг із здобуття освіти
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У першому абзаці підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України від
08.04.2011 – 2011 р., № 13, № 13-14, № 15-16, № 17, стор. 556, стаття
112) слова «навчальними закладами» замінити словами «закладами
освіти та науковими установами».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
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Розділ 2
НАУКОВІ ВИСНОВКИ НА ЗАПИТИ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ
2.1. Наукові висновки
до проєктів законів, підзаконних
нормативно-правових актів,
зауваження та пропозиції
до чинного законодавства,
інші аналітичні документи
2.1.1. Наукові висновки до проєктів законів,
зауваження та пропозиції до чинного законодавства
10. Пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо можливих законопроєктів, які необхідно розробити
у 2020 р., та законів Україні, які потребують внесення змін
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
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В. Ю. Шепітько – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі
зі злочинністю»;
Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
А. Ф. Степанюк – д. ю. н., проф., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. В. Гальцова – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права ;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Б. М. Головкін – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт відділу кримінологічних
досліджень;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
В. В. Голіна – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник, керівник наукових робіт кримінологічних досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
О. С. Попович – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президії НАПрН України (вих. лист ел. поштою № 28 від 13.01.2020 р.; вх.
ел. лист № 184 від 14.01.2020 р.) із дорученням на виконання Указів
Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року» № 722/2019 та «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019 р. № 837/2019 підготувати перелік можливих законопроєктів, які необхідно розробити
у 2020 р., та законів Україні, які потребують внесення змін.
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На виконання зазначеного завдання фахівцями Інституту підготовлено:
1)перелік можливих законопроєктів, які необхідно розробити
у 2020 р.;
2) перелік законів Україні, які потребують внесення змін.
І
Перелік можливих законопроєктів,
які необхідно розробити у 2020 р.
Науковці Інституту мають напрацювання, що можуть бути враховані при розробці законопроєктів цієї групи.
На виконання цілі № 16 Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» № 722/2019 – сприяння
побудові миролюбного та відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій
на всіх рівнях:
1. Проєкт Закону України «Про правову статистику».
2. Проєкт Закону України «Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів».
3. Проєкт Закону України «Про Національну раду профілактики
злочинності» (щодо організації роботи нового органу, відповідального
за впровадження новацій у сфері запобігання злочинності)».
4. Проєкт Закону України «Про використання спеціальних знань
у судочинстві та поза його межами».
На виконання ч. 4 п. б розд.12 Указу Президента України «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від
8 листопада 2019 р. № 837/2019 – забезпечення підтримки Європейським Союзом та його державами-членами подальшої секторальної
інтеграції України з ЄС, зокрема у сферах енергетики, цифрової економіки, з питань митної справи, розвитку співробітництва у сфері
юстиції, свободи та безпеки:
1. Проєкт Закону України «Про організаційно-правові засади запобігання і протидії злочинності».
2. Проєкт Закону України «Про участь громадськості у сфері запобігання і протидії злочинності».
3. Проєкт Закону України «Про віктимологічну безпеку».
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4. Проєкт Закону України «Про дактилоскопічну реєстрацію».
5. Проєкт Закону України «Про запобігання кіберзлочинності».
ІІ
Перелік законів Україні,
які потребують внесення змін
Науковці Інституту мають розробки, що можуть бути взяті за основу під час доопрацювання законопроектів, наведених у цій групі.
На виконання цілі № 16 Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» № 722/2019 – сприяння
побудові миролюбного та відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення
ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій
на всіх рівнях:
1. Закон України «Про Національну поліцію» щодо діяльності викривачів злочинців (у частині матеріального та грошового заохочення
таких осіб)».
2. Кримінально-виконавчий кодекс України:
– щодо оптимізації виховних колоній для неповнолітніх;
– щодо надання відпусток засудженим до обмеження або позбавлення волі.
3. Кримінальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс
України та Закон України «Про пробацію» щодо кримінального покарання у виді обмеження волі.
4. Кримінальний кодекс України:
– щодо терористичного акту та погрози вчинення такого злочину;
– щодо встановлення кримінальної відповідальності за організацію
та участь в оплачуваних політичних масових заходах або примушування до участі у політичних масових заходах;
– щодо редакції статті 1261 «Домашнє насильство»;
– щодо запровадження альтернативних позбавленню волі заходів
щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності.
5. Закон України «Про Запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо
удосконалення механізму запобігання корупції у діяльності юридичних
осіб».
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6. Кримінальний процесуальний кодекс України:
– у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм, що
регулюють оскарження повідомлення про підозру під час досудового
розслідування;
– у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм, що
регулюють підстави обрання запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою»;
– у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм
у контексті забезпечення пропорційності застосування обмежень прав
особи у кримінальному провадженні»;
– щодо окремих питань регулювання судово-експертної діяльності
в Україні;
7. Кримінальний процесуальний кодекс України, Господарський
процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс
України, Кодекс адміністративного судочинства України щодо запровадження рецензування висновку судового експерта.
На виконання ч. 4 п. б розд. 12 Указу Президента України «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від
8 листопада 2019 р. № 837/2019 – забезпечення підтримки Європейським Союзом та його державами-членами подальшої секторальної
інтеграції України з ЄС, зокрема у сферах енергетики, цифрової економіки, з питань митної справи, розвитку співробітництва у сфері
юстиції, свободи та безпеки:
1. Закон України «Про судову експертизу» щодо реформування
організаційно-управлінської діяльності державних спеціалізованих
експертних установ, визначення граничних строків проведення судових
експертиз та внесення змін у назву Закону.
На виконання ч. 2 п. б розд. 3 Указу Президента України «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від
8 листопада 2019 р. № 837/2019 – розроблення та внесення на розгляд
Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових
експертиз:
1. Деякі законодавчі акти України щодо створення системи самоврядування судових експертів та визначення граничних строків проведення судових експертиз.
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11. Пропозиції фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо удосконалення чинного законодавства
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
В. Ю. Шепітько – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі
зі злочинністю»;
Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
А. Ф. Степанюк – д. ю. н., проф., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. В. Гальцова – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права ;
Б. М. Головкін – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт відділу кримінологічних
досліджень;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права.

Науковцями Інституту у ході розробок тем фундаментальних досліджень виявлені певні недоліки в чинному законодавстві, які потребують удосконалення. Так, фахівцями Інституту підготовлені або
розробляються такі проекти змін і доповнень до чинних нормативно138
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правових актів, що можуть бути взяті за основу під час доопрацювання законопроектів.
У сфері законодавства України про кримінальну відповідальність:
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України у частині приведення його у відповідність з вимогами
чіткості й ясності мови закону»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України у частині приведення його у відповідність з вимогами
системності кримінального закону»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України у частині індивідуалізації відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони зброї, бойових припасів,
вибухових речовин та вибухових пристроїв»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України у частині уніфікації термінології»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо врегулювання застосування карантинних заходів
та посилення відповідальності за їх порушення»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо редакції статті 1261 «Домашнє насильство»»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України (в частині встановлення кримінальної відповідальності за організацію та участь у оплачуваних політичних масових заходах
або примушування до участі у політичних масових заходах)».
У сфері кримінального процесуального законодавства та судової
експертизи:
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (щодо забезпечення невідворотності
покарання осіб, які вчинили злочини, передбачені статтями 109‑114‑1,
258‑258‑5, 260, 261 Кримінального кодексу України)»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України (у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм, що регулюють оскарження повідомлення
про підозру під час досудового розслідування)»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо окремих питань регулювання
судово-експертної діяльності в Україні;
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– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження рецензування висновку судового експерта»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів та визначення граничних строків проведення судових експертиз.
У сфері кримінально-виконавчого законодавства:
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо надання відпусток засудженим до
обмеження або позбавлення волі»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України та «Про
пробацію» щодо кримінального покарання у виді обмеження волі»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку застосування заходів вгамування у сфері виконання покарань».
В інших сферах чинного законодавства:
– проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання корупції
у діяльності юридичних осіб»;
– проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування операції з постачання послуг із навчання аспірантів і докторантів науковими установами».

12. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України щодо приведення
його норм у відповідність до Рішення Конституційного
Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020)»
(реєстр. № 4307)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
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Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Ю. Ю. Забуга – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження
проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 24.11.2020 р. (вх. лист № 208‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 26.11.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 310) із дорученням надати зауваження та
пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення його норм у відповідність
до Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року
№ 13-р/2020)» (реєстр. № 4307).
У Проєкті пропонується доповнити Кримінальний кодекс (далі –
КК) України статтею 3661, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 3661. Декларування недостовірної інформації
Умисне подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, або умисне неподання
суб’єктом декларування зазначеної декларації –
караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1,
підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України
«Про запобігання корупції» та судді.
Відповідальність за цією статтею за умисне подання суб’єктом
декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає
у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.».
Проаналізувавши законопроект і матеріали до нього, висловлюємо
такі міркування.
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1. Нумерація статті 3661 КК, якою автори законопроекту пропонують доповнити чинний КК України, повністю співпадає з номером
статті, положення якої Конституційний Суд України визнав неконституційними. Автором Проекту не враховано правило присвоєння номера в кодифікованому законодавчому акті (яким і є КК України), якщо
статтю визнано неконституційною або її виключено з Кодексу з інших
причин, наприклад, у зв’язку з декриміналізацією діяння. У кодифікованих законодавчих актах номер статті не є «перехідним». Він може
бути присвоєний статті один раз при прийнятті Верховною Радою
України відповідного закону і залишається назавжди за нею, незалежно від її виключення з такого акту. Для прикладу, стаття, якою була
«відновлена» кримінальна відповідальність за незаконне збагачення,
і якою КК України було доповнено після прийняття рішення КСУ про
невідповідність Конституції України попередньої норми про незаконне збагачення, яка містилася у ст. 3682 КК, нині значиться під номером
«3685. Тому присвоєння новій статті «Декларування недостовірної
інформації номера 3661 в законопроекті є помилковим.
2. Назва у запропонованої законопроектом ст. 3661 КК не відповідає
змісту кримінально-правової норми, оскільки є більш вузькою.
3. Вказівка в диспозиції ст. 3661, яким пропонують доповнити КК,
автори проекту Закону № 4307, водночас на «умисність» дій, які утворюють даний склад кримінального правопорушення, та «завідомість»
недостовірних відомостей є абсолютно зайвою. В кримінальному
праві загальновизнаною є позиція, відповідно до якої завідомість стосовно певних обставин і означає те, що певне правопорушення може
бути вчинено виключно із прямим умислом. У зв’язку з цим пропонуємо виключити із тексту диспозиції запропонованої законопроектом
норми ст. 366-1 КК вказівку на «завідомість» недостовірних відомостей
у декларації особи.
4. Низка зауважень виникає стосовно примітки, запропонованої
законопроектом ст. 3661 КК.
Зокрема, спостерігається збереження помилки щодо визначеності
структури примітки у законопроекті, що було притаманне примітці до
ст. 3661, визнаної неконституційною рішенням Конституційного Суду
України від 27 жовтня 2020 р. Примітка (див. Проект) фактично містить
дві роз’яснювальні норми, органічно не пов’язані одна з одною. Перша
з них (за текстом примітки законопроекту) визначає, хто є суб’єктом
декларування з визначенням, що суб’єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої стат142
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ті 3 Закону України «Про запобігання корупції» та судді. У свою чергу,
друга норма уточнює, що відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб. Проте в структурі примітки це не враховано (відсутнє виділення
норм за допомогою нумерації «Примітка 1 і 2»), що є недотриманням
правила законодавчої техніки викладення тексту приміток.
Окрім того, у примітці до запропонованої в законопроекті ст. 3661
КК надається роз’яснення щодо відмежування цього кримінального
правопорушення від суміжного адміністративного правопорушення. При
цьому автори пропонують виходити з вартості майна або іншого об’єкта
декларування, що є цілком доречним. Проте викликає зауваження умовна одиниця, на підставі якої правозастосувачеві пропонується розраховувати цю вартість – прожитковий мінімум для працездатних осіб. Так,
у нормах КК України, де міститься вказівка на певний розмір чи вартість
предметів, що впливає на кваліфікацію, використовується зовсім інша
умовна одиниця – «неоподатковуваний мінімум доходів громадян». При
цьому вбачається невдалим зазначати розмір, за якого настає відповідальність за цією статтею, у примітці до статті, а не у диспозиції, адже
це є конститутивною ознакою цього кримінального правопорушення.
Іще одним недоліком розглядуваної примітки вбачається вказівка
у ній на коло осіб, що є суб’єктами цього кримінального правопорушення. На відміну від визнаної неконституційною ст. 366-1 КК, автори Проекту № 4307 пропонують зазначати суб’єктів декларування шляхом
вказівки на п. 1 та пп. «а» і «в» пункту 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про
запобігання корупції» замість ст. 45 цього ж Закону. Такий підхід, на
нашу думку, є невдалим, оскільки: 1) з-під дії закону про кримінальну
відповідальність виводяться особи, які претендують на посаду в органах
державної влади та місцевого самоврядування, та особи, які припиняють
таку діяльність; 2) додаткова вказівка на суддів у цій примітці на практиці може призвести до труднощів у визначенні того, хто є суб’єктом
ухилення від декларування, адже в підпункті ґ пункту частини 1 ст. 3
Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. передбачено ширше коло таких осіб, до якого належать у тому числі й судді. За
таких умов порушується принцип правової визначеності кримінальноправового закону, що може стати підставою для оскарження обвинувальних вироків за це кримінальне правопорушення.
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5. Виходячи із вказаних зауважень, пропонується викласти нову
норму у такій редакції:
«Стаття 3662. Декларування недостовірних відомостей
Умисне подання суб’єктом декларування недостовірних відомостей
у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, або неподання суб’єктом декларування
необхідних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян –
карається штрафом від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин,
або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обій
мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до
частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
Висновок
Ураховуючи наведене, вважаємо, що проект Закону України «Про
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо приведення
його норм у відповідність до Рішення Конституційного Суду України
від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4307) потребує доопрацювання.

13. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення у зв’язку
з прийняттям рішення Конституційного Суду України
від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 24.11.2020 р. (вх. лист № 207‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 20.11.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 304) із дорученням надати зауваження та
пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року
№ 13-р/2020» (реєстр. № 4309).
У Проєкті передбачено:
І. Внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток
до № 51, ст. 1122) таких змін:
«1. У статті 176:
1) абзац перший частини третьої після слів «першою або другою»
доповнити словами «цієї статті»;
2) абзац перший частини четвертої доповнити словами «якщо такі
відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб»;
3) доповнити частинами п’ятою, шостою та сьомою такого змісту:
«Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, –
тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч п’ятисот до п’яти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на
один рік.
Дії, передбачені частинами четвертою, п’ятою або шостою цієї
статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище або вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення –
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тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти тисяч до семи тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на
один рік»;
4) абзац другий примітки викласти в такій редакції:
«Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті є особи, які обіймають посади, визначені у примітці до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції».
2. У примітці до абзацу «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724 – 1729 (в частині правопорушень, вчинених
службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 18846, 21215, 21221)» пункту 1 частини першої
статті 255 слова та цифри «зазначені у примітці до статті 50 Закону
України «Про запобігання корупції» замінити словами та цифрами «які
обіймають посади, визначені у примітці до статті 56 Закону України
«Про запобігання корупції».
Необхідність внесення запропонованих у проекті змін обумовлена
прийняттям Конституційним Судом України Рішення від 27.10.2020
№ 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності конституції (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України (далі – Рішення КСУ № 13-р/2020), на підставі
якого ст. 3661 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (далі – КК) була визнана такою, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною) (див. абз. 2 п. 1 резолютивної частини).
На думку авторів законопроекту, його прийняття усуне прогалину
в законодавстві, що виникла у зв’язку з Рішенням Конституційного
Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, та дозволить притягувати до адміністративної відповідальності задекларування недостовірної інформації осіб, які відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 45 Закону
України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування або за неподання такої декларації.
У цілому підтримуючи зазначений законопроект, водночас вважаємо необхідним звернути увагу на деякі положення, які можуть призвести до певних проблем правозастосовної практики під час їх реалізації, а тому потребують доопрацювання.
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Зважаючи на те, що на розгляді у Комітеті перебувають ще два законопроекти: 1) «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр.
№ 4310 від 03.11.2020) (далі – законопроект за реєстр. № 4310); 2) «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового
контролю суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020) (далі – законопроект за реєстр. № 4312), які також пов’язані з імплементацією рішення
КСУ, видається за необхідне підійти до вирішення проблемних питань
системно та розглядати ці законопроекти разом, порівнюючи окремі
положення цих проектів аби запобігти можливим системним недолікам
у випадку або одночасного прийняття законопроектів, або прийняття
лише одного з них.
1.Звертаємо увагу, що авторами аналізованого законопроекту був
внесений до Верховної Ради України законопроект за реєстр. № 4310від
03.11.2020, яким, зокрема, пропонується за діяння у вигляді подання
завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, або умисне неподання
суб’єктом декларування зазначеної декларації встановити кримінальну
відповідальність шляхом доповнення КК новою ст. 366-2 «Декларування недостовірної інформації». Проте одночасне ухвалення аналізованого законопроекту та законопроекту реєстр. № 4310 від 03.11.2020
є неможливим з огляду на колізію норм, яка виникне у випадку встановлення одночасно кримінальної та адміністративної відповідальності за ті ж самі діяння. І таке застереження правильно зазначено у висновку Головного науково-експертного управління на проект Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного
Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» від 17.11.2020 р.
2. Слід підтримати висновок ГНЕУ із зауваженнями до законопроекту реєстр. № 4309, що встановлення штрафу як адміністративного
стягнення у значних розмірах повинне мати серйозне наукове обґрунтування, «…однак у пояснювальній записці до проекту таке обґрунтування відсутнє, будь-які аргументи щодо необхідності встановлення
запропонованого розміру штрафу не наведені, відсутні також статис147
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тичні дані, які б дозволили підтвердити аргументованість відповідної
пропозиції».
Якщо автори законопроекту залишають Проект (реєстр. № 4309)
на розгляді Верховної Ради України, необхідним є уточнення санкцій
за відповідне адміністративне правопорушення, що визнається порушенням вимог фінансового контролю. Уточнення доцільно здійснити
з урахуванням санкцій за корупційні кримінальні правопорушення,
наприклад, за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 3692 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує
чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або надання такої вигоди
третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою
на виконання функцій держави) передбачається штраф у розмірі до
4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. У вказаному рішенні Конституційний Суд України дійшов до
висновку про неконституційність окремих положень Закону № 1700,
що стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції в частині контрольних функцій (контролю) виконавчої
влади над судовою гілкою влади, а саме: повноважень та прав Національного агентства з питань запобігання корупції, уповноважених осіб
та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник
у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, обліку та оприлюднення декларацій, контролю та перевірки декларацій, встановлення
своєчасності подання декларацій, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, додаткових заходів
здійснення фінансового контролю, відповідальності за корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення (п. 13 рішення КСУ).
Пунктом 2 розділу І законопроекту реєстр. № 4309 пропонується
визначити уповноваженими на те посадовими особами на складення
протоколів про правопорушення за статтями 172-4 – 172-9 (в частині
правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21
КУпАП – посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції.
У той же час законопроектом реєстр. № 4312 передбачена інша
редакція ст. 255 КУпАП, зокрема, що такими уповноваженими особами є також «голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії
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суддів України (стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або її члена), стаття 1726 (в частині правопорушень, вчинених суддями)».
Отже, правове регулювання у випадку прийняття законопроекту
реєстр. № 4309, якщо не буде прийнято законопроект реєстр. № 4312,
буде суперечити п. 13 мотивувальної частини рішення КСУ.
Висновок
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що в цілому проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр.
№ 4309 від 03.11.2020) спрямований на виконання рішення КСУ від 27
жовтня 2020 року № 13-р/2020, однак він містить певні недоліки, які
необхідно доопрацювати. Окрім того, його положення потрібно узгодити та синхронізувати у процедурі їх прийняття та набрання чинності із такими законопроектами як: «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року
№ 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020) і «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового контролю
суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020).

14. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку
з прийняттям рішення Конституційного Суду України
від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 24.11.2020 р. (вх. лист № 207‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 20.11.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 304) із дорученням надати зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку
з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня
2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310).
Відповідно до пояснювальної записки та тексту законопроекту ним
пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, пов’язані з виконанням рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020
у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих
положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального
кодексу України (№ 1-24/2020 (393/20).
Зважаючи на те, що на розгляді у Комітеті перебувають ще два законопроекти: 1)«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр.
№ 4309 від 03.11.2020) (далі – законопроект за реєстр. № 4309); 2) «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового
контролю суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020) (далі – законопроект за реєстр. № 4310), які також пов’язані з імплементацією рішення
КСУ, видається за необхідне підійти до вирішення проблемних питань
системно та розглядати ці законопроекти разом, порівнюючи окремі
положення цих проектів аби запобігти можливим системним недолікам
у випадку або одночасного прийняття законопроектів, або прийняття
лише одного з них.
У цілому підтримуючи зазначений законопроект, водночас вважаємо необхідним звернути увагу на деякі положення, які можуть призвести до певних проблем правозастосовної практики під час їх реалізації, а тому потребують доопрацювання.
1. Пояснювальна записка до законопроекту реєстр. № 4310 не містить будь-якого обґрунтування щодо того, яким чином запропонована
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редакція ст. 3662 КК України відповідає висновку, викладеному у рішенні КСУ. Так, «Конституційний Суд України вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом
декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих
правопорушень. Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених
статтею 3661КК України, непропорційні шкоді, яка настала або могла
настати у разі вчинення відповідних діянь» (п. 17 Рішення КСУ).
У зазначеному рішенні КСУ сформульовані вимоги до законопроектів про криміналізацію будь-яких діянь: «Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема,
сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами»
(п. 17 Рішення КСУ).
Зазначені відомості необхідні для проходження тесту чи дотримався законодавець під час криміналізації діяння «принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права»
(п. 17 Рішення КСУ).
Таким чином, за відсутності вказаної інформації в пояснювальній
записці будь-який законопроект з криміналізації діяння, є потенційно
вразливим для оскарження його конституційності в КСУ. Тому і в цій
частині законопроект реєстр. № 4310 потребує опрацювання.
2. У Проекті (у частині кримінально-правових питань) пропонується доповнити Кримінальний кодекс (далі – КК) України новою
статтею 3662,виклавши її в такій редакції:
«Стаття 3662. Декларування недостовірної інформації
1. Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації –
караються штрафом від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на
строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.
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Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до
частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна
або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку,
якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб».
При цьому авторами цього Проекту був внесений до Верховної
Ради України законопроект за реєстр. № 4309, яким, зокрема, пропонується за діяння у вигляді подання завідомо недостовірних відомостей
у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. встановити адміністративну відповідальність. Проте одночасне
ухвалення аналізованого законопроекту (реєстр. № 4309) та законопроекту (реєстр. № 4309) є неможливим з огляду на колізію норм, яка
виникне у випадку встановлення одночасно кримінальної та адміністративної відповідальності за ті ж самі діяння. І таке застереження
зазначено у висновку Головного науково-експертного управління на
проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням
Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020»
від 17.11.2020 року.
3. Також виникають зауваження стосовно форми й змісту змін, що
пропонується внести до КК України (законопроект реєстр. № 4310).
Висловлюємо своє непогодження із зауваженнями Головного науково-експертного управління на розглядуваний Проект щодо номера
нової статті КК України – «Стаття 3662». У висновку Управління вказано, що «присвоєння пропонованій законопроектом кримінально-правовій нормі порядкового номеру «366-2» є некоректним, оскільки стаття з порядковим номером «366-1»не була виключена із КК. Вона була
визнана такою, що не відповідає Конституції України (Рішення КСУ
№ 13-р/2020), тобто втратила чинність як неконституційна, але її
текст і далі зберігається у тексті КК. У разі прийняття проекту
в Особливій частині КК будуть міститися дві норми, що були (є) підставою для притягнення винної особи до відповідальності за тотож152
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ні суспільно небезпечні діяння. При цьому, одна із вказаних норм
(ст. 366-1 КК) визнана такою, що не відповідає Конституції України,
а інша (ст. 366-2 КК) – повністю (за винятком розміру покарань) відтворює текст вищезазначеної неконституційної норми».
Звертаємо увагу, що КК України є кодифікованим законодавчим
актом. Присвоєння номерів у таких актах здійснюється за спеціальним правилом: номер статті може бути присвоєно тільки один раз,
а якщо статтю визнано неконституційною або її виключено з Кодексу з інших причин, наприклад, у зв’язку з декриміналізацією діяння,
то її номер не може бути присвоєний знову. І це правило авторами
Проекту впроваджено.
4. Підтримуємо позицію авторів законопроекту щодо збільшення
розміру штрафу порівняно із санкцією ст. 3661 КК, що визнана Конституційним Судом України неконституційною. У зв’язку з відмовою
від покарання у виді позбавлення волі таке рішення є обґрунтованим.
5. Щодо примітки до нової статті 3662 (див. Проект), то з її редакцією не можна погодитися у зв’язку з повторенням помилок, що були
характерні редакції примітки до ст. 3662 Кодексу, яка визнана неконституційною. По-перше, примітка фактично містить дві роз’яснювальні
норми, органічно не пов’язані одна з одною. Перша з них (за текстом
примітки) визначає, хто є суб’єктом декларування з визначенням, що
суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та
другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані
подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. А друга норма конкретизує,
що відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проте
в структурі примітки це не враховано (відсутнє виділення норм за допомогою нумерації «Примітка 1 і 2»), що є порушенням правил законодавчої техніки викладення тексту приміток.
Окрім того, висловлюємо зауваження стосовно примітки до ст. 3662
законопроекту (у частині визначення суб’єктів декларування). Така
норма за змістом повністю не узгоджена зі ст. 45 Закону України «Про
запобігання корупції».
6. Також пропонується вирішити питання про виключення з КК
України ст. 3661, визнаної КСУ неконституційною.
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Висновок
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що в цілому проект
Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020) спрямований на виконання рішення КСУ
від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, однак він містить певні недоліки, які необхідно врахувати при обговоренні. Окрім того, його положення потрібно узгодити та синхронізувати у процедурі їх прийняття та набрання чинності із такими законопроектами як: «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від
03.11.2020) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за
порушення вимог фінансового контролю суддями» (реєстр. № 4312
від 03.11.2020).

15. Висновок науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів України
(щодо розмежування підслідності злочинів, вчинених
у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних
(автоматизованих) систем, телекомунікаційних мереж
та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури»
(реєстр. № 3897 від 17.07.2020 р.)
Виконавці:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.
154

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

На виконання запиту Голови Комітету з питань правоохоронної
діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського (вих. № 0427/3-2020/144437 від 28 серпня 2020 р.) про надання суджень щодо
проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України (щодо розмежування
підслідності злочинів, вчинених у сфері використання інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних
мереж та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» реєстр.
№ 3897 від 17.07.2020 р.) (далі – законопроект), ознайомившись зі
змістом законопроекту можемо зазначити наступне.
Ознайомившись із текстом зазначеного законопроекту, поданого
народним депутатом України О. Федієнком та іншими народними депутатами, а також супутніми документами до цього законопроекту,
вважаємо за необхідне підтримати законодавчу ініціативу, спрямовану
на термінологічне осучаснення законодавчих положень у частині нормативної регламентації кримінальної відповідальності за злочини,
вчинені у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних мереж тощо, а також надання додаткових гарантій захисту об’єктів критичної інформаційної
інфраструктури.
Зокрема, на позитивну оцінку заслуговують запровадження спеціальної кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на інформаційно-телекомунікаційні системи суспільного та
державного значення (об’єкти критичної інформаційної інфраструктури) (запровадження кваліфікації нових видів злочинів, передбачення
підвищеної відповідальності за вказані дії, якщо вони вчинені стосовно об’єктів критичної інфраструктури тощо).
Можемо констатувати, що з кримінально-правової точки зору посягання на інформаційно-телекомунікаційні системи суспільного та
державного значення є більш суспільно небезпечними, ніж узагалі
інформаційна безпека особи, а тому і міра кримінальної відповідальності має бути суворішою;
Позитивного відгуку заслуговує віднесення розслідування злочинів, вчинених щодо державних електронних інформаційних ресурсів,
об’єктів критичної інфраструктури до підслідності Служби безпеки
України (з огляду на те, що вказані злочини створюють загрозу інформаційній безпеці держави, яка є невід’ємною складовою національної
безпеки України) тощо.
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16. Науково-правовий висновок щодо проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України та Кримінального кодексу
України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих
заходів забезпечення кримінального провадження)»
(№ 2740 від 15.01.2020 р.)
(підготовлений на виконання листа Голови Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Монастирського Д. А.)

Виконавці:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

Поступова всеохоплююча технологізація соціального середовища
призвела до проникнення IT до різних сфер життя. Водночас використання електронної інформації досі залишається майже неврегульованим у національному кримінальному процесуальному законодавстві.
Зазначене ставить на порядок денний, з одного боку, питання про забезпечення використання цього різновиду інформації та її носіїв у доказуванні у кримінальному процесі, а з іншого – недопущення протиправних та необґрунтованих порушень чи обмежень прав людини (на
приватне життя, таємницю листування, власність, підприємницьку
діяльність тощо) та її законних інтересів у випадках, коли такі носії
інформації мають бути вилучені для виконання завдань кримінального провадження. Тож актуальність внесення відповідних змін до чинного КПК не викликає жодних заперечень. Цілком підтримуючи ідею
оновлення чинного кримінального процесуального законодавства
з урахування цифровізації сучасного життя вважаємо необхідним
звернути увагу на певні положення проекту Закону № 2740 від
15.01.2020 р. (далі – проект Закону), які можуть призвести до певних
проблем правозастосовної практики під час їх реалізації, а тому й потребують доопрацювання.
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1. Спірною видається пропозиція щодо доповнення ч. 1 ст. 3 КПК
пунктом 13-1, у якому надається визначення пристроям для обробки,
передавання та зберігання електронної інформації, або їх складові. Крім
того, запропонована у п. 13-1 термінологія невідома національному законодавству. З метою попередження надмірної насиченості КПК спеціальною термінологію, вбачається, що така термінологія має міститися
у спеціальних нормах відповідного законодавства, наприклад у ЗУ «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
Також варто звернути увагу на формулювання визначення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації,
або їх складових, у якому спостерігаються певні неточності та повторювання. Зазначене може призвести до складнощів під час реалізації
зазначеної норми.
2. Авторами проекту Закону запропоновано доповнити ст. 98 частиною 3 відповідно до якої інформація в електронному вигляді
(електронна інформація) може бути визнана речовим доказом, якщо
вона є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, чи може бути використана як доказ факту чи обставин, що
встановлюються під час кримінального провадження. У такому випадку пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної
інформації або їх складові як носії електронної інформації речовими
доказами не визнаються.
Водночас така пропозиція вбачається не логічною, враховуючи, що
відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК в редакції проекту Закону речовим доказом є матеріальні об’єкти. У контексті зазначеного варто підкреслити, що матеріальним об’єктом, може бути лише створений штучно
людиною, предмет за допомогою якого можна зберігати й передавати
інформацію в електронному вигляді.
3. У ч. 3, 4 ст. 100 КПК у запропонованій редакції використовується такий термін як володілець документа (або його представник),
водночас вітчизняне інформаційне законодавство не називає такого
суб’єкта правовідносин як «володілець документа». Наприклад, ст. 1
ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» визначає таких суб’єктів електронного документообігу як автор, підписувач,
адресат та посередник.
Крім того відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК учасниками кримінального провадження є – сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач,
його представник та законний представник, цивільний відповідач та
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його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються
під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається
питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому
числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації,
секретар судового засідання, судовий розпорядник.
На підставі системного аналізу норм чинного КПК можна зробити
висновок, що не кожний учасник кримінального провадження може
мати свого представника. Наприклад, чинне кримінальне процесуальне законодавство не містить такого поняття як представник іншої особи, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового
розслідування. Тому цілком логічним є питання, хто може бути представником володільця документа, якщо така особа буде мати статус
іншої особи, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування?
4. У проекті Закону пропонується абзац 2 ч. 1 ст. 159 КПК викласти
у такій редакції: «Тимчасовий доступ до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них
міститься. Результати копіювання інформації фіксуються у відповідному протоколі, що має містити опис усієї знятої інформації. Копія
цього протоколу вручається особі, якій належить пристрій, з якого
здійснено копіювання інформації, чи його представнику».
Водночас авторами проекту не враховано, що відповідно до ч. 1
ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів може отримати
як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. У зв’язку з чим лишається не зрозумілим, хто має складати відповідний протокол, якщо тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні захисту.
5. Авторами законопроекту запропоновано доповнити ст. 167 КПК
частиною 3 відповідно до якої забороняється вилучати пристрої для
обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх
складових, а також порушувати роботу комп’ютерних та інших мереж,
якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься. Водночас відповідно
до ч. 2 ст. 168 КПК у редакції проекту Закону тимчасове вилучення
пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, здійснюється лише слідчим або прокурором на
158

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

підставах, визначених у статті 167 цього Кодексу, якщо ці матеріальні
цінності безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді, суду. Таким
чином ч. 3 ст. 167 КПК та ч. 2 ст. 168 КПК суперечать одна одній, що
може спричинити суттєві складнощі у правозастосовній практиці.
Окрім того у ч. 2 ст. 168 проекту Закону зазначається, що …надання власникові пристрою або його законному володільцю (чи уповноваженій одним з них особі)…однак, яким чином уповноважена власником або законним володільцем особа повинна підтвердити свої повноваження, не визначається. Зазначене може стати приводом для
формування неоднакової правозастосовної практики, що негативно
позначиться на захисті прав та законних інтересів осіб.
6. Незрозумілою видається заборона накладання арешту на майно
у вигляді пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, якщо вони використовуються їх
власником (або законним володільцем) як предмети або засоби праці
або якщо їх арешт може завдати шкоди фізичній чи юридичній особі,
яка не є учасником цього кримінального провадження з метою збереження речових доказів. Враховуючи, що такі пристрої можуть мати усі
характерні ознаки речового доказу і не підлягати спеціальній конфіскації (наприклад, перебувати у власності добросовісного набувача)
заборона накладання арешту може суттєво ускладнити досудове розслідування та призвести до втрати доказової інформації.

17. Науково-правовий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України та Кримінального кодексу
України щодо вдосконалення порядку застосування
окремих заходів забезпечення кримінального провадження»
(реєстр. № 2740) (щодо кримінально-правових питань)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. В. Шепітько – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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У відповідь на лист (вих. № 112 від 03.02.2020 р.) щодо надання
пропозицій та зауважень до проєкту Закону України «Про внесення
змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування
окремих заходів забезпечення кримінального провадження» (реєстр.
№ 2740), поданого народним депутатом України Є. В. Чернєвим та
іншими народними депутатами України, фахівці зазначили таке.
Авторами законопроекту пропонується доповнити Особливу частину Кримінального кодексу України статтею 3741 такого змісту:
«Стаття 3741. Порушення порядку тимчасового доступу до речей
і документів, тимчасового вилучення або арешту майна
1.Умисне порушення слідчим або прокурором встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України порядку тимчасового
доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту
майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду
або обшуку, якщо це завдало істотної шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів,–
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що завдало
шкоду у великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що завдало
шкоду в особливо великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. У цій статті під істотною шкодою слід розуміти майнові збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
2. У цій статті під шкодою у великих розмірах слід розуміти майнові збитки на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. У цій статті під шкодою в особливо великих розмірах слід розуміти майнові збитки на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
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Таким чином у Проекті встановлюється кримінальна відповідальність за «порушення порядку тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення або арешту майна». А в диспозиції статті
3741 КК України передбачається визнати злочином «умисне порушення слідчим або прокурором встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку, якщо це
завдало істотної шкоди власнику (законному володільцю) даного
майна чи документів».
Автори законопроекту в пояснювальній записці стверджують, що
«субʼєктами таких незаконних дій у сфері застосування кримінального процесуального законодавства виступають передусім керівники
і працівники (слідчі) органу досудового розслідування, а також прокурори, слідчі судді й судді». Вони також вважають, що «Кримінальним
кодексом України передбачено відповідальність за постановлення
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови (ст. 375)», однак «слідчі та прокурори наразі не несуть
кримінальної відповідальності за умисне порушення ними порядку
тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, якщо це завдано істотної майнової шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів».
У цілому включення діянь, що вчиняються слідчими та прокурорами проти правосуддя є на сьогодні не типовим. До злочинів проти
правосуддя включено лише 4 склади злочинів, в яких названо слідчого та прокурора їх суб’єктами: «Завідомо незаконні затримання, привід,
домашній арешт або тримання під вартою» (ст. 371 КК України), «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»
(ст. 372 КК України), «Примушування давати показання» (ст. 373 КК
України) та «Порушення права на захист» (ст. 374 КК України). Очевидно, що поява складу злочину, передбаченого ст. 3741 КК України
«Порушення порядку тимчасового доступу до речей і документів,
тимчасового вилучення або арешту майна» не вписується в систему
злочинів проти правосуддя.
Не відповідає дійсності твердження авторів законопроекту щодо
невстановлення кримінальної відповідальності для слідчого та прокурора, якщо вони здійснять порушення процесуального порядку тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення або
арешту майна (з обтяжуючими обставинами або без таких). За умови
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вчинення таких діянь слідчим, прокурором, вони підлягатимуть кримінальній відповідальності за «Зловживання владою або службовим
становищем» (ст. 364 КК України), а за умови явного виходу за межі
наданих ним прав – за «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ст. 365 КК України). Саме
тому відсутні підстави включення нового складу злочину (ст. 3741 КК
України), названі авторами законопроекту в пояснювальній записці.
Фактично під виглядом суворості пропонованої кримінальної відповідальності фактично відбувається декриміналізація діянь слідчого
та прокурора, оскільки вони можуть каратися за пропозицією авторів
законопроекту лише за умови наявності істотної шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів. Якщо таких мінімальних наслідків для власника або володільця не настає, то такі
слідчі та прокурори не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності взагалі.
Побудова диспозиції ст. 3741 КК України є такою, яку не можливо
застосувати на практиці. Такий висновок ґрунтується на тому, що
структура диспозиції передбачає посилання на порушення процесуального порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна або порядку вилучення речових
доказів під час огляду або обшуку. Проблема встановлення такої кримінальної відповідальності полягає у віртуальності діяння, яке має
визначатися як суспільно небезпечне та протиправне (ст. 11 КК України). У даному разі вказано лише на певні (невідомі) порушення порядку, який начебто передбачено КПК України, однак прямо не називаються самі діяння та обстановка вчиненого злочину. За такого підходу будь-яка дія слідчого або прокурора, яка не відповідає КПК
України, і здійснюється під час огляду або обшуку з метою тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи
арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів може
тлумачитися як злочин проти правосуддя. Це не тільки суттєво «звузить» можливості одержання доказів на практиці для досягнення завдань кримінального провадження, але й призведе до блокування
правоохоронної системи, яка й так на сьогодні знаходиться в стані
виключної реєстрації кримінальних провадженні та глобальної перевантаженості слідчих та прокурорів.
Таке формулювання ст. 3741 КК України призведе до необхідності
її тлумачення для застосування, що вказує на апріорну неможливість
її використання на практиці (відсутність чіткості). Для встановлення
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кримінальної відповідальності необхідно сформулювати (вичленувати)
конкретне діяння, яке є суспільно небезпечним та протиправним, чого
здійснено авторами законопроекту не було.
Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення
чи арешт майна є 3 із 10 заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України). За завідомо незаконні затримання,
привід, домашній арешт або тримання під вартою вже встановлено
кримінальну відповідальність в ст. 371 КК України, оскільки вони
пов’язані із можливістю порушення права на особисту свободу та
пов’язуються із завідомо незаконними діями відповідних службових
осіб. Застосування пропонованої редакції ст. 3741 КК України може
призвести до того, що дії слідчого та прокурора можуть бути законними, однак не передбаченими КПК України і це буде передумовою для
їх притягнення до кримінальної відповідальності. Сам термін порядок
«тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення
або арешту майна» КПК України взагалі не використовує, що з самого
початку блокує можливість застосування ст. 3741 КК України.
Разом із цим часто порушення не порядку тимчасового доступу до
речей і документів, тимчасового вилучення або арешту майна, а порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат,
пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово
вилученого майна під час кримінального провадження (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104)
призводить до негативних наслідків у вигляді істотної або іншої
шкоди для майна та його власника / володільця. Однак про це згадують
автори законопроекту обмежено (ураховуючи зміст примітки 1 – 3 до
цієї статті в редакції, що пропонується ініціаторами зазначених новел,
у ст. 3741 Проекту йдеться виключно про істотну шкоду майнового
характеру).
Крім того, у редакції примітки 1−3 некоректно використовується
правова конструкція «майнові збитки». Збитки завжди є майнового
характеру. Немайнових збитків не існує, тому прикметник «майнові»
(до іменника «збитки») є зайвим.
Також звертаємо увагу на некоректність використання в пояснювальній записці (стор. 3) терміна «істотна майнова шкода», що не
відповідає визначальним властивостям майнової шкоди та істотної
шкоди. Для майнової шкоди як суспільно небезпечного наслідку
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обов’язковою ознакою є розмір такої шкоди, тобто доцільно вживати
термін «майнова шкода істотного розміру». Щодо істотної шкоди, то
за своєю сутністю така шкода може бути; (а) майнового чи (б) немайнового характеру чи (в) змішаного характеру (майнова і немайнова;
матеріальна (майнова і фізична) та нематеріальна). Ураховуючи зміст
ст. 3741 Проекту в пояснювальній записці (стор. 3) йдеться про істотну
шкоду майнового характеру певного розміру.
Загальний висновок:
пропонований проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів
забезпечення кримінального провадження» (реєстр. № 2740), поданий
народним депутатом України Є. В. Чернєвим та іншими народними
депутатами України, містить істотні недоліки, які свідчать про неможливість його прийняття в такому вигляді.

18. Науково-правовий висновок науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу
України щодо встановлення кримінальної відповідальності
за невиконання Президентом України, народними депутатами
України, депутатами місцевих рад, сільськими,
селищними, міськими головами передвиборної програми»
(реєстр. № 4024 від 02.09.2020 р.)
Виконавці:

Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. С. Попович – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від президента НАПрН України О. В. Петришина від 11.09.2020 р. (вх. лист
електронною поштою № 279) із дорученням підготувати зауваження
та пропозиції до законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих
рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми» (реєстр. № 4024 від 02.09.2020).
У наданому законопроекті передбачено, зокрема, доповнення КК
України ст. 160-1. Відповідно до диспозиції передбаченої в законопроекті статті пропонується встановити кримінальну відповідальність за
невиконання передвиборної програми Президентом України і народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, невиконання Президентом України його
передвиборної програми, невиконання передвиборної програми партії
народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а так само бездіяльність цих осіб в частині виконання своєї передвиборної програми. У санкції цієї статті
передбачається встановлення покарання у виді позбавлення волі на
строк від п’яти до восьми років.
На думку фахівців Інституту, впровадження до КК України норми,
що передбачає кримінальну відповідальність за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих
рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної програми, викликає низку зауважень.
1. Передвиборчі програми кандидатів на посади в органи публічної
влади визначають бачення ними основних напрямів розвитку країни,
регіонів, актуальні проблеми внутрішньої і зовнішньої політики держави, шляхи їх вирішення. Вочевидь, такі документи мають виключно
політичний характер і свідчать про наміри кандидатів окреслити свою
майбутню діяльність у разі їх обрання на відповідну посаду. У подальшому у разі обрання кандидата його програмні наміри можуть бути
втілені у життя переважно через колективну роботу шляхом прийняття відповідних законів, постанов, планів із відповідним переліком дій,
строків виконання тощо, які мають виконуватися іншими уповноваженими органами. Таким чином, реалізація програми кандидатів на по165
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сади в органах публічної влади опосередковується діяльністю інших
суб’єктів, а також низкою чинників, що не завжди можуть призвести
до бажаного результату.
Разом із тим рівень недовіри українського народу до органів влади
є дуже високим. У суспільстві наявний інтерес до протидії невиконанню передвиборчих обіцянок представниками органів влади. Слід відмітити, що за невиконання або неналежне виконання передвиборчої
програми може наставати політична відповідальність суб’єктів владних
повноважень (у вигляді імпічменту Президента, недовіри Кабінету
Міністрів, дострокового припинення повноважень депутатів тощо).
Остання у теорії визначається як відповідність якостей носіїв владноуправлінської діяльності (ділових, культурних тощо) і реалізації ними
своїх функцій і повноважень тим умовам і завданням, які постали
перед країною і суспільством (на виклики часу тощо)1. Політична відповідальність докорінним чином відрізняється від юридичної відповідальності (до якої належить і кримінальна). Якщо політична відповідальність настає за неналежне здійснення державної влади, державного управління в цілому, то юридична відповідальність пов’язана із
застосуванням негативних санкцій за порушення визначених законом
норм поведінки та діяльності.
У свою чергу, кримінальна відповідальність є найсуворішим видом
юридичної відповідальності, ultimaratio (лат. – останній засіб), а тому
на етапі криміналізації того або іншого діяння необхідно з’ясовувати
доцільність боротьби з ним іншими, не кримінально-правовими засобами, зокрема й встановленням адміністративної відповідальності.
2. Невід’ємною ознакою кримінально караного діяння є його суспільна небезпечність. Це означає, що діяння спричиняє не менш ніж
істотну шкоду охоронюваним кримінальним законодавством суспільним відносинам або створює реальну загрозу її заподіяння. Суспільна
небезпечність є підставою визнання певного діяння кримінальним
правопорушенням. Щодо пропонованої в законопроекті норми ст. 160−1
виникають сумніви стосовно притаманності цьому діянню суспільної
небезпечності. Невиконання владним суб’єктом своєї передвиборної
програми безпосередньо не заподіює істотної шкоди охоронюваним
1
Політична відповідальність державно-управлінської еліти як чинник підвищення ефективності державного управління : наук.-метод. розробка / авт. кол. : Е. А. Афонін, О. Л. Валевський, В. В. Голубь та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К.:
НАДУ, 2011. – С. 5.
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кримінальним законодавством суспільним відносинам та не створює
реальної загрози її заподіяння.
3. Аналіз запропонованої редакції ст. 160-1 КК України дає підстави стверджувати, що об’єктивна сторона цього злочину характеризуватиметься діянням у формі бездіяльності, тобто невиконанням дій,
які суб’єкт злочину мав вчинити відповідно до конкретного положення Закону або іншого нормативно-правового акта. На суб’єкт злочину
має бути покладений обов’язок виконання передвиборної програми.
За проектом ст. 160-1 КК України до таких суб’єктів належить Президент України, народний депутат України, обраний від партії у загальнодержавному окрузі, народний депутат України, обраний в одномандатному окрузі, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутати місцевих рад, сільський, селищний, міський голови. На
сьогодні чинне законодавство України не містить положень, що накладали б обов’язок на зазначених суб’єктів виконувати передвиборну
програму. Однак, автори Проекту Закону запропонували зміни до відповідних нормативно-правових актів. Аналіз запропонованих змін до
основних законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини в цій
сфері (закони України «Про вибори народних депутатів України», «Про
статус народного депутата України», «Про вибори Президента України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори»,
«Про статус депутатів місцевих рад») свідчить про те, що автори Законопроекту пропонують передбачити накладення обов’язку виконувати передвиборну програму на народного депутата України, обраного від партії у загальнодержавному окрузі, народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі (п. 1 ч. 1 ст. 24 Закон України
«Про статус народного депутата України»), сільського, селищного,
міського голову (ч. 7 ст. 12 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»), на особу, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або старости (ч. 6 ст. 35 Закон України «Про
місцеві вибори»).
Що ж стосується таких суб’єктів злочину за запропонованою редакцією ст. 160-1 КК України, як Президент України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, то такого обов’язку не передбачено. Так, за проектом ч. З ст. 44-1 Закону України «Про вибори
Президента України» визначено лише, що «невиконання передвиборної програми Президентом України, а так само бездіяльність в частині
її виконання тягне за собою кримінальну відповідальність». Що ж сто167
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сується зобов’язань депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, то про це мова взагалі не йде.
Тож положення диспозиції запропонованої редакції ст. 160-1 КК
України потребують узгодження з положеннями основних законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини в окресленій сфері.
4. Окрім того, викликає зауважені значна суворість санкції пропонованої в законопроекті норми, в якій передбачено лише один вид
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми
років, що визначає віднесення цього діяння до тяжких злочинів. При
цьому різниця між нижчою та вищою межею санкції становить усього
три роки й видається занадто вузькою.
5. Слід звернути увагу і на певну термінологічну неузгодженість
у тексті законопроекту. Так, якщо у назві статті 160-1 використовується
термін передвиборна програма, то у примітці до ст. 160-1 йдеться про
передвиборчу програму. Мовознавці наголошують на правильності саме
слова «передвиборчий», адже «виборчий» – це стосовний до виборів,
тому і кажуть «виборча кампанія», «виборча дільниця», «виборче право»,
тобто право людей обирати. Так у всіх словниках написано1.
6. Викликає зауваження запропоноване в законопроекті внесення
змін до кримінального процесуального законодавства, а саме віднесення здійснення розслідування невиконання Президентом України,
народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими,
селищними, міськими головами передвиборчої програми до підслідності органів безпеки (ч. 2 ст. 216 КПК). Така пропозиція не відповідає
принципам функціонування органів досудового розслідування з огляду на те, що досудове розслідування кримінальних правопорушень,
вчинених Президентом України, народними депутатами України здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань (ч. 4 ст. 216 КПК)
або детективи Національного антикорупційного бюро України (ч. 5
ст. 216 КПК).
Крім того, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 36 КПК забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам
досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро
України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності, визначеної цим Кодексом.
1
Блог професора Пономарева. https://www.bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv/
2009/12/post-3.html.
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Висновок. Ураховуючи наведені зауваження до законопроекту,
фахівці Інституту дійшли висновку, що прийняття Верховною Радою
України законопроекту за реєстровим номером 4024 від 02.09.2020 р.
є недоцільним.

19. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення відповідальності
за правопорушення у сфері містобудування»
(реєстр. № 3876 від 16.07.2020 р.)
(у частині внесення змін до Кримінального кодексу України)
Виконавці:

Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
С. В. Рак – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від президента НАПрН України О. В. Петришина від 11.09.2020 р. (вх. лист
ел. поштою № 274) із дорученням надати зауваження та пропозиції до
проєкту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
(реєстр. № 3876 від 16.07.2020).
Дослідивши положення вказаного законопроекту, фахівці Інституту дійшли таких висновків.
1. У пояснювальній записці до законопроекту відсутні статистичні
дані, що свідчать про дійсну необхідність криміналізації правопору169
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шень у сфері містобудування. Так, незрозуміло наскільки поширеними
є порушення, які пропонується криміналізувати, чи притаманний їм
високий рівень суспільної небезпечності, чи наявний суспільний резонанс навколо них, чи економічно «вигідною» є така криміналізація.
2. Аналізований законопроект внесено у зв’язку з необхідністю
практичної реалізації положень п. 17 Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, за яким «замовник
експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи».
Проте, як стверджують автори законопроекту у пояснювальній записці, «на практиці ця норма не діє, так як покарання за відповідне
правопорушення не містить на Кримінальний кодекс України, ні Кодекс
України про адміністративні правопорушення». Вважаємо такий висновок вельми сумнівним, оскільки чинне законодавство передбачає
відповідальність для таких осіб за відповідною частиною ст. 27 КК (3,
4 або 5 – залежно від конкретної ролі замовника експертизи) та статтями 358, 366 КК (залежно від того, чи є суб’єкт проведення експертизи службовою особою чи не є). Це фактично визнають і автори законопроекту, зазначаючи в пояснювальній записці: «При бажанні
компетентних органів, службову особу – замовника експертизи можна
притягти до відповідальності за частиною п’ятою статті 27, частиною
першою статті 358, статтею 366 Кримінального кодексу України». Побіжно слід зауважити, що таке формулювання («при бажанні компетентних органів») видається некоректним. Те або інше діяння може
або містити, або не містити складу злочину. Торкаючись бажання
компетентних органів притягати когось до відповідальності, пояснювальна записка зачіпає проблеми правозастосування, натомість власне
законопроект стосується лише проблем нормативної регламентації
відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.
Крім того, не обов’язково замовник експертизи має відповідати як пособник у відповідному злочині. Якщо завідомо неправдивий документ
складається за його ініціативи, то така діяльність вже не охоплюється
ознаками пособництва, а містить ознаки підбурювання, або навіть
організаторства (залежно від того, що ще конкретно зробив замовник –
лише породив бажання на складання відповідного документа чи організував учинення відповідного злочину). Таким чином, відповідні дії
вже криміналізовані у чинній редакції КК України і мова фактично йде
про визнання такої діяльності як виконавської, що дозволить їх квалі170
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фікувати без посилання на ст. 27 КК. Це відбуватиметься шляхом запровадження спеціальних норм, які й пропонують автори законопроекту.
Водночас пропоновані норми є спеціальними не лише тому, що в них
діяльність пособника, підбурювача та організатора «зводиться у ранг»
виконавської, а й тому, що вони являють собою окрему групу норм, що
передбачають відповідальність за діяння у сфері господарської діяльності, а також посягають на безпеку виробництва. У зв’язку з цим, якщо
і виокремлювати пропонований розділ, то його слід розташовувати не
наприкінці КК після кримінальних правопорушень проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку, а після розділу VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» або розділу Х
«Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва». Але при
цьому варто пам’ятати про те, що законопроект фактично повертає спеціальну відповідальність за окремі дії, що були декриміналізовані двома
Законами України: 1) «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної
відповідальності» (від 15.04.2008 р. № 270-VI. Відом. Верхов. Ради
України. 2008. № 24. Ст. 236) та 2) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» (від 15.11.2011 р. № 4025-VI.
Відом. Верхов. Ради України. 2012. № 25. Ст. 263). Таким чином, пропонований законопроект не відповідає сучасним тенденціям розвитку
кримінального законодавства щодо гуманізації відповідальності.
Також вбачається недоцільною пропозиція введення до КК України
ст. 450 «Самочинне (самовільне) будівництво» із одночасним виключенням частин 3, 4 з чинної редакції ст. 197-1 та їх перенесенням до
ст. 450, що породить ситуацію, коли відповідальність за споріднені дії
буде передбачено у двох різних розділах Особливої частини КК. Те
саме стосується і пропонованих змін до чинної редакції ст. 275 КК.
3. Запропоновані у законопроекті нові склади злочинів переобтяжені невідомими КК України оцінними поняттями (клас наслідків
(відповідальності), об’єкти з середніми та значними наслідками, істотні порушення будівельних норм та інші), що супроводжуватиметься труднощами у правозастосовній практиці.
4. Вбачається недоцільним поєднувати в одній частині такі кваліфікуючі ознаки, як «загибель людей, майнова шкода в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки» (ч. 2 ст. 448), «майнова шкода
у великому розмірі, особливо великому розмірі» (ст. 449).
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5. Не дотримано й єдиного підходу при визначенні розмірів майнової шкоди у запропонованих статтях 448, 449 та 450, оскільки, виходячи з аналізу приміток до кожної з них, терміни «значна майнова
шкода» (ст. 450) та «великий розмір» (статті 448 та 449) співпадають,
однак «великий розмір» у ст. 450 відрізняється від того, що вживається у ст. 448 та 449. Подібна непослідовність в межах одного розділу
Особливої частини КК України є порушенням такого принципу законодавчої техніки, як єдність законодавчої термінології.
6. До переліку суб’єктів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 365-2 та 368-4 КК України, запропоновано додати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури. Однак у зв’язку з цим слід відмітити
проблему відсутності визначення такої особи, через що не видається
очевидною приналежність таких осіб до суб’єктів, які надають публічні послуги (зокрема, виходячи з того, що ознаками публічних послуг
у наукових джерелах називають їх нематеріальний характер, а також
їх надання безпосередньо під час особистого контакту із заявником1).
Тож це питання потребує поглибленої розробки.
7. В окремих пропонованих нормах відсутня розумна пропорційність між вчиненим діянням, наслідками та санкцією. Приміром, у ч. 1
ст. 448 наслідками кримінального правопорушення слід вважати середньої тяжкості тілесне ушкодження чи тяжке тілесне ушкодження,
а запропонована станція – це від двох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У частині 2 же передбачені
такі наслідки як загибель людей, однак санкція передбачає лише виправні роботи до двох років чи обмеження волі до трьох років. Натомість аналіз розділу Х Особливої частини «Кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва» (які вбачаються доволі «близькими» до запропонованих) свідчить, що наслідки, які полягають
у заподіянні шкоди здоров’ю, зазвичай караються штрафом, виправними роботами або обмеженням волі. Якщо ж має місце загибель
людей, то, окрім виправних робіт та обмеження волі (до 5 років!),
пропонується і позбавлення волі до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого. Тобто запропоновані санкції матимуть дисонанс
із уже наявними санкціями чинного Кримінального кодексу України.
1
Чаусовська С. І. Поняття публічних послуг та їх класифікація. Держава
та регіони. Серія: Державне управління, 2017. № 1 (57). С. 106. URL: http://
pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/20.pdf.
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8. Невдалою є й санкція у ч. 2 ст. 450, оскільки, з одного боку, пропонується від 30 тисяч до 80 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а з другого, – виправні роботи до двох років або обмеження волі до трьох років. При цьому відповідно до статті 12 КК
України злочин є особливо тяжким, якщо за його вчинення передбачене основне покарання у виді штрафу у розмірі понад 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Натомість виправні роботи
та обмеження волі зазвичай характерні для кримінальних проступків
та для нетяжких злочинів. Таким чином, верхні та нижні межі покарань
є непропорційними.
9. У розділі фінансово-економічного обґрунтування пояснювальної
записки зазначено, що очікується лише збільшення дохідної частини
в державний бюджет України. Однак при цьому автори не враховують,
що криміналізація нових діянь також збільшить витрати на розслідування цих кримінальних правопорушень та їх судовий розгляд. Тобто
можна прогнозувати, що держава також матиме фінансові витрати у цій
частині.
Висновок
Внесення до Кримінального кодексу України змін, передбачених
законопроєктом № 3876 від 16.07.2020, не вбачається доцільним.

20. Науково-правовий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, Кримінального
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу
України щодо виконання рішень Європейського суду
з прав людини» (реєстр. № 4049 від 03.09.2020 р.)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. В. Шепітько – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
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М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. С. Попович – к. ю. н., молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 18.09.2020 р. надійшов
лист від президента НАПрН України О. В. Петришина (вх. лист електронною поштою № 278) із дорученням підготувати науково-правовий
висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 4049
від 03.09.2020 р.).
Проблема визнання Конвенції Ради Європи про захист прав
людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду
з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерела права в Україні призвела
до прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від23.02.2006
р.№ 3477-IV. Разом із цим такий підхід хоча й став поштовхом до її
вирішення, однак не здатний змінити ситуацію, яка формується під
час постановлення нових рішень ЄСПЛ та практики їх застосування в Україні та світі. Це означає, що постійне опрацювання рішень
ЄСПЛ може призвести до необхідності змін чинного законодавства
України до високих стандартів захисту прав людини, які формулюються ЄСПЛ.
Відповідно до Пояснювальної записки та тексту проекту Закону
№ 4049 ним пропонується внести зміни до законів України, пов’я
заних із:
– застосуванням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту та порядку його перегляду в апеляційній інстанції;
– гуманізацією окремих норм кримінального законодавства стосовно застосування покарання у виді довічного позбавлення волі;
– застосуванням запобіжних заходів під час судового провадження;
– ознайомленням з матеріалами кримінального провадження після
набрання рішенням суду законної сили.
Ознайомившись зі змістом законопроекту, науковці Інституту навели такі судження, зауваження та пропозиції.
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І
Щодо запропонованих змін до КК України
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень
Європейського суду з прав людини» вказує на необхідність внесення
змін до статей 63, 81, 82 КК України, які стосуються визначення позбавлення волі на певний строк, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.
Пропоновані зміни стосуються ухваленого рішення у справі «Петухов
проти України (№ 2)» (заява № 41216/13), яке набуло статусу остаточного 9 вересня 2019 р. й пов’язується з можливістю заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі до 20 років. Пропоновані зміни до
КК України можуть бути визначені як раціональні, якщо їх провадження підтверджено науковими системними дослідженнями. Разом із цим
необхідно зазначити, що така діяльність щодо внесення змін до чинного законодавства не є системною, а назва пропонованого проєкту Закону
України не відображає зміст проблеми, яка може бути вирішена. Крім
того, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини та основних
свобод, Україна визнала положення цього міжнародного договору частиною національного законодавства і разом із цим взяла на себе
зобов’язання виконувати рішення Європейського суду з прав людини
у кожній справі, стороною якої вона є. Безумовно, міжнародний досвід
є цінним, але в Україні покарання призначається у межах встановлених
санкцій Особливої частини Кримінального кодексу.
Так, у наданому законопроекті передбачається доповнення ст. 63
КК України «Позбавлення волі на певний строк» ч. 3 такого змісту: «У
разі заміни довічного позбавлення волі, в порядку статті 82 цього Кодексу, покарання у виді позбавлення волі може бути призначено на
строк до двадцяти років». Водночас згідно з чинною редакцією ч. 2
ст. 63 КК позбавлення волі встановлюється на строк від одного до
п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною
частиною КК, а саме:
– при складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк
покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен
перевищувати п’ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б одне із
кримінальних правопорушень є особливо тяжким злочином, загальний
строк позбавлення волі може бути більшим п’ятнадцяти років, але не
повинен перевищувати двадцяти п’яти років (ч. 2 ст. 70 КК);
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– заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років (ч. 2 ст. 87 КК).
Таким чином, запропоноване законопроектом доповнення потребує
обґрунтування.
Також в аналізованому законопроекті пропонуються зміни у п. 3
ч. 3 ст. 81 КК словосполученням «у разі заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний
строк» після слів «тяжкий злочин». У чинної редакції п. 3 ч. 3 ст. 81
КК відсутня об’єктивна можливість визначити три чверті відбутого
засудженим призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі у зв’язку із безстроковістю вказаного виду покарання. А,
отже й підстав для застосування інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
чинний КК не містить.
Крім того, потребує обґрунтування запропонована редакція ч. 5
ст. 82 КК, відповідно до якої «покарання у виді довічного позбавлення
волі може бути замінено на покарання у виді позбавлення волі строком
від п’ятнадцяти до двадцяти років, якщо засуджений відбув не менше
десяти років призначеного судом покарання». Це можливо тлумачити
так, що відбутий 10-річний термін зараховується у термін, визначений
при заміні покарання.
Проаналізувавши цей законопроект, можна дійти висновку, що
значна кількість засуджених за вчинення особливо тяжких злочинів до
довічного позбавлення волі фактично будуть відбувати майже те ж саме
покарання, що й особи, які вчинили менш суспільно небезпечні діяння.
ІІ
Щодо запропонованих змін до КУпАП
(у зв’язку з застосуванням адміністративного стягнення
у вигляді адміністративного арешту
та порядок його перегляду в апеляційній інстанції)
2.1. Дійсно, занадто тривалий час апеляційного перегляду постанов,
якими передбачено застосування адміністративного арешту, створює
ідентифіковану ЄСПЛ системну проблему – як такий перегляд на цій
стадії може ефективно виправити недоліки рішення суду нижчої інстанції. Тому слід підтримати пропозицію внести зміни до статті 294
КУпАП та зменшити строк апеляційного перегляду справ про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту до трьох днів.
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Хоча насправді запропоновані зміни не призведуть до апеляційного
перегляду постанови місцевого суду, якою застосовано адміністративний арешт, до закінчення строку адміністративного арешту. Подання
апеляційної скарги не перешкоджає законній силі постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 КУпАП, тобто адміністративного арешту. А очікуваний час перегляду вказаних постанов
навіть з врахуванням запропонованих змін складатиме 16 днів.
2.2. Слід також враховувати схожу ситуацію у кримінальному провадженні, що деякі апеляційні суди, незважаючи на вимоги ч. 2 ст. 422
КПК України («апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції»), розглядають апеляційні скарги на ухвали слідчих
заходів про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою від тижня до декількох місяців. В окремих випадках неможливість оперативного розгляду апеляційних скарг на ухвали слідчих
суддів (у т.ч. щодо застосування запобіжного заходу – тримання під
вартою) в кримінальному провадженні обумовлена невчасним надсиланням судом першої інстанції відповідних матеріалів судових справ,
без чого неможливо розглянути апеляційні скарги по суті. Таким чином,
слід очікувати заплановане порушення скороченого до трьох днів
строку апеляційного перегляду справ про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту.
Спробуємо змоделювати ситуацію.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови
особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником
(ч. 2 ст. 294 КУпАП).
Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду
через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох
днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд (ч. 3 ст. 294 КУпАП).
Пояснювальна записка не містить інформацію, чи досліджувалося
питання дотримання місцевими судами вказаного триденного строку
надсилання скарги разом зі справою до апеляційного суду. На цьому
етапі можливі затримки із забезпеченням оперативного апеляційного
перегляду відповідних постанов місцевого суду у справах про адміністративні правопорушення.
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Таким чином, встановлення строку апеляційного перегляду «протягом трьох днів з дня надходження справи до суду» на практиці може
бути знівельоване неоперативними діями місцевого суду, який виніс
постанову, щодо направлення відповідної справи до апеляційного суду,
і нерідко призводитиме до апеляційного перегляду протягом більше ніж
20 днів з моменту ухвалення відповідної постанови місцевим судом.
У зв’язку з цим пропонується уточнити редакцію другого речення
ч. 3 ст. 294 КУпАП, а саме, що «Місцевий суд протягом двадцяти днів
(за постановами про застосування стягнення, передбаченого статтею
32 або 32-1 цього Кодексу, – протягом одного робочого дня) надсилає
апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд».
Таке уточнення сприятиме розумінню працівниками місцевого суду
важливості вказаного скороченого процесуального строку.
Також з метою зниження навантаження на апеляційні суди пропонується в ч. 4 ст. 294 КУпАП передбачити диференційовані строки
апеляційного перегляду: «Апеляційний перегляд здійснюється суддею
апеляційного суду протягом двадцяти днів (за постановами про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 або 32-1 цього Кодексу, –
протягом трьох днів) з дня надходження справи до суду».
2.3. Наразі КУпАП передбачає санкцію – адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту в таких статтях:
стаття 44 «Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин
без мети збуту в невеликих розмірах»;
стаття 51 «Дрібне викрадення чужого майна»;
стаття 89 «Жорстоке поводження з тваринами»;
стаття 121 «Порушення водієм правил керування транспортним
засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами»;
стаття 122-4 «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди»;
стаття 123 «Порушення правил руху через залізничні переїзди»;
стаття 140 «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні
автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах
і вулицях місць провадження робіт»;
стаття 173 «Дрібне хуліганство»;
стаття 173-2 «Вчинення домашнього насильства, насильства за
ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування»;
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стаття 173-3 «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки»;
стаття 178 «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях
у п’яному вигляді»;
стаття 183-2 «Ухилення особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт»;
стаття 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця»;
стаття 185-1 «Порушення порядку організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій»;
стаття 185-3 «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду
України»;
стаття 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної
служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону»;
стаття 187 «Порушення правил адміністративного нагляду»;
стаття 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
У статтях глави 13-Б «Військові адміністративні правопорушення»
(ст. ст. 172‑10‑172‑20 КУпАП) передбачено як санкцію арешт з утриманням на гауптвахті.
З пояснювальної записки незрозуміло, чому проєктом Закону пропонується виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів
стягнень саме в статтях 44, 121, 178 КУпАП. Посилання на урахування
«статистичних даних щодо розгляду судами справ про адміністративні
правопорушення, опублікованих на офіційному веб-сайті Державної
судової адміністрації України» не пояснює мотиви вказаної пропозиції.
ІІІ
Щодо запропонованих змін до КПК України
3.1. Стосовно запропонованих змін з застосування запобіжних
заходів під час судового провадження
3.1.1 Пропозиція, що запобіжні заходи застосовуються до початку
підготовчого судового засідання– слідчим суддею за клопотанням
сторони обвинуваченого уявляється правильною, особливо зважаючи,
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що на стадії підготовчого провадження за багатьма місцевими судами
неможливо утворити склад суду, у зв’язку з чим кримінальні провадження передаються до інших судів в порядку, передбаченому ст. 34
КПК України, без проведення підготовчих судових засідань.
3.1.2. Разом із тим уявляється необхідним вказати на суперечність
між положеннями запропонованої редакції ст. 176 КПК України: «Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та
до початку підготовчого судового засідання – слідчим суддею за
клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням
прокурора, а під час судового провадження – судом за клопотанням
прокурора». Так, судове провадження включає підготовче судове провадження (п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України), а підготовче судове провадження розпочинається з моменту отримання судом обвинувального акту
(ч. 1 ст. 314 КПК України). Отже, слід уточнити, що запобіжні заходи
застосовуються судом за клопотанням прокурора – з моменту початку
підготовчого судового засідання.
3.1.3. Уявляється, що слідчий втрачає свої повноваження у конкретному кримінальному провадженні після направлення обвинувального
акту до суду, а тому єдиним суб’єктом, який може ініціювати застосування запобіжного заходу після отримання судом обвинувального акта,
є прокурор. Таке узгоджується і з запропонованою проектом Закону
редакцією ч. 6 ст. 199 КПК України. Тому пропонується така редакція
ч. 4 ст. 176 КПК України: ««Запобіжні заходи застосовуються: під час
досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання – слідчим суддею за клопотанням прокурора, а після початку
судового засідання впродовж судового провадження – судом за клопотанням прокурора».
3.1.4. З урахуванням рішення Конституційного Суду України
№ 1-р/2017 від 23.11.2017 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього
речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального
кодексу України, пропонується виключити з ч. 3 ст. 315 КПК України
третє речення такого змісту: «За відсутності зазначених клопотань
сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення
кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим». Як зазначив КСУ «Європейський суд
з прав людини у своїх рішеннях зазначив, що обґрунтування будь-якого
періоду тримання під вартою, незалежно від того, яким він є, повинно
180

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

бути переконливо наведено державою, а квазіавтоматичне продовження такого періоду суперечить гарантіям, встановленим у пункті 3
статті 5 Конвенції (пункт 66 рішення від 9 січня 2003 року у справі
«Шишков проти Болгарії», пункт 40 рішення від 10 червня 2008 року
у справі «Тасе проти Румунії»)».
3.1.5. Запропонована редакція п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України не вирішує проблему виконання вироку в частині застосування до засудженого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили, в т.ч.
у випадку апеляційного оскарження такого вироку.
3.1.6. Пропонується цим проектом Закону імплементувати до КПК
України рішення Конституційного Суду України № 4-р/2019 від
13.06.2019 у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального
кодексу України та врегулювати окреме апеляційне оскарження стороною захисту ухвали про продовження строку тримання під вартою,
постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.
4. Стосовно запропонованих змін у процедурі ознайомлення
з матеріалами кримінального провадження після набрання рішенням суду законної сили
Проєктом Закону пропонується доповнити КПК України новою
статтею – статтею 5331 «Ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження після набрання судовим рішенням законної сили».
4.1.1 Уявляється, що у ч. 1 нової статті має бути встановлений
строк розгляду судом про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
4.1.2. Частина друга нової статті повинна містити обов’язок адміністрації установ виконання покарань невідкладно після отримання
нею від суду електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів
кримінального провадження, повідомити про це засудженого, який
відбуває в ній покарання та якого стосуються ці матеріали, а також
обов’язок створити належні умови, в т.ч. забезпечити технічними засобами, для ознайомлення засудженого з цими матеріалами без обмеження часу, у т.ч. з участю його захисників.
5. Стосовно доповнення переліку питань, які вирішуються
судом під час виконання вироків
5.1. Законопроєктом запропоновано пункт 3 частини першої статті
537 викласти в такій редакції: «3) про заміну невідбутої частини по181
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карання або покарання у виді довічного позбавлення волі більш
м’яким». Разом із тим, уявляється, що заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавленням волі на
певний строк є самостійним (окремим) питанням, яке вирішується
судом під час виконання вироків, хоча процедурно (за порядком вирішення) воно і схоже з питанням про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким. Тому доцільно вказане питання викласти окремим пунктом в переліку ч. 1 ст. 537 КПК України, наприклад «3-1».
Висновок
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що проєкт Закону про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини (реєстр. № 4049 від 03.09.2020) потребує доопрацювання.

21. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо підвищення
ефективності протидії кібератакам»
(реєстр. № 4003 від 01.09.2020 р.)
Виконавці:

А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від
Голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 17.09.2020 (вх. листи № 161‑01‑23,
166‑01‑23) із дорученням підготувати зауваження та пропозиції до
проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні
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правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам»
(реєстр. № 4003 від 01.09.2020 р.), ознайомившись зі змістом якого
можемо зазначити таке.
Основою у боротьбі з кіберзлочинністю є ефективне законодавство,
що відповідає вимогам із забезпечення дотримання прав людини і верховенства закону. Це особливо стосується конкретних повноважень
в межах кримінального процесуального законодавства, що передбачені в Конвенції про кіберзлочинність (ратифікована Україною із застереженнями Законом № 2824-IV від 07.09.2005 р.), як всеосяжній основі вітчизняного законодавства для таких повноважень, а також сприяє
міжнародному співробітництву у боротьбі з кіберзлочинністю. У преамбулі Конвенції про кіберзлочинність (далі – Конвенція), серед іншого, наголошено на необхідності спільної політики, спрямованої на
захист суспільства від кіберзлочинності, між іншим, шляхом створення відповідної нормативно-правової бази. Стратегічним напрямом
є прийняття ефективного законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів, яке б відповідало
принципу верховенства права та забезпечувало б заходи правового
захисту від свавільного втручання з боку державних органів. З цією
метою держава повинна, по-перше, гарантувати, що будь-яке обмеження основоположного права відповідатиме принципу законності; подруге, буде «необхідним у демократичному суспільстві» за умови дотримання принципу пропорційності.
Пропозиції до законопроекту
з огляду на положення Конвенції про кіберзлочинність
Перш за все, аби імплементувати у вітчизняне законодавство запобіжні заходи, визначенні у Конвенції (ст. 16 «Термінове збереження
комп’ютерних даних, які зберігаються» та ст. 17 «Термінове збереження і часткове розкриття даних про рух інформації») необхідно надати
дефініцію «електронних доказів». У чинному вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві відсутнє визначення «електронних
доказів» У тексті Конвенції також немає визначення електронних доказів. Відповідно до частини 1 статті 84 КПК, доказами є будь-які
фактичні дані, отримані в передбаченому КПК порядку, на підставі
яких встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що
мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Джерелами таких доказів є показання, речові докази, документи та висновки експертів. Можемо констатувати, що за такого ви183

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

значення доказів, віднесення до їх числа цифрових (електронних)
доказів, без внесення відповідних змін до КПК, неможливо. Окрім
цього, ст. 84 КПК закріплює вичерпний перелік джерел доказів, який
не передбачає інакшого тлумачення.
Відповідно до положень Конвенції розрізняють поняття: 1) «інформацію про користувача послуг», 2) «дані про рух інформації» і 3) «дані
змісту інформації». Беручи до уваги ці типи комп’ютерних даних,
розрізняють і ступінь втручання у приватне життя особи, у залежності від якого застосовується відповідний рівень правового захисту (наприклад, доступ до інформації про користувача послуг та даних про
рух інформації спричиняє менший негативний вплив на приватне
життя особи). Аналізуючи положення чинного КПК, можемо відзначити, що його норми (ст. ст. 162, 248, 263, 268) регулюють збирання
даних користувача послуг, проте не надає визначення поняття «інформації про користувача послуг». Тому пропонуємо внести відповідні
зміни до КПК та Закону України «Про телекомунікації» (останній
містить лише термін «користувач послуг»). Вважаємо, що ці поняття
потребують закріплення у національному законодавстві (при розробці
відповідних понять можна звернутись до визначень наданих у п.«d»
ст. 1, п. 3 ст. 18, ст. 21 Конвенції) . Серед вищезазначених понять визначення «даних змісту інформації» у Конвенції не наводиться, проте
отримання саме цих даних вирізняється найвищим ступенем втручання у приватне життя, а тому застосування такого заходу у кримінальному провадженні має здійснюватись за відповідною кримінальною
процесуальною формою.
Зауваження щодо змін до КПК
1. У розглядуваному законопроекті пропонується доповнити КПК
новим заходом забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації (розробники законопроекту мабуть намагаються імплементувати ст. 16 Конвенції «Термінове збереження комп’ютерних даних, які зберігаються» та ст. 17
«Часткове розкриття даних про рух інформації») (ч. 3 ст. 159, ст. ст.
164-1, 165-1, глава 15-1 законопроекту). Ініціаторами зазначено, що
тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації в порядку,
передбаченому главою 151цього Кодексу, яка не охороняється Законом
України «Про захист персональних даних» або не передається та не
зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втру184
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чання інших осіб, здійснюється на підставі постанови прокурора,
слідчого. Зазначені положення викликають зауваження з огляду на таке.
По-перше, відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення
кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
У ч. 2 ст. 159, до якої законодавець пропонує внести зміни, також
встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
По-друге, варто наголосити, що у ч. 1 ст. 159 КПК передбачено
деякі можливості збереження комп’ютерних даних шляхом застосування «тимчасового доступу до речей і документів», мета якого полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості
(1) ознайомитися з ними, (2) зробити їхні копії та (3) вилучити їх.
Відтак цей захід відповідає ордерам на отримання даних та/або їхнє
вилучення, що передбачені Конвенцією.
Визначення поняття «документ», у цьому випадку, необхідно використовувати в розумінні статті 99, яка при визначенні «документа»
як «спеціально створеного з метою збереження інформації матеріального об’єкта, який містить зафіксовані за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час
кримінального провадження», встановлює, що документами можуть
бути «матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії
інформації (у тому числі електронні)», проте, беручи до уваги положення Конвенції, не усі типи електронних доказів можна вважати
«документами».
Це можна виправити шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цієї статті, оскільки розвиток положень щодо надання тимчасового доступу до документів є найбільш доцільним, оскільки цей
захід є альтернативою обшуку та арешту носіїв даних, що сприятиме
розвитку довіри до правоохоронних органів.
У зв’язку із цим, потребує вирішення питання зняття такої інформації аби не вдаватись до вилучення телекомунікаційного обладнання
провайдерів та власності операторів. Варто звернути увагу, що копіювання даних вимагає спеціальних навичок, а також наявності особливого обладнання і програмного забезпечення, а тому необхідно забезпечити навчання відповідним навичкам уповноважених осіб правоохоронних органів та забезпечити їх необхідними технічними пристроями).
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По-третє, відповідно до положень ст. 16, 17 Конвенції метою застосування цього заходу є збереження даних на випадок, коли існують
підстави вважати, що такі комп’ютерні дані можуть бути втрачені чи
модифіковані. Збереження – це тимчасовий захід, що використовується як перший етап для невідкладного гарантування збереження даних,
що змінюються. Термінове збереження надає час, необхідний для
фактичного отримання даних за допомогою судового ордеру про надання інформації або ордеру на арешт. Збереження передбачає, що
дані мають зберігатися від будь-яких факторів, що вплинуть на їхню
поточну якість або стан, що призведе до їхньої зміни або псування та
застосовується лише до наявних даних (інформації, що вже зберігається в комп’ютерних системах).
Так, дійсно, у практичній діяльності правоохоронних органів виникають випадки, коли існує необхідність у терміновій фіксації інформації в цифровій (електронній) формі за постановою прокурора або
постановою слідчого, погодженою прокурором до постановлення
ухвали слідчого судді. На наш погляд строк 48 годин є достатнім для
звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором до слідчого судді для отримання дозволу на проведення термінової фіксації
інформації (ініціаторами законопроекту варто розглянути можливість
запровадження такого заходу забезпечення).У разі відмови слідчого
судді в наданні дозволу на проведення цих дій отримана інформація
визнається недопустимою як докази та підлягає знищенню.
2. Окрім цього, викликають зауваження пропозиції авторів законопроекту щодо доповнення ч. 6 ст. 236 КПК, а саме надання слідчому,
прокурору під час проведення обшуку права долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється зняти
системи логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності
осіб, зазначених у частині третій цієї статті. Уже неодноразово науковці та правозатосовувачі наголошували, що постановлення ухавала
слідчого судді на проведення обшуку не надає уповноваженим особам
органу досудового розслідування права на втручання у приватне спілкування (ч. 1 ст. 258 КПК). Так, ч. 2 ст. 264 КПК України містить положення, яке надає право на отримання відомостей з мобільного телефону без дозволу слідчого судді, за умови: 1)якщо доступ до нього не
обмежується власником, володільцем або утримувачем або 2) він не
пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
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У інших випадках, відповідно до ч. 2 ст. 258 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249
цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке
втручання.
3. Формулювання авторів законопроекту (п.2 ч. 6 ст. 236 КПК):
«…на які не поширюється дозвіл на проведення обшуку, але щодо
яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення
та фіксацію інформації, що на них міститься, на місці проведення
обшуку, узагалі грубо порушує право на приватне життя, суперечить
змісту КПК. Зазначена ініціатива потребує пояснень. По-перше, «що
автори розуміють під «достатніми підставами вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні». По-друге, необхідно надати визначення «пошуку, виявленню та фіксації інформації», прописати
порядок проведення цих дій та оформлення їх результатів, порядок
поводження з отриманою інформацією, яка не стосується цього кримінального провадження.
Це необхідно, з огляду на те, що у чинному КПК відсутні положення, які б дозволили при обшуку продовжити пошук у мережі (розширення пошуку на під’єднані системи) (згідно з КПК додатковий пошук
у мережі може відбуватися при негласному доступі до комп’ютерної
системи без відома її власника).
4. Окрім цього, гл. 21 КПК передбачає можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спеціальні методи розслідування)
та містить перелік різноманітних заходів. Основна проблема полягаєу
тому, що ці заходи визначені як застосовні лише у разі тяжких злочинів,
а відтак можуть не охоплювати всі кіберзлочини.
5. Потребує законодавчого визначення «осіб, які володіють інформацією про функціонування електронних інформаційних систем…»,
а й загалом, що розуміють під такою інформацією.
6. Щодо доповнення ст. ст. 159, 162 КПК України положенням «за
таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування
можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших
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осіб», варто визначити, що законодавець має на увазі під фізичними та
юридичними умовами.
Щодо змін до КУпАП України
Також зазначений законопроект пропонує внесення доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так статтею
18514 проекту пропонується встановити адміністративну відповідальність за невиконання законної постанови прокурора, слідчого про
термінове збереження інформації, про тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації. Це положення, по-перше, викликає зауваження щодо самого формулювання «законна постанова», треба залишити лише таке словосполучення «невиконання постанови», по-друге,
дотримуємость думки, яку виклали вище, що необхідно встановити
систему судового контролю щодо питань тимчасового доступу до
терміновозбереженоїінформації.
Щодо змін до Закону України «Про телекомунікації»
Доповнення п. 18-4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації»
положенням, відповідно до якого термінове збереження інформації
є обов’язком операторів і провайдерів телекомунікацій, яке здійснюєтьсяв порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом
України, варто виключити, оскільки тимчасовий доступ до терміново
збереженої інформації є заходом кримінального провадження, а тому
правове регулювання цих відносин має здійснюватись кримінальним
процесуальним законодавством. Також, на нашу думку, важливо забезпечити конфіденційність факту проведення таких заходів.
Висновок
Викладене дозволяє зробити висновок, що внесення змін та доповнення до чинного законодавства з метою протидії та боротьби з кібератаками є нагальною потребою, а проєкт Закону України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
підвищення ефективності протидії кібератакам» (реєстр. № 4003
від 01.09.2020 р.)покликаний вирішити поставлені завдання у сфері
захисту суспільства від кіберзлочинності, однак містить суттєві недоліки, які потребують усунення.
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22. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, Кримінального
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу
України щодо забезпечення участі громадян України
у здійсненні правосуддя»
(реєстр. № 4190 від 05.10.2020 р.)
Виконавці:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

На розгляд до Інституту надійшло доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вих. лист
№ 567 від 22.10.2020 р.) із завданням підготувати пропозиції та зауваження щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя» (реєстр.
№ 4190 від 05.10.2020 р.) (далі – законопроект) (вх. електрон. лист
№ 296 від 22.10.2020 р.).
Ознайомившись із текстом зазначеного законопроекту, а також пояснювальною запискою та іншими супутніми документами до цього
законопроекту, вважаємо за необхідне підтримати законодавчу ініціативу, спрямовану на нормативне регулювання забезпечення участі
народу у здійсненні правосуддя (ч. 5 ст. 124 Конституції України)
шляхом удосконалення функціонування суду присяжних у кримінальному провадженні.
Водночас, видається необхідним висловити окремі зауваження та
пропозиції до певних положень поданого документу:
1. Викликає застереження виключення ч. 2 ст. 31 КПК, яка передбачає колегіальний розгляд судом у складі трьох суддів кримінального
провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких
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передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10
років як альтернативи гарантій дотримання права обвинуваченого на
справедливий суд.
Разом із цим, включення до ч. 3 ст. 31 КПК формулювання «а за
клопотанням обвинуваченого – колегіально судом у складі трьох суддів…» може спричинити порушення архітектоніки зазначеної правової
норми, оскільки у ст. 31 КПК градація складу суду здійснюється від
найменшого чисельно до найбільшого, тобто випадки розгляду судом
у складі трьох суддів слід розмістити до положення щодо розгляду справи судом присяжних (якщо ж мається на увазі склад суду присяжних
у складі трьох суддів та присяжних, тоді варто наголосити на цьому).
2. Викликає застереження покладення на прокурора повноваження
щодо забезпечення явки потерпілого на судові засідання (запропоновані доповнення частини 2 ст. 36 КПК пунктом 20-1).
Так, відповідно до ч. 2 ст. 327 КПК до обов’язку сторони обвинувачення належить, зокрема, забезпечення явки свідків сторони обвинувачення. Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК привід може бути застосовано до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Разом із цим, до
потерпілого у разі неявки в судове засідання може бути застосовано
лише грошове стягнення (ч. 1 ст. 325 КПК).
Таким чином, покладення на прокурора такого обов’язку під час
судового розгляду на практиці може викликати проблеми через особливий статус потерпілого у кримінальному провадженні та відсутність
у прокурора процесуальних механізмів забезпечення його явки у судове засідання.
3. Оскільки стаття 384 КПК має назву «Роз’яснення права на суд
присяжних», то недоцільним видається згадування у ній права обвинуваченого на розгляд кримінального провадження стосовно нього
колегіально судом (запропоновані зміни до ч. 1 ст. 384 КПК; аналогічні пропозиції стосуються також пропозицій до ч. 2 ст. 382 КПК).
Крім того, слід залишити прокурора серед суб’єктів, на кого покладається роз’яснення права на суд присяжних і у ч. 1 ст. 384 КПК
з огляду на те, що норма, передбачена цією частиною є загальним
правилом.
4. У запропонованій редакції ст. 387 КПК (та інших статтях законопроекту) згадується такий суб’єкт як «особа, включена до списку присяжних», проте її процесуальний статус чітко не визначено, як і точний
момент набуття статусу присяжного. Разом із цим, слід звернути увагу,
що чинна редакція ст. 387 КПК оперує терміном «присяжний».
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5. Слід звернути увагу на певну термінологічну неузгодженість положень запропонованої редакції статей 391-3 та 391-4 КПК. Так, у ч. 1
ст. 391-3, яка має назву «Вердикт присяжних» зазначається, що «вердиктом є проголошення головою присяжних рішення присяжних», в той же
час стаття 391-4 має назву «проголошення вердикту присяжних».
6. Законопроектом пропонується доповнення КПК, зокрема, статтями 391-3 – 391-8, які регулюють порядок проголошення вердикту
присяжних та особливості складення і проголошення вироку суду
присяжних. Разом із цим, вказані статті не містять порядку дій на цьому етапі провадження у випадках, коли обвинувачених декілька (а
також можливості вирішення питання про їх винуватість як на користь
винуватості так і невинуватості осіб диференційовано у одному провадженні); у разі обвинувачення осіб за декількома статтями Кримінального кодексу України або у разі наявності кількох епізодів злочинної діяльності (наприклад, у випадку визнання осіб винуватими за
одними статтями КК і невинуватими – за іншими тощо) та можливих
інших питань, що вирішуються судом при ухваленні вироку.
7. Необхідно передбачити у п. 4 ст. 387 КПК обмеження щодо
кількості заявлення немотивованого відводу сторонами кримінального провадження, оскільки може призвести до затягування судового
розгляду справи.
8. Варто зауважити, що п. 4 ст. 385 КПК :«…на підставі письмового виклику роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного від
роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя»
доцільніше було б помістити в КЗпП, задля уникнення непорозуміння
з роботодавцем.
9. У пункті 4 ч. 2 ст. 386 КПК визначено обов’язок присяжного: «не
користуватися мобільними терміналами системи зв’язку під час судового розгляду», а як же інші гаджети? Видається, що ця норма потребує
доопрацювання шляхом розширення списку технічних пристроїв та
носіїв інформації на які поширюється така заборона.
10. Законопроектом пропонується доповнити КПК ст. 391-5, яка
регулює дії суду присяжних після проголошення вердикту. У п. 2 цієї
статті встановлено, що після проголошення вердикту про невинуватість
обвинуваченого присяжних головуючий повідомляє присяжних про
закінчення їхньої участі в судовому розгляді. Із згаданої норми випливає, що після проголошення вердикту про винуватість участь присяжних у процесі не припиняється. Але яка їх подальша участь у справі –
незрозуміло.
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11. Окрім того, викликають зауваження пропозиції щодо змін до
статті 407 КПК, а саме – до апеляційного розгляду справи.
За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду
присяжних суд апеляційної інстанції буде мати право:
1) залишити вирок суду без змін;
2) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
3) скасувати вирок суду і призначити новий розгляд у суді присяжних.
Підставою для скасування або зміни вироку суду присяжних при
розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:
1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;
2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.
Наслідки вищенаведених змін суперечать самій меті запровадження суду присяжних, оскільки вердикт обвинуваченому виносить народ,
а не суд. Суд вирішує суто юридичні питання (такі як кваліфікація,
призначення покарання та ін. Із тексту законопроекту випливає, що
якщо вердикт присяжних є обов’язковим для головуючого в першій
інстанції, то він зовсім не є таким для апеляційного суду. З огляду на
це варто звернути увагу на Рішення ЄСПЛ у справі «Темпел проти
Чеської Республіки» (заява № 44151/12): «Суд апеляційної інстанції не
може засновувати свої сумніви в незалежності та неупередженості
нижчого суду та стверджувати, що той не виконав указівок щодо розгляду справи лише на тому факті, що нижчий суд зробив висновок
у справі, що відрізняється від точки зору вищого суду».
12. Потребує вирішення питання щодо безперебійності судового
провадження та розгляду справи від початку до кінця одним і тим самим складом суду. Отже, доцільно передбачити норму, яка б покладала обов’язок на присяжного брати участь у справі до ухвалення вердикту, навіть у разі спливу строку дії списку присяжних.
13. Потребує суттєвого доопрацювання норми, що регулюють порядок складання та оголошення напутнього слова. Ознайомившись із
зарубіжним законодавством, де діють класичні суди присяжних (зокрема США, Грузія) можемо надати такі судження. Ми дотримуємось
позиції, якщо напутнє слово головуючого судді розробляти за участю
сторін по аналогії з опитувальною анкетою, не виникне ситуація із
висловленням заперечень щодо змісту такого напутнього слова. Видається виправданою ситуація, при якій головуючий суддя готує проект
напутнього слова і передає його сторонам, які його вивчають і заявля192
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ють зауваження і пропозиції в письмовому вигляді (якщо такі будуть)
як до змісту так і щодо формулювання напутнього слова. Суддя
в обов’язковому порядку реагує на заявлені зауваження і пропозиції
у письмовому вигляді (задовольняє чи відхиляє) та передає його сторонам. Після цього напутнє слово остаточно формулюється головуючим і оголошується перед присяжними. Також, на нашу думку, напутнє слово в письмовому вигляді може надаватися до нарадчої кімнати
присяжним шляхом передачі його голові присяжних. Це обумовлено
тим, що напутнє слово може бути досить об’ємним і сприйняти його
на слух повністю важко, оскільки воно містить інформацію щодо ключових моментів судового слідства, полегшує сприйняття присяжними
правових питань, що містяться у напутньому слові. Крім того, варто
передбачити, що на час обговорення і формулювання напутнього слова присяжні видаляються із залу судового засідання. Якщо сторонами
не були вчасно заявлені заперечення на напутнє слово, вони не мають
права посилатися надалі на зміст напутнього слова головуючого судді
як підставу для перегляду цієї справи судом апеляційної чи касаційної
інстанції.
14. Варто переглянути концепт щодо отримання відомостей лише
із Державного реєстру виборців. Варто надати територіальним управлінням Державної судової адміністрації України право використовувати дані з інших реєстрів і баз даних, аби відбір кандидатів був максимально швидким, інформаційно забезпеченим , наприклад, до Реєстру
платників податків.
15. Особливої уваги потребує належне забезпечення гарантій незалежності та недоторканності присяжного, що є невід’ємною ознакою
правової держави та права осіб на справедливе правосуддя. Відповідно до статті 389 Кримінального процесуального кодексу України прокурору, обвинуваченому, потерпілому та іншим учасникам кримінального провадження протягом усього судового розгляду забороняється
спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, передбаченому
кримінальним процесуальним законом. Конституційний Суд України
з цього приводу неодноразово наголошував, що незалежність суддів
(присяжних) полягає, передусім, у їхній самостійності, непов’язаності
при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім
закону, волею. Зазначений підхід щодо забезпечення незалежності
присяжних закріплено також у Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод, Основних принципах незалежності судових
органів, Європейській хартії «Про статус суддів», Рекомендаціях Ко193
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мітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів»
та низкою інших міжнародних документів. Поза сумнівом ефективне
здійснення обов’язків присяжного багато в чому залежить від належного організаційного забезпечення їхньої діяльності, на яке впливає
сукупність адміністративних, фінансових, інформаційних та матеріально-технічних заходів, що мають позапроцесуальний характер і спрямовані на створення та підтримання належних умов для ефективного
функціонування органів судової влади, а тому потребує відповідних
змін та доповнень потребують й інші норми законодавства України.
Щодо змін до КУпАП України
У ст. 185-3 (Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду
України) законопроекту передбачається, що за злісне ухилення особи,
включеної до списку присяжних, присяжного від явки в суд покарають
адміністративним штрафом від двадцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Проте законодавець не надає визначення поняттю «злісне ухилення», що потребує нормативного врегулювання задля дотримання принципу правової визначеності.

23. Науково-правовий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
на проєкт Закону України «Про внесення змін
до Кримінального кодексу України, Кримінального
процесуального кодексу України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо удосконалення
адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби
та посилення контролю за їх обігом»
(реєстр. № 3045 а від 28.08.2020 р.)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від президента НАПрН України О. В. Петришина від 18.09.2020 р. (вх. лист
електронною поштою № 280) із дорученням підготувати зауваження
та пропозиції до законопроєкту «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та
посилення контролю за їх обігом» (реєстр. № 3045а від 28.08.2020 р.).
Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту закону, його прийняття обумовлене необхідністю:
– забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2021 році
та всіх наступних періодах в рамках виконання Україною своїх
зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
– посилення боротьби із нелегальним обігом тютюнових виробів
в Україні та реалізацією Плану заходів з реалізації Стратегії у сфері
протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на
період до 2021 року.
Згідно з дослідженнями міжнародної компанії «Kantar TNS» з початку 2017 року і до кінця 2018 року ринок нелегальних сигарет збільшився з 1 % до 6,1 % від загального обсягу ринку (тобто у 6 разів)
і становив 2,6 млрд штук у 2018 році. І саме різке зростання ставок
акцизу і, як наслідок, цін на тютюнові вироби, крім відсутності системної боротьби із нелегальними виробниками і контрабандистами, і є
ключовим фактором такого стрімкого розвитку сірого ринку.
Отже, удосконалення правового забезпечення у сфері обігу тютюнових виробів, зокрема кримінально-правовими засобами, є актуальним
питанням. Ознайомившись із текстом зазначеного законопроекту,
а також пояснювальною запискою до нього, вважаємо за необхідне
у цілому підтримати таку законодавчу ініціативу.
Разом із тим аналіз положень законопроекту, інших положень пояснювальної записки до нього, опублікованих на офіційному сайті
Верховної Ради України, є підґрунтям для висловлення певних пропозицій та зауважень щодо якості норм, пропонованих у Проекті.
1. Автори законопроекту пропонують:
«І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131) наступні зміни:
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1. Доповнити закон новою статтею наступного змісту:
«Стаття 361-3. Несанкціоноване втручання в роботу Автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів
1. Несанкціоноване втручання в роботу Автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів, що призвело до витоку,
втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, –
карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до
п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та
технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване
втручання, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та
технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване
втручання, які є власністю винної особи.»».
Звертаємо увагу, що чинний Кримінальний кодекс України (далі –
КК), містить ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».
Із законопроекту вбачається, що Автоматизована система контролю
за обігом тютюнових виробів є різновидом автоматизованих систем,
кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу
яких передбачена ст. 361 Кримінального кодексу України. Системнопорівняльний аналіз цієї статті та пропонованої ст. 363-3 Проекту
доводить: має місце конкуренція норм, а саме норм зі ст. 361 КК (загальні норми), і спеціальних норм зі ст. 363 законопроекту. Причому
в Проекті автори фактично повторюють диспозиції і санкції ст. 361 КК
з уточненням, що йдеться про несанкціоноване втручання в роботу
Автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів
та ще з введенням конфіскації програмних та технічних засобів, за
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допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
Ураховуючи загальновідомі правила співвідношення загальних
і спеціальних норм, зазначимо, що введення кримінальної відповідальності спеціальною нормою є обґрунтованою дією законодавця, якщо
уточнюються обов’язкові ознаки вчинюваного кримінального правопорушення, а також передбачається більш суворе чи більш м’яке покарання. Тобто спеціальна норма – це норма з віддзеркаленням специфіки типових ознак певного кримінального правопорушення і покарання, що є більш ефективним для досягнення його мети порівняно
з покаранням, передбаченим загальною нормою.
Наведене демонструє недосконалість пропозицій авторів щодо
нової статті 363-3. ЇЇ введення до КК України неможна розглядати як
удосконалення правового забезпечення в сфері обігу тютюнових виробів, а є прикладом спроби перевантаження КК зайвими спеціальними нормами, що є неякісними.
2. Звертаємо увагу на необхідність дотримання усталеної термінології Кримінального процесуального кодексу України. Так, законопроектом пропонуються зміни, відповідно до яких абзац перший частини
третьої статті 216 КПК пропонується викласти в такій редакції: «Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219, 361-3 Кримінального кодексу України». При цьому в усіх інших частинах чинної
редакції статті 216 КПК використовується термін «кримінальне правопорушення», у зв’язку із чим варто дотримуватися загальновживаних
словосполучень.
Загальний висновок.
Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України
та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби
та посилення контролю за їх обігом» (реєстр. № 3045а), поданого до
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності,
дає можливість зробити висновок, що він не може бути рекомендований до прийняття у запропонованій до обговорення редакції й потребує суттєвого доопрацювання.
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24. Науково-правовий висновок на проєкт Закону
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки» (реєстр. № 2607)
Виконавець:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права.

У відповідь на лист (вих. № 04-27/3-200 від 22.01.2010, вх.
№ 25‑01‑23 від 28.01.2020 р.) щодо надання пропозицій та зауважень
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки» (реєстр. № 2607) від 17.12.2019 р.,
поданого до Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної
Ради України, повідомляємо таке.
Як зазначено в Пояснювальній записці до проекту закону, метою
його розроблення є вдосконалення норм законодавства, яким регулюються відносини у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної
безпеки, шляхом установлення значного розміру штрафу за порушення
встановлених законодавством вимог техногенної, пожежної безпеки,
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, діяльності
аварійно-рятувальних служб та невиконання приписів, розпоряджень,
інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій, діяльності аварійно-рятувальних
служб, уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої
влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної
та пожежної безпеки, його територіальних органів; визначення суб’єктом
правопорушення – фізичних осіб-підприємців; усунення подвійної відповідальності за те саме правопорушення.
За прогнозом авторів Проекту, прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню правосвідомості громадян, керівників суб’єктів господарювання та посадових осіб, відповідальних за стан цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, що позитивно вплине на забез198
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печення протипожежного стану підприємств, установ та організацій,
дозволить запобігти вчиненню нових правопорушень у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки.
У проекті пропонується внесення, зокрема, таких змін до Кримінального кодексу України (далі – КК):
Статтю 270 КК викласти в такій редакції:
«Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно
шкоду здоров’ю людей легкої чи середньої тяжкості або майнову шкоду у великому розмірі, –
карається штрафом від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням
волі до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно призвело до завдання тяжких тілесних
ушкоджень людей, до загибелі людини, до завдання майнової шкоди
в особливо великому розмірі або до інших тяжких наслідків, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
3. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель двох і більше
людей, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо
великих розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
Аналіз законопроекту та матеріалів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради України, є підґрунтям для висловлювання таких зауважень та пропозицій до його змісту.
1. Результати системно-структурного аналізу редакції ст. 270 Проекту підтверджують значну декриміналізацію порушень правил пожежної безпеки, якщо вони спричинили виникнення пожежі. Це обумовлено
тим, що в законопроекті автори замінили наслідки такого порушення
у виді шкоди здоров’ю людей (це передбачено ч. 1 ст. 270 КК у чинній
редакції) наслідками у виді шкоди легкої чи середньої тяжкості. Якщо
розуміти під шкодою легкої тяжкості («термін» із Проекту) легкі тілесні
ушкодження, а під шкодою середньої тяжкості (конструкція законопро199
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екту) – тілесні ушкодження середньої тяжкості, то за межами криміналізації залишаються порушення правил пожежної безпеки, якщо вони
спричинили виникнення пожежі, із наслідками, що не є тілесними
ушкодженнями (спричинені удари або удар металевими предметами,
люди були позбавлені води, їжі під завалами тощо). При фіксації в нормі наслідків слід ураховувати, що поняття «шкода здоров’ю людей» за
змістом є ширшим, аніж «тілесні ушкодження».
Декриміналізація таких порушень пожежної безпеки суперечить
меті законопроекту, визначеної у пояснювальній записці, і є неприйнятною в сучасних умовах (у зв’язку з пожежами в Одесі та інших
місцях України та в цілому беручи до уваги загальне зниження рівня
цивільного захисту від пожеж у нашій країні).
2. У Проекті також спостерігається порушення інших правил криміналізації діянь. У диспозиції ч. 1 ст. 270 при описуванні нових альтернативних видів суспільно небезпечних наслідків, про що згадується в п. 1 Висновку, використовуються конструкції, що не можна віднести до понятійного апарату кримінального права. Так, зазначається,
що така шкода має бути «легкої чи середньої тяжкості». Така «термінологія» є некоректною, вона суперечить визначенню видів тілесних
ушкоджень, визначених у Правилах судово-медичного визначення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 № 6 (це тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження) і про які йдеться в статтях
121, 122, 125 та інших КК України.
3. Погоджуємось з висновком Головного науково-експертного
управління на аналізований Проект стосовно відсутності будь-яких
пояснень необхідності та доцільності виділення із диспозиції чинної
ч. 1 ст. 270 КК наслідку у виді заподіяння «тяжких тілесних ушкоджень
людей» та встановлення його в якості кваліфікуючої ознаки у ч. 2 цієї
статті на одному рівні з таким суспільно небезпечним наслідком, як
загибель людини. Те ж саме стосується й запропонованої у проекті
редакції ч. 3 ст. 270 КК, у якій йдеться про «те саме діяння, якщо воно
спричинило загибель двох і більше людей».
Слушними є і розуміння фахівцями Головного управління тяжких
наслідків. У Висновку зазначено, що «під тяжкими наслідками, заподіяними злочином, зазвичай розуміють будь-які суспільно небезпечні
зміни в об’єкті кримінально-правової охорони, які викликані вчиненням злочину і не передбачені спеціально у тексті відповідної частини
статті КК, але співмірні з іншими вказаними у ній суспільно небез200
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печними наслідками. З урахуванням конкретних обставин вчинення
злочину тяжкими наслідками можуть, зокрема, визнаватися смерть
однієї чи декількох осіб, значна шкода здоров’ю людей, майнова шкода
у великому чи особливо великому розмірах тощо».
На наш погляд, чинна редакція диспозицій частин 1 і 2 ст. 270 КК
є термінологічно і логічно правильною та соціально обумовленою на
відміну від тих новел, що пропонуються в Проекті, Її удосконалення
доцільно здійснювати виключно з дотриманням правил криміналізації
діянь з досягненням юридичної визначеності норм і ясністю, зрозумілістю для правозастосувачів і пересічних громадян.
4. Щодо санкцій. Вважаємо, що вони потребують удосконалення
(стосовно санкцій чинної редакції ст. 270 КК). На жаль, ці питання не
вирішуються в законопроекті, а пропозиції, закладені в ньому, тільки
посилюють порушення правил пеналізації злочинів (див. п. 3 висновку
Головного науково-експертного управління).
Загальний висновок.
Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» (реєстр. № 2607) потребує суттєвого
доопрацювання.

25. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо відповідальності за злочини,
вчинені злочинною спільнотою»
Виконавець:

Н. В. Шульженко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження кримінального та кримінально-виконавчого права.

За результатами вивчення та ретельного аналізу положень вказаного Проєкту, вважаємо за необхідне зазначити наступне.
1. Аналіз міжнародного кримінального законодавства свідчить про
те, що дійсно, підхід автора Проєкту знаходить підтвердження в законодавстві деяких держав. Так, в Грузії 2005 р. Кримінальний кодекс
було доповнено ст. 2231 «Злодій в законі, належність (членство) до
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злодійського світу», а у 2009 р. в Російській Федерації прийнято Закон,
яким ст. 210 Кримінального кодексу РФ викладено в новій редакції і у
ч. 4 передбачає відповідальність особи, яка займає вище становище
в злочинній ієрархії.
Водночас запровадження аналогічної відповідальності у вітчизняне кримінальне законодавство і використання терміну «злодій в законі», на нашу думку, є не обґрунтованим. Викликає сумнів використання самого терміну «злодій в законі». По-перше, за ст. 2 КК України,
підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину. Відповідно ж до
ст. 11 КК України, злочином є передбачене цим Кодексом суспільно
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину. Тим паче, що чина редакція ст. 255 КК дає підстави для притягнення таких осіб до відповідальності.
2. Не можемо погодитися із використанням поняття «злочинна
спільнота» і виділення її як форми співучасті. На нашу думку, такий
підхід викличе проблему відмежування її від суміжних форм співучасті, зокрема злочинної організації. Згідно з ч. 4 ст. 28 КК України основною ознакою злочинної організації є ієрархічна структура і, відповідно не може уособлювати специфіку злочинних співтовариств.
3. Не важко помітити, що значна частина діянь, які пропонується
криміналізувати, зокрема ст. ст. 255-1, 255-2, 255-3, частково охоплюється ч. 1 ст. 255 КК України, можна припустити виникнення проблем
із кваліфікацією таких діянь.
4. Для з’ясування змісту ознак понять «злодій у законі» використовується чимало оціночних понять або синонімів. Такі законодавчі
конструкції не повністю відповідають принципу верховенства права
в частині такої його складової, як принцип правової визначеності.
Зокрема, Конституційний Суд України у Рішенні від 29 червня
2010 р. зауважив, що в Україні визнається і діє принцип верховенства
права (частина перша статті 8 Основного Закону України). Конституційний Суд України в абзаці другому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначив, що верховенство права вимагає від держави його втілення
у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за
своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної
справедливості, свободи, рівності тощо.
Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини
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та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише
за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм,
встановлених такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне будуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.
Конституційний Суд України у Рішенні від 22 вересня 2005 року
№ 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками вказав, що із конституційних принципів рівності і справедливості
випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не
виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці
і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту
5 мотивувальної частини).
Європейський суд з прав людини неодноразово звертав увагу на
недосконалість чинного законодавства України і необхідність дотримуватися принципу правової визначеності. Так, у рішенні від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України» зазначено таке: «Суд
вважає, що відсутність чітко сформульованих положень, які б визначали, чи можливо належним чином продовжити (якщо так, то за яких
умов) застосування на стадії судового слідства запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою, обраного на визначений період на стадії досудового слідства, не відповідає критерію «передбачуваності
закону» для цілей пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд також нагадує, що
практика, яка виникла у зв’язку із законодавчою прогалиною і яка
зумовлює тримання особи під вартою протягом необмеженого і непередбачуваного строку, за обставин, коли таке тримання не передбачається ні конкретним положенням законодавства, ні будь-яким судовим рішенням, сама по собі суперечить принципу юридичної визначеності, який імплікований Конвенцією і який становить один із
основних елементів верховенства права» (пункт 53).
У рішенні від 18 грудня 2008 року «Новік проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що «коли йдеться про позбавлення
свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального
принципу юридичної визначеності. Вимога «якості закону» у розумінні
пункту 1 статті 5 Конвенції означає, що коли національний закон передбачає можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо
доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля» (п. 19).
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5. Водночас запровадження відповідальності «злодіїв у законі» у вітчизняне кримінальне законодавство може спричинити певні труднощі
для правоохоронних органів під час кваліфікації та доказування злочинів,
пов’язаних з притягненням їх до кримінальної відповідальності.
Запропоновані норми викладені суперечливо, не узгоджуються
з іншими нормами та чинною кримінально-правовою термінологією,
суперечать принципам кримінального права та інституту співучасті.
Висновок: за результатами розгляду пропонуємо законопроєкт доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

26. Науково-правовий висновок
на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 364
Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак
окремих злочинів у сфері службової діяльності»
Виконавець:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права.

За дорученням керівництва Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
головним науковим співробітником, керівником наукових робіт, д. ю. н.,
професором Л. М. Демидовою вивчено та проаналізовано лист голови
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Д. А. Монастирського (вих. № 04-27/3-58 від 09 січня 2020 р., вх.
№ 13‑01‑23 від 13 січня 2020 р.), з проханням надати, за наявності, пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до
статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності» (реєстр. № 2621), поданого
Президентом України В. О. Зеленським, та пакет супровідних документів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради України.
Рецензованим законопроектом пропонується пункт 3 примітки до
ст. 364 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367, якщо
вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода,
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яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян».
Аналіз Проекту та матеріалів до нього є підґрунтям для таких
висновків.
1. Вважаємо законопроект актуальним, доопрацювання і подальше
прийняття якого Верховною Радою України сприятиме ефективній
боротьбі в нашій країні з корупційними та іншими злочинами в сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг. На вади визначення в примітці до статті 364 КК
України наслідків певних злочинів із розділу XVII Особливої частини
КК України неодноразово вказували науковці і практики в юридичній
літературі та судових рішеннях. Дійсно, із набранням чинності Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму
для України» від 13 травня 2014 р. були декриміналізовані злочинні
діяння, що заподіюють істотну шкоду й тяжкі наслідки немайнового
характеру та які були передбачені статтями 364, 364−1, 365, 365−2, 367
(щодо істотної шкоди) і статтями 364 – 367 (щодо тяжких наслідків).
Разом з тим аналіз Проекту та матеріалів до нього показує, що проблема визначення наслідків злочинних діянь, передбачених зазначеними у ньому статтями, і зараз повністю не вирішується. Спостерігається обмежене (виключно щодо істотної шкоди) повернення до редакції
роз’яснювальної норми, що існувала до набрання чинності Закону
України від 13 травня 2014 р.
2. У законопроекті пропонується внесення змін до ст. 364 КК України, як вже зазначалося, із викладенням пункту 3 примітки в такій
редакції: «Істотною шкодою у статтях 364, 364−1, 365, 365−2, 367, якщо
вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода,
яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян».
У цій дефініції вживається термін «матеріальні збитки», за допомогою якого фіксується в законі відповідне поняття (соціальне явище).
Не можна уявити, яке саме явище представляє цій термін? Його використання в нормі (за редакцією законопроекту) є порушенням правил
фіксації правових понять, зокрема, правил щодо співвідношення прикметника і іменника. За граматичними правилами вони віддзеркалюють
взаємозв’язок понять «сутність», «явище», «род», «вид», а щодо різновидів шкоди ‒ взаємозв’язок понять «шкода», «матеріальна шкода»,
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«майнова шкода», «шкода з майновим характером», «збитки». Як відомо, нематеріальних збитків не буває. Збитки завжди матеріальні
(докладніше див.: Демидова Л. М. Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика: моногр. / Л. М. Демидова. –
Х.: Право, 2013). Тому пропонуємо прикметник «матеріальні» у словосполученні «матеріальні збитки» виключити, а примітку 3 до ст. 364
КК у законопроекті викласти таким чином: «Істотною шкодою
у статтях 364, 364−1, 365, 365−2, 367, якщо вона полягає у завданні
збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
3. У Проект та в інших матеріалах щодо нього відсутні згадки про
тяжкі наслідки і не сформульовано пропозиції стосовно внесення зміни до примітки 4 ст. 364 КК. Ураховуючи важливість для судової практики вдосконалення цієї норми, а також використовуючи результати
наукових досліджень злочинів із тяжкими наслідками, пропонуємо таку
редакцію цієї примітки: «Тяжкими наслідками у статтях 364−367, якщо
вони полягають у завданні збитків, є такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
Крім того, звертаємо увагу на необхідність внесення інформації
щодо тяжких наслідків до Пояснювальної записки та інших матеріалів,
що додаються до законопроекту.
4. Потребує доопрацювання і назва Проекту, в який йдеться про
уточнення ознак окремих злочинів тільки в сфері службової діяльності. Разом з тим істотна шкода, а також тяжкі наслідки, передбачені як
суспільно небезпечні наслідки, наприклад, у ст. 365−2 «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (про яку
згадується в Проекті). У цій статті, як відомо, указані ознаки злочину,
що вчиняється не в сфері службової діяльності, а в сфері професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
З урахуванням зазначеного, назва законопроекту (у доопрацьованому варіанті) має бути такою: «Про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг».
Загальний висновок: Проект Закону України (реєстр. № 2621) та
матеріали до нього після врахування зауважень і пропозицій, зазначених у Висновку, можуть бути передані на розгляд Верховної Ради
України.
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Доопрацювання цього законопроекту та його найскоріше прийняття законодавчим органом є необхідною умовою досягнення належного
рівня забезпечення правопорядку в нашій державі.

27. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення відповідальності
за вчинення опору та втручання в діяльність державного
інспектора України з охорони навколишнього природного
середовища, працівника служби державної охорони
природно-заповідного фонду України
під час виконання ними службових обов’язків»
(реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.)
Виконавці:

Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Ю. Ю. Забуга – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження
проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшли листи від
голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вх. № 222‑01‑23 від 03.12.2020 р.),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина (вх. лист електронною поштою № 324 від 16.12.2020 р.) із дорученням підготувати
зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опору та втручання в діяльність державного
інспектора України з охорони навколишнього природного середовища,
працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду
України під час виконання ними службових обов’язків» (реєстр. № 4459
від 03.12.2020 р.).
Проєктом Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо встановлення відповідальності за вчинення опо207
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ру та втручання в діяльність державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища, працівника служби державної
охорони природно-заповідного фонду України під час виконання ними
службових обов’язків» (реєстр. № 4459 від 03.12.2020 р.) передбачено
внесення змін до ст. 342 та ст. 343 Кримінального кодексу України
(далі – КК України), спрямованих на встановлення кримінальної відповідальності за опір та втручання в діяльність державного інспектора
України з охорони навколишнього природного середовища, працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України
під час виконання ними службових обов’язків.
Запропоновані зміни в цілому викликають такі зауваження:
1. Встановлення кримінальної відповідальності за опір та втручання
в діяльність державного інспектора України з охорони навколишнього
природного середовища є зайвим із наступних міркувань. Відповідно до
ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – це органи прокуратури,
Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України,
органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи
і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші
органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Таким чином, перелік правоохоронних органів, наведених у ст. 2 зазначеного Закону, не є вичерпним, і до таких органів в тому числі можуть
бути віднесені й інші державні органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. У свою чергу, відповідно до п. 1 Положення «Про державну екологічну інспекцію в Україні», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275, державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Відповідно до п. 3 зазначеного Положення,
основними завданнями Державної екологічної інспекції України є:
1) реалізація державної політики із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
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2) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного
нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо:
охорони земель, надр; екологічної та радіаційної безпеки; охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду; охорони, захисту, використання і відтворення лісів тощо. Також згідно з
п. 14 цього ж Положення державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства мають
право носіння форми встановленого зразка, вогнепальної зброї, а її
працівники складають протоколи про адміністративні правопорушення
та розглядають справи про адміністративні правопорушення, накладають
адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом (підпункт
7 пункту 4 вказаного Положення). Таким чином, Державна екологічна
інспекція є державним органом, який здійснює у тому числі й правоохоронні функції, а отже, є одним із правоохоронних органів України, тоді
як її працівники – державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища – працівниками правоохоронних органів.
Проте працівники правоохоронних органів вже є потерпілими від кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342 та ч. 1 ст. 343 КК
України. Отож, відповідні зміни, запропоновані у Проєкті Закону від
03.12.2020 р., не сприятимуть криміналізації зазначених діянь, оскільки
за них вже встановлена кримінальна відповідальність, а лише перевантажуватимуть норму зайвою деталізацією.
2. Це саме стосується і встановлення кримінальної відповідальності
за опір та втручання в діяльність працівника служби державної охорони
природно-заповідного фонду України. Відповідно до п. 1 положення
«Про службу Державного природно-заповідного фонду», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. № 1127,
Служба державної охорони природно-заповідного фонду України (далі –
служба держохорони) забезпечує охорону та збереження природних
заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків,
ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парківпам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення,
а також регіональних ландшафтних парків. Тоді як основним завданнями служби держохорони відповідно до п. 3 зазначеного Положення,
є забезпечення додержання режиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України; попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства. Отже, служба державної охорони природно-заповідного фонду України виконує правоохоронні
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функції і одним із правоохоронних органів, тоді як її працівники – працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду України – працівниками правоохоронних органів.
Висновок. Таким чином, запропоновані законопроектом (реєстр.
№ 4459 від 03.12.2020 р.) зміни не сприятимуть застосуванню положень чинного КК і призведуть лише до зайвої деталізації існуючої
норми та колізій.

28. Науково-правовий висновок на проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо встановлення кримінальної відповідальності
за колабораціонізм)» (реєстр. № 2549)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

За дорученням керівництва Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
науковцями Інституту: головним науковим співробітником, керівником
наукових робіт, д. ю. н., професором Л. М. Демидовою і провідним науковим співробітником, д. ю. н., доцентом О. О. Пащенком вивчено та
проаналізовано лист голови Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського (вих. № 04-27/3-1214
від 24 грудня 2019 р., вх. № 648‑01‑23 від 27 грудня 2019 р.), в якому
міститься прохання надати, за наявності, пропозиції та зауваження на
проєкт Закону України реєстр. № 2549 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)» та пакет супровідних документів до
нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради України.
Рецензованим законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 1111 у такій редакції:
«Стаття 1111. Колабораціонізм
Колабораціонізм, тобто особлива форма державної зради, яка полягає у військовому, політичному, економічному, адміністративному,
210

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

культурному, інформаційному, медійному співробітництві громадянина України з державою-агресором або її представниками, створеними
чи підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями, яке
завдало шкоди державному суверенітету, територіальній цілісності та
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України,
– караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років
з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років
з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які
призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти
років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без
такої.
4. Публічні заклики до колабораціонізму, а також виготовлення
матеріалів із закликами до колабораціонізму з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів –
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до
трьох років».
Аналіз Проекту та матеріалів до нього, а також урахування інших
джерел інформації щодо колабораціонізму, є підґрунтям для таких
висновків.
1. Автор законопроекту у ч. 1 його ст. 1111 пропонує дефініцію
колабораціонізму, визнавши ним особливу форму державної зради,
«яка полягає у військовому, політичному, економічному, адміністративному, культурному, інформаційному, медійному співробітництві
громадянина України з державою-агресором або її представниками,
створеними чи підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями, яке завдало шкоди державному суверенітету, територіальній
цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України». З таким визначенням не можна погодитися, ураховуючи таке:
– поняття «колабораціонізм» відноситься до понятійного апарату
міжнародного права, історичних, воєнних та інших наук, тобто воно
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має міждисциплінарне використання і значення. Розуміння колабораціонізму виключно як «особливої форми державної зради» є неприйнятним у зв’язку зі значним звуженням змістовного наповнення
цього поняття (терміну);
– вичерпний перелік форм державної зради наведено у ч. 1 ст. 111
КК, а отже пропонована у законопроекті правова конструкція зумовлюватиме зміни і в цю статтю КК. У зворотному випадку законодавство
про кримінальну відповідальність у цій частині не відповідатиме вимозі системності: ст. 1111 містимить «особливу форму» злочину, якої
немає у його загальному визначенні, сформульованому в ст. 111 КК;
– у Проекті колабораціонізм пов’язується з певними формами
співробітництва (військового, політичного, економічного, адміністративного, культурного, інформаційного, медійного) з державою-агресором або її представниками, створеними чи підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями. Співробітництвом, ураховуючи
частини 1−4 ст. 1111 Проекту, можна визнати не лише, наприклад, публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з окупаційною владою, а й будь-які торгові, виробничі відносини або таку
часткову кооперацію, так і будь-які послуги, в тому числі транспортні,
консалтингові, банківські, у житлово-комунальній сфері та інше, що
вчиняються цивільним населенням окупованої території за місцем
роботи повнолітньої людини. Слід зазначити, що це не відповідає положенням Конвенції ООН «Про захист цивільного населення під час
війни» від 12 серпня 1949 р., яка підписана і ратифікована Україною.
Зокрема, необхідно враховувати, що в ст. 51 зазначеної Конвенції проголошено, що «…Окупаційна держава може залучати до примусових
робіт лише осіб, що перебувають під захистом, яким виповнилося 18
років, і лише до такої роботи, яка є необхідною для забезпечення потреб окупаційної армії або для належного забезпечення населення
окупованої країни комунальними послугами, продуктами харчування,
житлом, одягом, транспортом та медичними послугами. Особи, що
перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати
будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях.
Окупаційна держава не може вимагати від осіб, що перебувають під
захистом, застосовувати силу для забезпечення безпеки приміщень,
де вони виконують доручену їм роботу.
Робота повинна виконуватись лише в межах окупованої території, на якій знаходяться ці особи. Кожна така особа, наскільки це
дозволяють обставини, повинна бути залишена на своєму звичайному
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місці роботи. Робота повинна належним чином оплачуватись та відповідати фізичним та інтелектуальним можливостям робітників.
Дія чинного в окупованій країні законодавства, яким регулюються
умови та гарантії праці, зокрема що стосується зарплатні, робочих
годин, обладнання, попередньої підготовки та компенсації за виробничі травми та хвороби поширюватиметься на осіб, що перебувають
під захистом, залучених до роботи зазначеної в цій статті.
У жодному разі примусове залучення до праці не повинно передбачати участі робітників в організаціях військового або напіввійськового характеру.».
Також у ст. 56 визначено, що «Окупаційна держава зобов’язана
за допомогою всіх наявних засобів та в співробітництві з державними та місцевими органами влади забезпечувати та підтримувати
діяльність медичних та лікарняних установ, а також забезпечити
та підтримувати на окупованій території умови задовільні з погляду охорони здоров’я та санітарії, зокрема, вдаючись до вживання
та проведення профілактичних та запобіжних заходів, необхідних
для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.
Медичному персоналу усіх категорій буде дозволено виконувати свої
обов’язки…».
Отже, за нормами міжнародного права співробітництво у зазначених в Конвенції випадках не може бути визнано злочинним, а запропоноване в Проекті визначення колабораціонізму із застосуванням
словосполучення «співробітництво …» потребує уточнення;
– сторонами співробітництва при колабораціонізмі в Проекті визнаються: (а) громадянин України (суб’єкт злочину, що пропонується криміналізувати) та (б) держава-агресор або її представники,
створені чи підтримувані нею незаконні збройні формування. Такий
підхід, як здається, є дещо обмеженим. По-перше, як визнано в міжнародному праві, суб’єктом колабораціонізму може бути будь-яка
особа, зокрема іноземець, який приміром закликає до співробітництва
з окупантом. По-друге, якщо сприймати зміст поняття «колабораціонізм» як чітко визначені форми співробітництва з ворогом, окупантом, то, на наш погляд, у сучасних умовах це можуть бути не тільки
держава-агресор, а і будь-яка, наприклад, інша держава, яка посягає
на територіальну цілісність і незалежність України, її суверенітет,
економічну безпеку (наприклад, таємно на ім’я своїх представників
викупає землю для погіршення її родючості та/або вчиняє ці дії з ме213
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тою подальшого розміщення воєнних баз, сховищ небезпечних відходів тощо).
2. Пропонуємо для визначення поняття «колабораціонізму» використати досвід зарубіжних країн, наприклад, прийняти до уваги окремі аспекти кримінальної відповідальності за схожий злочин, запроваджені в Литві (ст. 120 її КК).
3. В умовах пошуку і впровадження Президентом України В. О. Зеленським, зокрема, за допомогою наших зарубіжних партнерів (у
межах домовленостей у Норманському форматі) шляхів поновлення
територіальної цілісності нашої держави, мирного урегулювання існуючого воєнного конфлікту на Сході України і повернення Криму,
досить виважено слід ставитися до введення кримінальної відповідальності осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній території України, як суб’єктів колабораціонізму. Також це може бути
законодавчим підґрунтям для нової хвилі жвавих дискусій про історичні події з ознаками колабораціонізму та підвищення рівня протистояння в суспільстві.
Разом з тим підкреслюємо, що продовження доопрацювання
аналізованого Проєкту, зокрема, із урахуванням міжнародного і зарубіжного досвіду є доцільним. Найважливішим при цьому, на наш
погляд, є визначення на законодавчому рівні змісту поняття «підривна діяльність проти України», що стало би підґрунтям для точного визначення форм допомоги (сприяння) у проведенні такої діяльності іноземними державами, іноземними організаціями або їх
представниками як форми об’єктивної сторони державної зради,
так і окремого злочину, що може бути вчинений іноземцем або особою без громадянства.
У решті-решти зазначений підхід, здається, був би корисним для
подальшого визначення поняття «колабораціонізм» у міжнародно-правовій і національно-правовій площинах. Колабораціонізм і є формою
допомоги у підривної діяльності проти України, зокрема, в умовах
наявності ворога та/або окупанта за виключенням тих діянь, вчинюваних цивільним населенням, які визнаються міжнародним правом як
правомірні.
Загальний висновок. Ураховуючи зазначене, вважаємо, що проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм)» (реєстр. № 2549) потребує ретельного доопрацювання.
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29. Науково-правовий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації норм міжнародного
кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. В. Шепітко – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. С. Попович – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

У відповідь на Ваш лист (вх. № 96 від 29.01.2020 р.) щодо надання
пропозицій та зауважень до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм
міжнародного кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689)
в редакції від 27.12.2019 р., поданого народними депутатами Д. А. Монастирським, О. С. Бакумовим та іншими, повідомляємо наступне.
1. Підготовка такого проекту закону щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права є актуальною та
необхідною діяльністю в контексті наявних міжнародно-правових
відносин та в умовах ведення фактичних бойових дій на сході України
та окупації Автономної Республіки Крим. Тому слід погодитися з аргументацією авторів проекту закону в тому, що «приведення положень
законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність з вимогами міжнародного кримінального права і позитивною
практикою його імплементації у національні правові системи є надзвичайно нагальною потребою» (див. поясн. записку до Проекту).
2. У цілому пропонований проект закону (реєстр. № 2689) спрямований на імплементацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього,
Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та інших міжнародно-правових
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актів. Враховуючи обраний підхід авторів законопроекту, слід вказати
на те, що імплементація міжнародно-правових актів та їх гармонізація з чинним національним законодавством, має відбуватися
окремо щодо кожного такого акту. В іншому випадку відбувається
порушення законодавчої техніки, що призводить до суттєвих прогалин,
подвійної або зайвої регламентації.
3. У пояснювальній записці до проекту закону (реєстр. № 2689)
згадується рішення Конституційного Суду України № 3-в/2001 від
11.07.2001 р. Слід нагадати, що цим рішенням Конституційний Суду
України визнав «Римський статут Міжнародного кримінального суду,
підписаний від імені України 20 січня 2000 року… таким, що не відповідає Конституції України, в частині, що стосується положень абзацу десятого преамбули та статті 1 Статуту, за якими «Міжнародний
кримінальний суд ... доповнює національні органи кримінальної юстиції»». Саме тому розблокування імплементації Римського статуту
Міжнародного кримінального суду має відбуватися комплексно в тому
числі із подоланням аргументів, які були наведені в цьому рішенні
Конституційного Суду України.
4. Необхідно підкреслити, що у 2017 і 2018 рр. фахівці Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України та кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого надавали пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права» в редакції від 10 січня 2017 р. і законопроєкт
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення
гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» (дата звернення на сайт Міністерства юстиції України: 17
квітня 2018 р.). Аналіз проекту закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689)
в редакції від 27.12.2019 р. показав, що його автори врахували (повністю або частково) зауваження та пропозиції, наведені науковцями
Інституту та Університету на попередні законопроекти (щодо ч. 2 ст. 3,
статей 10, 711, 115, 127, 4381 проекту Закону України «Про внесення
змін до кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права» від 10.01.2017 р. ; частин 3 і 4 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. 7, 8−10, 44, 49, 68, 70, 711, 80, 88, 963, 126,
127, 1461, 1462, 2951, 376, 384, щодо зміни назви розділу ХХ Особливої
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частини КК України, статей 436, 4361, 4362, 4371, ч. 4 ст. 4384, ч. 2 ст. 442
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства
з положеннями міжнародного права» (дата звернення на сайт Міністерства юстиції України: 17 квітня 2018 р.).Разом з тим не враховані
такі зауваження, що є актуальними (щодо статей 438, 442 та ін.
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства
з положеннями міжнародного права»), Крім того, низка новел, наведених у проекті закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного
кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689) теж викликає
певні зауваження.
5. Щодо ст. 8 в редакції Проекту. Позитивним є пропозиція внесення змін до ст. 8 КК України «Чинність закону про кримінальну
відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без
громадянства за межами України». Однак доповнення її формулюванням «…незалежно від випадків (умов), передбачених у частині першій
цієї статті, якщо такі особи перебувають на території України і не
можуть бути видані іноземній державі або міжнародній судовій установі для притягнення до кримінальної відповідальності» нівелює
можливість її застосування та вказує на її формальне включення до
Кримінального кодексу України. Також не є зрозумілим, в якому нормативно-правовому акті буде встановлено перелік обставин не можливості видачі іноземній державі або міжнародній судовій установі для
притягнення до кримінальної відповідальності.
6. Не відповідає правилам законодавчої техніки встановлення в Загальній частині положення ст. 311 КК України, які встановлюють кримінальну відповідальність окремих осіб за вчинення злочинів. Такі
положення традиційно виносяться до Особливої частини КК України,
що й зумовило її формування в історичній ретроспективі. Негативним
у її формування є її громіздкість (3 частини та 3 пункти примітки).
В текстуальному відображенні ст. 311 КК України використовується
термінологія, яка не є властивою КК України й потребує відповідного
замінення або виключення – «намір», «компетентний орган», «начальник» (чого?), «підлегла особа, яка перебувала… під його фактичною
владою і контролем», тощо. У цілому складність норми і віднесення її
до бланкетних вказує на апріорну неможливість її практичного застосування, встановлення додаткових або зайвих ознак, які не описують
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суспільно небезпечне діяння, за яке передбачається кримінальна відповідальність.
Включення ст. 31-1 КК України «Співучасть у злочині» (розд. ІV
Заг. частини КК України) не відповідає змісту та духу інституту співучасті, а також логічним конструкціям щодо визначення співучасті,
оскільки відсутньою є «умисна спільна участь» військового командира та його підлеглого «у вчиненні злочину».
7. Формулювання оновленої ч. 4 ст. 68 КК України обумовлюються пропозиціями, які стосуються Особливої частини КК України, однак
наявні аргументи того, що довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху застосовується не у всіх випадках
вчинення воєнних злочинів, які караються довічним позбавленням волі.
(наприклад, ч. 3 ст. 438 КК України).
8. У ч. 6 ст. 80 КК України пропонується залишити незастосування
давності виконання обвинувального вироку лише для випадків засудження особи за злочин, передбачений ст. 439 КК України. Тим самим
пропонується виключити положення про незастосування давності
стосовно злочинів, передбачених статтями 437, 438 і ч. 1 ст. 442 КК
України. Із такою пропозицією складно погодитись, оскільки йдеться
про особливо тяжкі злочини проти миру та безпеки людства.
9. Спірним та необґрунтованим є підхід авторів проекту закону
(реєстр. № 2689) щодо виключення таких складів злочину як мародерство (ст. 432 КК України), насильство над населенням у районі воєнних
дій (ст. 433 КК України), погане поводження з військовополоненими
(ст. 434 КК України), незаконне використання символіки Червоного
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання
ними (ст. 435 КК України). У Пояснювальній записці до законопроекту зазначена пропозиція обґрунтована тим, що передбачені у статтях
432, 433 і 435 КК України діяння «охоплюються пропонованими у цьому законопроекті статтями 438-4385 КК України і чинними положеннями КК про «загальнокримінальні» злочини, які також передбачають
й значно суворіші правові наслідки». Відповідно виключення вказаних
статей, на думку авторів законопроекту, «не буде мати наслідком декриміналізацію будь-яких діянь».
Разом із цим питання щодо декриміналізації або криміналізації буде
вирішуватися на практиці та через системне тлумачення цих норм
в порівнянні з прийнятими, що не виключає того, що часткова або повна декриміналізація все ж таки відбудеться, що призведе до неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення
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цих злочинів або в цілому або в період до внесення цих змін до КК
України.
10. Недоліком пропонованої оновленої редакції ст. 437 КК України
є те, що вона послаблює кримінально-правову охорону та фактично
означає декриміналізацію значного кола суспільно небезпечних діянь.
У пояснювальній записці до проекту закону стверджується, що оскільки ст. 437 КК України викладено у відповідності до статті 8bis Римського статуту, то це «розширює сферу її застосування». Це твердження не відповідає дійсності, тому що в чинній редакції ст. 437 КК України йдеться не тільки про агресивну війну, а й про будь-який інший
воєнний конфлікт.
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 437 («Агресія») проекту,
пропонується визнати «особу, яка здатна фактично здійснювати
контроль або керівництво над політичними чи військовими діями держави». Уявляється, що таке визначення є занадто абстрактним та порушує принцип правової визначеності, оскільки встановлюючи, з одного боку, спеціального суб’єкта як обов’язкову ознаку складу цього
злочину, з іншого, розробники проекту навіть приблизно не окреслюють коло осіб, які можуть підпадати під наведене визначення, що
в свою чергу створює умови для занадто широкого тлумачення та
відсутності чітких меж криміналізації.
Крім того, диспозиція ст. 437 проекту містить словосполучення
«акту агресії, що через його характер, серйозність і масштаб є грубим
порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй», а п. 7 примітки
до ст. 437 проекту містить зворот «які носять настільки серйозний
характер, що робить їх рівнозначними актам, які перераховано вище,
або значна участь держави у цьому». Вказані словосполучення мають
оціночний характер. Незрозуміло, чим має керуватися суд при визначенні «серйозності» та «масштабу» діянь, і встановленні факту того,
чи є порушення «грубим»? Якщо ж йдеться про те, що необхідною
умовою для констатації у діянні особи ознак складу злочину є встановлення факту того, що вчинений акт агресії має порушувати Статут
ООН або що цей факт має бути встановлений відповідними органами
ООН, то на це слід прямо вказати у диспозиції статті для уникнення
різночитань. Зазначені 2 зауваження були висловлені й на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» (дата звернення на сайт Міністерства юстиції
України: 17 квітня 2018 р.).
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11. Пропозиції щодо викладення ст. 438 «Порушення законів та
звичаїв війни» КК України в новій редакції та щодо доповнення КК
України статей 4381−4385 КК України спрямовані на надання юридичної визначеності та заслуговують на підтримку. Разом з тим, вони
мають окремі недоліки, що полягають в уникненні використання
терміну «війна», що вказує на невідповідність ст. 1 Закону України
«Про національну безпеку» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII, в якому основними видами воєнного конфлікту визнається «війна» та
«збройний конфлікт». Використання в прим. до ст. 4382 КК України
вичерпного переліку установок та споруд, які містять небезпечні сили
є також необґрунтованим, оскільки не відображає всі види таких
об’єктів, які наявні, і не дозволяє врахувати ті об’єкти, які з’являться
у майбутньому.
Крім того, указані статті потребують удосконалення: (а) щодо їх
розташування в розділі ХХ Особливої частини КК (статті 4381–4385
доцільно розмістити з урахуванням їх безпосередніх об’єктів приміром
стаття, що передбачатиме відповідальність за «Воєнні злочини проти
рухомих та нерухомих цінностей, будівель та центрів, що перебувають
під захистом міжнародного гуманітарного права» слід присвоїти номер
4382, у зв’язку з чим статті 4382–4384 законопроекту слід вважати статтями 4383–4385 ); (б) щодо редакції статей: ч. 2 ст. 438 (стосовно подвійного вживання слово «заподіяння»); ст. 4381 (використано термін
«масштабний характер» без будь-яких пояснень); ч. 3 ст. 4382 (її редакція є складною для сприйняття і не до кінця зрозумілою); ст. 4383
(у ч. 1 міститься вказівка на «застосування … зброї, бойових припасів
і техніки, які викликають надмірні ушкодження або страждання…»
без пояснення таких предметів; у частинах 2 і 3 вжито звороти «особі,
що належить…» і «особи, що належить …», що потребують редакційного редагування); ст. 4384 (у частині 2 і 3 порушені правила законодавчої техніки щодо викладення наслідків у вигляді «спричинило
смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження» за
певною послідовністю).
12. Автори проекту закону (№ 2689) пропонують в ч. 1 ст. 442 КК
замінити терміносполучення «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень»
на «заподіяння серйозної шкоди». Такий підхід не відповідає системі
обтяжуючих ознак. що використовуються в КК Україні та призводить
до його засмічення та додаткового обґрунтування відмінності від змісту більш вживаного терміносполучення. У вітчизняному кримінальному праві така термінологія на цей час не використовується.
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За своїм характером вказане поняття є оціночними. Загальновідомо,
що за наявності можливості у законодавстві слід уникати використання оціночних понять. З тексту законопроекту незрозуміло, у чому полягає необхідність доповнення КК новою оціночною категорією і як
вона буде співвідноситись з іншими, вже існуючими у кримінальному
законодавстві оціночними поняттями, що стосуються в першу чергу
наслідків вчиненого злочину.
Звертаємо увагу, що аналогічне зауваження було наведено у висновку науковців Інституту та Університету на проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення
гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» (дата звернення на сайт Міністерства юстиції України: 17
квітня 2018 р.).
13. Містить протиріччя і ст. 4421 Проекту стосовно використання
правових конструкцій «широкомасштабний або систематичний напад» і «багаторазове вчинення будь-якого з діянь, зазначених у цій
статті». Так, у частинах 1 і 2 нової статті відповідальність пов’язують
із вчиненням «широкомасштабного або систематичного нападу», а примітка 1 дає визначення нападу через «багаторазове вчинення будь-якого
з діянь, зазначених у цій статті».
14. Приведення у відповідність норм Загальної та Особливої частини КК України та імплементація норм міжнародного кримінального
та гуманітарного права відповідно до проекту цього Закону вказує на
необхідність не тільки формального внесення нових норм або оновлення редакцій окремих вже чинних норм з метою гармонізації законодавства, але й забезпечення їх реалізації на практиці.
Так, в Римському статуті Міжнародного кримінального суду вказується на злочини проти відправлення правосуддя. У частині 1 ст. 70
Римського статуту вказується, що Суд має юрисдикцію щодо наступних
злочинів проти відправлення правосуддя, скоєних навмисно: a) надання помилкових свідчень після прийняття зобов’язання відповідно до
п. 1 ст. 69 давати правдиві показання; b) подання завідомо неправдивих
або сфальсифікованих доказів; c) протиправне здійснення впливу на
свідка, створення перешкод присутності свідка або давання ним свідчень, вплив на свідка в якості відплати за давання ним свідчень або
знищення доказів, їх фальсифікація або перешкода їх збору; d) створення перешкод, залякування або протиправний вплив на посадову
особу Суду з метою примусити або переконати посадову особу не
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виконувати або виконувати неналежним чином його обов’язки; e)
здійснення впливу на посадову особу Суду в якості відплати за те, що
та чи інша посадова особа виконувала свої обов’язки; f) вимагання або
отримання хабаря в якості посадової особи Суду в зв’язку зі своїми
офіційними обов’язками. В ч.ч. 3, 4 ст. 70 Римського статуту вказується, що у разі винесення рішення про визнання будь-якої особи винуватою Суд може призначати покарання у вигляді позбавлення волі на
термін не більше п’яти років або штрафу відповідно до Правил, процедур та доказування, або того й іншого одночасно. Кожна державаучасниця поширює своє кримінальне законодавство, що встановлює
покарання за злочини, спрямовані проти проведення розслідування
і здійснення судочинства, на злочини проти відправлення правосуддя,
зазначені у цій статті, вчинені його громадянином або на його території. Таким чином, відсутність імплементації цієї норми так чи інакше
блокує реалізацію Римського статуту Міжнародного кримінального
суду в цілому.
Загальний висновок:
Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального
та гуманітарного права» Закону України (реєстр. № 2689) містить істотні недоліки, які свідчать про неможливість його прийняття в такому
вигляді.

30. Науковий висновок на проєкт Закону України
«Про внесення зміни до статті 111 Кримінального кодексу
України щодо криміналізації дій з ініціювання, організації
прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та виконання
будь-яких рішень про встановлення мінімальної пенсії
та інших соціальних виплат нижче від розміру фактичного
прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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За дорученням керівництва Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України науковцями сектора дослідження кримінально-правових проблем
боротьби зі злочинністю: головним науковим співробітником – керівником наукових робіт д. ю. н., професором Л. М. Демидовою та провідним науковим співробітником д. ю. н., доцентом О. О. Пащенком
вивчено та проаналізовано лист Президента Національної академії
правових наук України О. В. Петришина (вих. № 985 від 14.12.2020,
вх. № 321 від 14.12.2020), в якому міститься прохання надати пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення зміни до
статті 111 Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій
з ініціювання, організації прийняття, прийняття (участі у прийнятті)
та виконання будь-яких рішень про встановлення мінімальної пенсії
та інших соціальних виплат нижче від розміру фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 3723).
Даний законопроект передбачає внесення змін до ст. 111 КК України «Державна зрада» і полягає в доповненні частини першої зазначеної статті словами «ініціювання, організація прийняття, прийняття
(участь у прийнятті) та виконання будь-яких рішень про встановлення
мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче від розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
Дослідивши зазначений законопроєкт та пакет супровідних документів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради
України, науковці дійшли таких висновків.
Матеріал, викладений у Пояснювальній записці (абз. 3 с. 2) орієнтує на те, що «ініціювання, організація прийняття, прийняття (участь
у прийнятті) та виконання будь-яких рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче від розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність»
виступають як один із різновидів проведення відповідними суб’єктами
підривної діяльності проти України (про що свідчить використаний
там зворот «у тому числі»). За таких умов, для притягнення до кримінальної відповідальності, слід встановлювати і доказувати, що поперше, якась іноземна держава, організація чи їх представники займаються проведенням підривної діяльності проти України, і, по-друге,
затвердження без згоди Верховної Ради України відповідних рішень
є допомогою у проведенні зазначеними суб’єктами такої (підривної)
діяльності. Можливість процесуального доказування таких дій виглядає вельми сумнівною.
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Окрім цього, відповідні рішення (про встановлення мінімальної
пенсії та інших соціальних виплат) ухвалює Верховна Рада України
приймаючи закони про державний бюджет на поточний рік та зміни
до них. Тому виникає питання про суб’єкта відповідальності за пропоновані до криміналізації дії. Це, по-перше, пов’язане з тим, що постане питання про колективну відповідальність, що є неприпустимим
в кримінально-правовій доктрині і у правозастосовній практиці (прикладом чого є не притягнення депутатів за голосування за так звані
«диктаторські закони», що було ухвалено 16 січня 2014 р.); по-друге,
народні депутати України є виразниками волі виборців – усього українського народу, а значить мають нести за свої рішення політичну
відповідальність, а не кримінальну.
Слід також зауважити, що низка положень Пояснювальної записки
до законопроекту є застарілими або не відповідають дійсності з інших
причин:
– пункт 1 абз. 5 с. 2 містить вимогу «подати до Верховної Ради
України проект Закону України про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо встановлення
мінімальної пенсії та інших соціальних виплат не нижче від розміру
фактичного прожиткового мінімуму та збільшення доходів та видатків»
що не є реалістичним, оскільки останнє пленарне засідання Верховної
Ради України заплановане на 18 грудня 2020 р. і навряд чи є можливість ухвалення цих змін, оскільки з нового року починає діяти вже
новий закон про державний бюджет, у зв’язку з чим доцільність внесення змін у чинний;
– в абз. 1 с. 2 міститься думка про те, що «нещодавно було підписано черговий Меморандум з МВФ і серед основних поступок, на
які йде зараз Україна заради траншу в 5 млрд. доларів, є продовження пенсійної реформи, яка, як прямим текстом говориться в документі, повинна привести до підвищення пенсійного віку в Україні».
Вочевидь, зазначена теза вже не є актуальною, оскільки у зв’язку із
світовою фінансовою кризою, викликаною пандемією коронавірусу,
зазначена програма вже не має значення, їй на зміну може прийти
програма stand-by, з набагато меншим можливим траншем і зовсім
іншими умовами отримання коштів. Крім того, у тому ж самому абзаці йдеться про те, що Україна взяла на себе зобов’язання «не запроваджувати нові соціальні пенсії і пільги, а доплати залежно від стажу,
віку, шкідливого виробництва тощо будуть скорочуватися». Такі
зобов’язання, навіть у разі їх прийняття не є явищами, що пов’язані
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із прожитковим мінімумом, і друге не зумовлює перше, як слідує
з Пояснювальної записки. Тобто це аж ніяк не підпадатиме під діяння, що має на меті криміналізувати автор законопроєкту (народний
депутат України В. Рабінович);
– у п. 6 «Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту» зазначено: «Прийняття цього законопроекту криміналізує дії
з ініціювання, організації прийняття, прийняття (участі у прийнятті)
та виконання будь-яких рішень про встановлення мінімальної пенсії
та інших соціальних виплат…» Вочевидь, що це є віддзеркаленням
сутності законопроекту, а не соціально-економічними наслідками його
прийняття. Такими наслідками, нажаль, може стати розкручування
інфляції через відсутність грошей в бюджеті вже зараз (навіть до підвищення прожиткового мінімуму) та краху фінансової системи держави в цілому.
Загальний висновок. На підставі наведеного, вважаємо, що проєкт
Закону України «Про внесення зміни до статті 111 Кримінального
кодексу України щодо криміналізації дій з ініціювання, організації
прийняття, прийняття (участі у прийнятті) та виконання будь-яких
рішень про встановлення мінімальної пенсії та інших соціальних виплат нижче від розміру фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр.
№ 3723) не може бути підтриманий.

31. Науковий висновок на проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо криміналізації затвердження без згоди Верховної Ради
України рішень про одержання Україною позик
від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій» (реєстр. № 3574)
(у частині внесення змін до Кримінального кодексу України)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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За дорученням керівництва Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України науковцями сектора дослідження кримінально-правових проблем
боротьби зі злочинністю: головним науковим співробітником – керівником наукових робіт д. ю. н., професором Л. М. Демидовою та провідним науковим співробітником д. ю. н., доцентом О. О. Пащенком
вивчено та проаналізовано лист Президента Національної академії
правових наук України О. В. Петришина (вих. № 987 від 14.12.2020,
вх. № 320 від 14.12.2020), в якому міститься прохання надати пропозиції та зауваження на проєкт Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо криміналізації затвердження
без згоди Верховної Ради України рішень про одержання Україною
позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» (реєстр. № 3574).
Даний законопроект передбачає внесення змін до ст. 111 КК України «Державна зрада» і полягає в доповненні частини першої зазначеної статті словами «затвердження без згоди Верховної Ради України
рішень про одержання Україною позик від іноземних держав, банків
і міжнародних фінансових організацій», внаслідок чого вона має прийняти такий вигляд:
«Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану
або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній
державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, затвердження без згоди
Верховної Ради України рішень про одержання Україною позик від
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій».
Дослідивши зазначений законопроєкт та пакет супровідних документів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради
України, науковці дійшли таких висновків.
В обґрунтуванні необхідності прийняття законопроекту його автор
(народний депутат України В. З. Рабінович) зазначає, що відповідно
до пункту 14 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить затвердження рішень про
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом
України, здійснення контролю за їх використанням. На думку автора
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законопроекту, щоб обійти необхідність отримання затвердження рішення Верховної Ради України на отримання чергової позики від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій «проштовхуючи» черговий Закон України про Державний бюджет України
на відповідний рік, «Кабінет Міністрів України руками народних депутатів затверджує загальну суму кредитів (позик), що залучаються
державою до Державного бюджету України у відповідному році від
іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій» (абз. 1,2 с. 1 Пояснювальної записки).
З викладеного випливає, що механізм отримання урядом згоди на
отримання чергової позики від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій не суперечить Конституції України та чинному
фінансовому законодавству нашої держави. Це фактично констатує
і сам ініціатор законопроекту, підсумовуючи: «Таким чином, будь-яка
позика України від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових
організацій позик стає «передбаченою Державним бюджетом України»
(абз. 3 с. 1 Пояснювальної записки). За таких умов криміналізація зазначених у законопроекті дій зруйнує системність законодавства України в аналізованій сфері».
Крім того, матеріал, викладений у Пояснювальній записці (абз. 9 с.
3) орієнтує на те, що «одержання Україною позик від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій» виступають як один із
різновидів проведення відповідними суб’єктами підривної діяльності
проти України (про що свідчить використаний там зворот «у тому числі»). За таких умов, для притягнення до кримінальної відповідальності,
слід встановлювати і доказувати, що по-перше, якась іноземна держава,
організація чи їх представники займаються проведенням підривної діяльності проти України, і, по-друге, затвердження без згоди Верховної
Ради України відповідних рішень є допомогою у проведенні зазначеними суб’єктами такої (підривної) діяльності. Можливість процесуального доказування таких дій виглядає вельми сумнівною.
Окрім цього, Кабінет Міністрів України являє собою колегіальний
орган (що ухвалює відповідні рішення) і у разі запровадження пропонованих змін до КК постане питання про суб’єкта кримінальної відповідальності за такі дії. Теорія кримінального права виходить із того,
що у відповідних випадках відповідальності мають підлягати службові особи відповідних державних органів. А, оскільки, всі міністри
такими особами є, то, виходить, що всі вони мають відповідати незалежно від своєї фахової приналежності на компетенції? Голосують за
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прийняття відповідного рішення не лише міністри фінансів, економіки
та інші члени економічного блоку Уряду, а й, наприклад, міністр освіти і науки, молоді та спорту, регіонального розвитку та туризму, охорони здоров’я тощо. Невже вони теж мають підлягати кримінальної
відповідальності? Навряд чи така ситуація узгоджується з таким загальновизнаним принципом права як справедливість. І як взагалі
узгоджується із цим принципом відповідальність окремих осіб за колегіальні рішення?
Загальний висновок. На підставі наведеного, вважаємо, що проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації затвердження без згоди Верховної Ради України
рішень про одержання Україною позик від іноземних держав, банків
і міжнародних фінансових організацій» (реєстр. № 3574) не може бути
підтриманий через його невідповідність виробленим правовою доктриною принципам криміналізації суспільно небезпечних діянь.

32. Науковий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. СташисаНАПрН України
щодо окремих питань застосування ч. 1 ст. 296 КК України,
підготовлений на запит слідчого першого відділу Управління
з розслідування кримінальних правопорушень,
вчинених службовими особами, Головного слідчого
управління Державного бюро розслідувань І. Ковези
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

Зміст запиту.
До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшло доручення
від головного вченого секретаря НАПрН України В. А. Журавля (вх.
лист ел. поштою від 07.07.2020 р.) із дорученням підготувати науковий
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висновок із питань застосування ч. 1 ст. 296 КК України на запит слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань І. Ковези (вих. № 20‑05‑01‑01‑14019
від 26.06.2020 р.).
За матеріалами запиту Першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами,
Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження
№ 42020000000001021 від 05.06.2020 за фактом можливих хуліганських
дій, які мали місце 25.02.2019 та 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.
Уході досудового розслідування перевіряється декілька можливих
фактів хуліганських дій, ситуативно, які описані наступним чином:
1. Державний діяч, у зв’язку з виконанням своїх державних
обов’язків, перебував з робочим візитом в одному з міст України. Під
час перебування з вказаним візитом, перебуваючи у громадському
місці, у ході проведення масових заходів, у вечірній час, державний
діяч проходив через натовп людей та вітався з ними за допомогою
рукопотискань. Все це відбувається під музику та крики натовпу. У подальшому, державний діяч, проходячи повз дівчину, яка знаходиться
у натовпі, нічого не коментуючи та не говорячи рукою зняв з неї шапку та відразу віддав шапку дівчині в руки. Далі державний діяч продовжив вітатись з іншими людьми.
2. Державний діяч, у зв’язку з виконанням своїх державних
обов’язків, перебував з робочим візитом в одному з міст України. Під
час перебування з вказаним візитом, перебуваючи у громадському
місці, у ході проведення масових заходів, у вечірній час державний
діяч проходив через натовп людей та вітався з ними за допомогою
рукопотискань. Вказане відбувалось під музику. У подальшому, державний діяч, проходячи повз чоловіка, який знаходиться у натовпі,
нічого не коментуючи та не говорячи, посміхаючись торкнувся його
носа рукою та пішов далі.
3. Державний діяч, у зв’язку з виконанням своїх державних обов’язків
перебував, з робочим візитом в одному з міст України. Під час перебування з вказаним візитом у денний час, перебуваючи у громадському
місці, у ході проведення масових заходів, державний дія здійснив публічний виступ на загальні теми зі сцени перед натовпом людей.
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У ході вказаного виступу державний діяч на запитання невстановленої особи з натовпу звернувся до одного з чоловіків, присутнього
під час масових заходів, фразою наступного змісту: «Та ми знаємо – ти
такий шахтьор, як я балєріна». Більше з цього приводу державний діяч
не висловлювався. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи є у зазначених вище діях державного діяча ознаки грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом та необхідності відповіді на наступні проблемні питання:
1. Які характерні ознаки має «грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства» в розумінні кримінального законодавства для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
2. Чи підпадають під ознаки «грубого порушення громадського
порядку» дії державного діяча при наведених вище трьох ситуаціях?
3. Що таке «особлива зухвалість» та які вона повинна мати ознаки
для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
4. Чи підпадають під ознаки «особливої зухвалості» дії державного діяча при наведених вище трьох ситуаціях?
5. Що таке «винятковий цинізм» та які він повинен мати ознаки
для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
6. Чи підпадають під ознаки «виняткового цинізму» дії державного діяча у при наведених вище трьох ситуаціях?
Результати науково-правового дослідження.
1. Які характерні ознаки має «грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства» в розумінні кримінального законодавства для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
Зазначаємо, що це питання складається з трьох:
а) що таке громадський порядок?
б) що таке грубе порушення громадського порядку?
в) які мотиви свідчать про явну неповагу до суспільства?
Проаналізуємо послідовно ці питання.
А) Стосовно поняття громадського порядку, його визначив Верховний Суд України у постанові від 04 жовтня 2012 р. (справа № 5-17кс12
від 04.10.2012 р.). Він зазначив, що об’єктом захисту ст. 296 КК є громадський порядок, який слід розуміти як стан суспільних відносин,
що виник, сформувався, змінюється та існує під впливом дії правових
норм (значною мірою), моральних засад, звичаїв, етичних правил,
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традицій, інших позаюридичних чинників і знаходить свій вияв (відображається) у безпечності громадського спокою, охороні здоров’я,
честі та гідності людини, її прав та свобод, зокрема, права на відпочинок, усталених правил співжиття, комунікації (спілкування), у поведінці в побуті, у повазі і ставленні членів спільноти один до одного,
у нормальному функціонуванні органів державної влади, місцевого
самоврядування, різних установ, організацій, громадських об’єднань,
інших інституцій, які займаються корисною суспільною діяльністю1;
Б) поняття «грубе порушення громадського порядку» є оціночним.
Судова практика йде шляхом визначення його предметного змісту залежно від конкретних обставин вчинення винним діяння. Зокрема, порушення громадського порядку розцінюється як грубе з урахуванням
характеру вчинених хуліганських дій, їхніх наслідків, місця й тривалості їх вчинення, кількості потерпілих, їхнього віку, стану здоров’я, істотності порушення їхніх інтересів або інтересів підприємств, установ,
організацій. Особа, яка вчиняє хуліганські дії, грубо нехтує правилами
поведінки в суспільстві2.Таким чином, суспільно небезпечне діяння при
хуліганстві може бути вчинене у різноманітних формах: ударах, пошкодженні чи знищенні майна, нанесенні написів чи малюнків, різного роду
висловлюваннях, створенні надмірного шуму тощо. Але незалежно від
конкретної форми прояву, це діяння повинно бути обов’язково пов’язаним
або з особливою зухвалістю або з винятковим цинізмом.
У вищезазначеній постанові ВСУ підкреслив, що посягання на
громадський порядок здійснюються в активній формі, в основному
з ініціативи правопорушника або через використання незначного
(нікчемного) приводу, як правило, відбуваються в публічних (громадських, людних) місцях, супроводжуються ненормативною (брутальною, нецензурною) лексикою та/або фізичним насильством, зокрема
із використанням травмуючих властивостей таких предметів, як
вогнепальна зброя, і призводять до заподіяння моральної та матеріальної шкоди3.
Згідно з п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про
судову практику у справах про хуліганство» від 22.12.2006 р. № 10 при
1
Постанова Верховного Суду України від 04 жовтня 2012 р. у справі № 5-17кс12
від 04.10.2012 р. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/27362835.
2
Розгляд судами кримінальних справ про хуліганство:узагальнення Верховного
Суду України від 01.02.2007 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VS07003.
3
Постанова Верховного Суду України від 04 жовтня 2012 р. у справі № 5-17кс12
від 04.10.2012 р. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/27362835.
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вирішенні питання про відмежування кримінально караного хуліганства від дрібного слід виходити з того, що відповідно до ч. 1 ст. 296 КК
хуліганство – це умисне грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжується особливою
зухвалістю або винятковим цинізмом. Якщо таке порушення не супроводжувалось особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, його
необхідно кваліфікувати як дрібне хуліганство за ст. 173 Кодексу
України про адміністративні правопорушення1. При цьому саме порушення громадського порядку ще не свідчить про вчинення кримінально караного хуліганства2. Із цих положень випливає висновок, що
наявність грубого порушення громадського порядку визначається такими супроводжуючими проявами, як особлива зухвалість або винятковий цинізм. Тож для з’ясування змісту поняття грубого порушення
громадського порядку визначальними будуть відповіді на третє та п’яте
питання;
В) явною (очевидна як для винної особи, так і для потерпілих чи
оточуючих) неповагою до суспільства, тобто т. зв. хуліганським мотивом вважається прагнення показати свою зневагу до існуючих
правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок
приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам, суспільству, державі. Відсутність у діях винної особи прояву явної неповаги до суспільства виключає визнання злочину хуліганством3.
Хуліганський мотив має місце також і там, де особа грубо порушує
громадський порядок без будь-якої причини чи з використанням
малозначного приводу. При цьому слід мати на увазі, що в окремих
випадках можливі трансформації мотивів діянь особи, переростання
одного мотиву в інший. Наприклад, насильство над потерпілим, що
було розпочате з мотиву помсти чи ревнощів, у процесі його вчинення може викликати у винного усвідомлення власної «винятковості»,
«зверхності», «всемогутності» тощо і тим самим сформувати хуліганський мотив. Подальші дії на реалізацію цього мотиву, пов’язані
з грубим порушенням громадського порядку, підлягають кваліфікації
як хуліганство.
1
Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду від 22.12.2006 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700-06/
conv/print.
2
Розгляд судами кримінальних справ про хуліганство:узагальнення Верховного
Суду України від 01.02.2007 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VS07003
3
Там само.
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3. Що таке «особлива зухвалість» та які вона повинна мати ознаки
для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
Згідно з тлумачним словником зухвалий означає Який не виявляє
належної поваги, пошани до кого-, чого-небудь; дуже грубий, нахабний1.
Поняття особливої зухвалості також є оціночним. Пленум Верховного Суду України у п. 5 постанови «Про судову практику у справах
про хуліганство» від 22.12.2006 р. № 10 зазначив, що за ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи пошкодженням
майна, зривом масового заходу, тимчасовим припиненням нормальної
діяльності установи, підприємства чи організації, руху громадського
транспорту тощо, або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла2.Як вчинені з особливою зухвалістю хуліганські дії кваліфікуються тоді, коли особа проявила дуже грубе, нахабне нехтування правилами співжиття у суспільстві, зневажливе ставлення до прав та законних
інтересів оточуючих. У судовій практиці, окрім названих вище, мали
також місце випадки кваліфікації за цією ознакою тих хуліганських
діянь, які були пов’язані з особливим буйством, бешкетуванням, вандалізмом тощо.
5. Що таке «винятковий цинізм» та які він повинен мати ознаки
для кваліфікації дій особи за ч. 1 ст. 296 КК України?
Згідно з тлумачним словником цинізм означає відверто зневажливе,
зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі, етики, до чогонебудь, що користується загальним визнанням, повагою; відвертість,
доведена до безсоромності3.
Як поняття грубого порушення громадського порядку, явної неповаги до суспільства та особливої зухвалості, поняття виняткового цинізму також належить до оціночних.
Пленум Верховного Суду України у п. 5 постанови «Про судову
практику у справах про хуліганство» від 22.12.2006 р. № 10 вказав, що
хуліганством, яке супроводжувалось винятковим цинізмом, можуть
http://sum.in.ua/s/zukhvalyj.
Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду від 22.12.2006 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700-06/
conv/print.
3
http://sum.in.ua/s/cynizm.
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бути визнані дії, поєднані з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом безсоромності чи грубої
непристойності, знущанням над хворим, дитиною, особою похилого
віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані, та ін.1Окрім
цього, у судовій практиці мали місце випадки кваліфікації хуліганства
за цією ознакою тоді, коли особа виражала відверто зневажливе ставлення до загальноприйнятих норм моралі та етики шляхом публічного
оголення чи відправлення природніх потреб, наруги над особливими
для певної особи чи групи осіб цінностями та ін.
Доцільно зауважити, що Пленум Верховного Суду визначив поняття особливої зухвалості або виняткового цинізму не через формулювання їх ознак, а через невичерпний перелік їх можливих проявів,
що по суті надає правозастосувачу свободу при тлумаченні розглядуваної норми й водночас містить ризики зловживання й втілення аналогії у кримінальному праві (норма застосовується тоді, коли інші
норми застосувати неможливо), що є неприпустимим згідно з ч. 4 ст. 3
КК України.
У цілому ж кваліфікація дій особи за ст. 296 КК визначається кутом
зору правозастосувача й результатом його оцінювання діяння під призмою норм моралі.
Водночас слід підкреслити, що попри невизначеність понять «особлива зухвалість», «винятковий цинізм» та «грубе порушення громадського порядку» вони мають одну спільну рису – прикметники, які за
змістом підсилюють негативне значення розглядуваних понять та
протиставляють їх звичайним проявам зухвалості, цинізму та порушення громадського порядку.
4. Чи підпадають під ознаки «особливої зухвалості» дії державного діяча при наведених вище трьох ситуаціях?
6. Чи підпадають під ознаки «виняткового цинізму» дії державного діяча у при наведених вище трьох ситуаціях?
2. Чи підпадають під ознаки «грубого порушення громадського
порядку» дії державного діяча при наведених вище трьох ситуаціях?
Ураховуючи взаємопов’язаність 2-го, 4-го та 6-го питань, вбачається доцільним їх згрупувати та надати єдину відповідь. З’ясувавши
наявність або відсутність в діях особи ознак особливої зухвалості
1
Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду від 22.12.2006 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700-06/
conv/print.
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та / або виняткового цинізму, можна зробити висновок про наявність
або відсутність в описаній фабулі грубого порушення громадського
порядку.
Щодо трьох наведених ситуацій зазначаємо таке.
У діянні, що полягало у зриванні з дівчини шапки і відданні цієї
шапки дівчині в руки не вбачаються прояви ані особливої зухвалості,
ані виняткового цинізму, а тому воно не являє собою грубе порушення
громадського порядку. У цьому випадку не вбачається спільних або
навіть подібних рис цього діяння із тими проявами, що окреслив Пленум Верховного Суду. Виникають сумніви навіть у тому, що це діяння
взагалі порушило громадський порядок.
Така ж ситуація і з діянням, що полягало у торканні носа рукою.
Більш того, вельми сумнівним є наявність в такій поведінці вини, та
й самого діяння в кримінально-правовому сенсі. Справа в тому, що
в наведеній обстановці, коли державний діяч проходить крізь натовп
і вітається з присутніми за допомогою рукостискань, він може випадково замість руки присутнього торкнутися його носа, адже ситуація
характеризується динамікою, особа знаходиться в русі, а тому під час
численних рукостискань може потрапити «не туди» не те що б без
умислу, а й взагалі рефлекторно. Така поведінка не є кримінально-караною. Крім того, завжди треба пам’ятати про обов’язковість наявності хуліганського мотиву, тобто явної неповаги до суспільства, яка спонукає суб’єкта злочину на відповідні дії. З наданих матеріалів не вбачається, що у названий спосіб державний діяч прагнув когось
принизити, показати свою зверхність тощо.
Що стосується діяння, яке полягало у зверненні до одного із чоловіків у натовпі фразою «Та ми знаємо – ти такий шахтьор, як я балєріна», зважаючи на те, що вона була сказана як відповідь на запитання
невстановленої особи із натовпу, тобто державний діяч не ініціював
спілкування з невідомим чоловіком, а висловив свою думку щодо того,
чи є цей невідомий чоловік представником певної професії (шахтарем),
вважаємо, що таке висловлювання громадський порядок взагалі не
порушує.
Окрім того, загалом описані у фабулі діяння не характеризуються
прикметниками «особливий», «винятковий» та, відповідно, «грубий»,
які за змістом підсилюють негативне значення поняття зухвалості,
цинізму та порушення громадського порядку відповідно.
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33. Науково-правовий висновок
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо приведення у відповідність
до Конституції України процедури призначення
та звільнення Директора Державного бюро розслідувань»
(реєстр. № 2722 від 13.01.2020 р.)
(підготовлений на виконання листа Голови Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Монастирського Д. А.)

Виконавці:

Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
приведення у відповідність до Конституції України процедури призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань» № 2722
від 13.01.2020 р. (далі – проект Закону) відповідає Висновку Конституційного Суду України від 16.12.2019 р. у справі щодо закріплення
повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні
органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на
посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань.
Зазначеним проектом Закону цілком слушно пропонується закріпити повноваження щодо призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також інших питань, пов’язаних з діяльністю ДБР, за Кабінетом Міністрів України та його органами. Зазначене випливає з того, що відповідно до Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» ДБР є центральним органом виконавчої
влади, що здійснює правоохоронну діяльність. Вищим у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який, відповідно до
Конституції України має повноваження щодо утворення та функціонування органів виконавчої влади, у тому числі й ДБР.
Перерозподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України та
Президентом України необґрунтовано розширює повноваження останнього, чим може бути порушений баланс між гілками влади.
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Водночас варто звернути увагу, що авторами проекту Закону
запропоновано внести зміни у розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Підкреслимо, що така пропозиція не відповідає ч. 6 ст. 90
ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» якою передбачено, що
законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Законопроект може передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства
тощо), а не до закону про внесення змін до цього законодавчого
акта. У зв’язку з чим зазначені положення проекту Закону потребують вдосконалення.

34. Науково-правовий висновок
щодо проєктів Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя»
(№ 2710 від 28.12.2019 р.) та Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення участі присяжних у здійсненні правосуддя»
(№ 2710-1 від 16.01.2020 р.)
(підготовлений на виконання листа Голови Комітету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Монастирського Д. А.)

Виконавці:

О. Г. Шило – д. ю. н., проф., член-кореспонден НАПрН України, головний
науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу
та судоустрою, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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Конституція України (ст. 5, п. 4 ст. 124, ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 129)
створила правові підстави для запровадження в Україні суду присяжних. Тим самим визначено вектор перспективного розвитку судоустрійного та процесуального законодавства, а саме – в напрямі впровадження моделі суду присяжних із поділом компетенції між професійними
суддями і присяжними, оскільки за своєю правовою природою лише
така форма участі народу в здійсненні правосуддя може характеризуватися як суд присяжних. Аналіз законодавчої моделі суду присяжних,
закріпленої у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі –
КПК) та практики застосування цієї процесуальної форми дозволяють
констатувати недосконалість чинного законодавства в цій частині, існування de-facto форми участі народу у здійсненні правосуддя, яка за
своєю правовою природою не є судом присяжних, а крім передбаченого порядку відбору присяжних майже нічим не відрізняється від суду
за участю народних засідателів, що раніше був передбачений законодавством України. Тож необхідність оновлення національного кримінального процесуального законодавства у частині здійснення розгляду
кримінального провадження судом присяжних не викликає жодних
заперечень.
Запропоновані для ознайомлення проекти законів спрямовані на
формування нової, сучасної моделі суду присяжних, яка б належним
чином забезпечила реалізацію положень Конституції України. Однак,
проаналізувавши проекти Закону № 2710, № 2710-1, нами було зроблено висновок, що авторами проекту Закону № 2710 ( далі – проект Закону) запропоновано більш дієвий та якісний механізм функціонування суду присяжних. Цілком підтримуючи зазначений проект Закону,
водночас вважаємо необхідним звернути увагу на деякі положення, які
можуть призвести до певних проблем правозастосовної практики під
час їх реалізації, а тому й потребують доопрацювання.
1. У проекті Закону пропонується ст. 315 КПК доповнити частиною
четвертою такого змісту: «4. Під час підготовчого судового засідання
суд роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або
довічного позбавлення волі, право заявити клопотання про розгляд
кримінального провадження стосовно нього колегіально судом.»
Однак з метою забезпечення поінформованості обвинуваченого
щодо процедури розгляду кримінального провадження щодо нього
в суді вважаємо доцільним унормувати обов’язок суду детально
роз’яснити право обвинуваченого на обрання відповідного порядку
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судового розгляду. З огляду на це пропонуємо ч. 4 ст. 315 викласти
у наступній редакції: «Під час підготовчого судового засідання суд
роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або
довічного позбавлення волі, про те, що кримінальне провадження
щодо нього буде розглядатися судом присяжних, а також право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно
нього колегіально судом.»
2. З метою уникнення неоднакового застосування норм КПК вбачається доцільним абзац 2 ч. 1 ст. 383 закріпити наступним чином: «У
разі визнання головуючим наданих сторонами доказів неналежними
або недопустимими він зобов’язаний вказати присяжним, що вони не
можуть приймати їх до уваги».
3. За логікою побудови проекту Закону здійснення кримінального
провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких
передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять
років або довічного позбавлення волі, судом присяжних закріплюється як ординарний порядок судового розгляду, а здійснення такого
ж кримінального провадження у суді першої інстанції колегіально
судом у складі трьох суддів є диференційованою формою судового
розгляду. У зв’язку з цим нелогічною видається назва ст. 384 КПК
«Роз’яснення права на суд присяжних». Підкреслимо, що проект Закону не містить положень, якими б вносилися зміни до назви вказаної
статті, хоча у порівняльній таблиці до законопроекту ст. 384 КПК називається «Роз’яснення права на відмову від суду присяжних», що
є доволі вдалим формулюванням.
Крім того слід звернути увагу, що прокурор зобов’язаний роз’яснити
це право на стадії досудового розслідування, відповідно особа, щодо
якої здійснюється кримінальне провадження, є не обвинуваченим, а підозрюваним. На підставі зазначеного вбачається, що ч. 1 ст. 384 КПК має
бути закріплена у такій редакції: «Прокурор, суд зобов’язані роз’яснити
підозрюваному, обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або
довічного позбавлення волі, особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього колегіально судом або судом присяжних.
Письмове роз’яснення прокурора підозрюваному про особливості
і правові наслідки відмови від розгляду кримінального провадження
судом присяжних додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів
досудового розслідування, які передаються до суду».
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З метою попередження зловживання обвинуваченим своїм процесуальним правом на обрання процедури розгляду кримінального
провадження пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 384 КПК нормативним
правилом наступного змісту: «Відмова обвинуваченого від розгляду
кримінального провадження щодо нього судом присяжних після
призначення судового розгляду не допускається».
4. Тлумачення норм чинного кримінального процесуального законодавства України у їх системному зв’язку дозволяє констатувати,
що присяжний набуває свого статусу лише після складання ним
присяги відповідно до ст. 388 КПК. До цього моменту ця особа
є кандидатом у присяжні, проте правового статусу присяжного ще
не має. У зв’язку з цим логічним видається у назві та тексті ст. 385
КПК замінити слово «присяжних» на словосполучення «кандидатів
у присяжні».
5. Нелогічним вбачається формулювання абзацу 3 ч. 4 ст. 387 КПК
відповідно до якого прокурор має право заявити відвід без надання
мотивів одному присяжному з огляду на те, що абзацом 2 ч. 4 ст. 387
КПК передбачено, що кожна зі сторін кримінального провадження
мають право заявити відвід без надання мотивів двом присяжним. Це
твердження обумовлюється тим, що на етапі судового розгляду сторона обвинувачення, як правило, представлена лише прокурором, який
здійснює функцію публічного обвинувачення (адже згідно до ст. 3 КПК
стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є – слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також
потерпілий, його представник та законний представник у випадках,
установлених цим Кодексом). З огляду на це видається доцільним абзац
3 ч. 4 ст. 387 виключити.
6. Особливостями мотивувальної частини вироку суду присяжних
є відсутність у ньому обґрунтування щодо відповідей, наданих присяжними на запитання щодо винуватості чи невинуватості. Зазначене
узгоджується з практикою ЄСПЛ, відповідно до якої такий рівень обґрунтування вироку суду присяжних не є порушенням ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) (рішення ЄСПЛ у справі «Папон проти Франції»). На підставі
зазначеного корективів потребує п. 2 ч. 1 ст. 3918 у спосіб закріплення
її у такій редакції: «у мотивувальній частині вироку обставини, встановлені вердиктом присяжних, обґрунтовуються у спосіб посилання
на вердикт присяжних».
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7. Варто звернути увагу на те, що ані в проекті Закону, ані в чинному КПК не вирішується питання щодо складу суду у підготовчому
судовому засіданні у кримінальному провадженні щодо злочинів, за
вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк
понад десять років або довічного позбавлення волі. В проекті Закону
відсутнє унормування порядку формування складу суду у випадку відмови обвинуваченого від розгляду кримінального провадження щодо
нього судом присяжних, адже, підготовче провадження в цих випадках
здійснюється суддею; якщо обвинувачений заявив клопотання про
розгляд його справи судом колегіально у складі трьох суддів, виникає
необхідність обрання суддів, які будуть входити до складу суду. Порядок вирішення цього питання, на наше переконання, має бути предметом регулювання саме закону, а не підзаконного нормативного акту
(як то, наприклад, Положення про АСДС), оскільки йдеться про забезпечення права на справедливий суд.
8. Відповідно до ч. 3 ст. 390 КПК у разі усунення присяжного до
складу суду включається запасний присяжний, після чого судовий розгляд продовжується, або, у разі відсутності запасного присяжного,
здійснюється відбір нового присяжного в порядку, передбаченому цим
параграфом, після чого судове провадження розпочинається з початку.
Втім, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК судове провадження – кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче
судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення
судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинами. Таким чином, першою стадією судового провадження є підготовче провадження.
З огляду на сказане підкреслимо, що присяжні не беруть участь
у підготовчому провадженні, а відбір присяжних здійснюється на стадії судового розгляду, у зв’язку з чим цілком логічним вбачається
після здійснення відбору нового присяжного розпочинати з початку не
судове провадження, а судовий розгляд. На підставі зазначеного необхідним є внесення нормативних корективів до ч. 3 ст. 390 КПК шляхом
закріплення її у такій редакції: «у разі усунення присяжного до складу
суду включається запасний присяжний, після чого судовий розгляд
продовжується, або, у разі відсутності запасного присяжного, здійснюється відбір нового присяжного в порядку, передбаченому цим параграфом, після чого судовий розгляд розпочинається з початку».
241

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

9. Авторами проекту Закону пропонується доповнити ст. 392 КПК
чистиною 4 такого змісту: «Вироки суду присяжних у порядку, передбаченому главою 31 цього Кодексу, можуть бути оскаржені лише
в частині призначення покарання, звільнення від покарання та від його
відбування, розв’язання цивільного позову та вирішення питань про
судові витрати».
Водночас зазначена пропозиція видається доволі спірною з огляду
на міжнародний досвід функціонування суду присяжних, аналіз якого
надає підстави стверджувати, що вироки суду присяжних дійсно мають
таку характерну ознаку, як обмежена «оскаржуваність». Проте такі
обмеження стосуються лише оскарження виправдувального вироку
суду присяжних, що видається цілком логічним, оскільки у більшості
країн світу суд присяжних функціонує лише у першій судовій інстанції,
а скасування виправдувального вироку суду присяжних апеляційним
судом у складі професійних суддів може нівелювати саму суть участі
народу у здійсненні правосуддя.
Однак заборона оскарження обвинувального вироку суду присяжних щодо підстав встановлення винуватості особи може призвести до
порушення фундаментального права на доступ до правосуддя. Зазначене право, закріплене у ст. 6 Конвенції, включає в себе право на
оскарження, зокрема у справах про кримінальні правопорушення, що
закріплено у ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції від 22 листопада 1984
року. Відповідно, кожен, кого суд внаслідок розгляду справи визнав
винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції цього вироку, за винятком установлених
законом випадків для незначних правопорушень, або коли відповідну
особу було засуджено у першій інстанції найвищим судом, або коли її
визнали винною і засудили після оскарження виправдувального вироку. Тож обмеження права на доступ до правосуддя на законодавчому
рівні може стати підставою для звернення особи до ЄСПЛ.
Як вже зазначалося, у багатьох країнах світу, які мають значний
досвід функціонування суду присяжних, в національним законодавством унеможливлено оскарження лише виправдувального вироку суду
присяжних.Наприклад, у рішенні у справі «Judge v. The United Kingdom»
ЄСПЛ дійшов висновку, що обставини ухвалення немотивованого
рішення шотландського суду присяжних були достатніми, аби обвинувачений зрозумів суть вироку стосовно себе. Крім того, Суд був
переконаний, що наявна в шотландському праві можливість апеляцій242
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ного оскарження є достатньою, аби усунути будь-які недоліки вироку
суду присяжних. Адже апеляційний суд мав широкі наглядові повноваження та право скасувати будь-який помилковий вирок.
Спираючись на позитивний досвід інших держав, вважаємо, що підстави оскарження обвинувального вироку суду присяжних мають бути
розширені (авторами проекту Закону не враховано таких підстав, наприклад, як порушення процедури судового розгляду, прийняття головуючим
незаконного рішення щодо допустимості доказів). Зазначених корективів у проекті Закону, на нашу думку, потребує й ст. 394 КПК.

35. Науково-правовий висновок науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України щодо обсягу
повноважень Президента України зі здійснення керівництва
у сфері національної безпеки в контексті керівництва
Службою безпеки України
Виконавець:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На виконання листа Президії Національної академії правових наук
України № 556 від 13 серпня 2020 року за зверненням Голови Служби
безпеки України та завдання про надання суджень щодо обсягу повноважень Президента України зі здійснення керівництва у сфері національної безпеки в контексті керівництва Службою безпеки України
(далі-СБУ), з урахуванням висновку Конституційного Суду України
від 16 грудня 2019 року № 7-В/2019 слід зазначити наступне.
Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України
є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина. При цьому у ст. 106 передбачено, що Президент,
серед іншого: забезпечує державну незалежність, національну безпеку (п. 1); вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України (п. 14); є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних
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Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво
у сферах національної безпеки та оборони держави (п. 17); очолює
Раду національної безпеки і оборони України (п. 18).
У статті 107 Конституції України встановлено, що Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Президент
формує її персональний склад, куди за посадою входять Прем’єрміністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки
України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ
України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України, а компетенція та функції
Ради визначаються законом.
До функцій Ради національної безпеки і оборони України згідно
ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» у тому числі відноситься координація та здійснення контролю за
діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки
і оборони у мирний час; в умовах воєнного або надзвичайного стану
та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній
безпеці України.
Президент України, як Голова Ради національної безпеки і оборони
України дає доручення членам Ради, пов’язані з виконанням покладених на неї функцій (п.4 ст. 11)
У свою чергу національна безпека України, згідно п. 9 ч. 1 ст. 1
Закону України «Про національну безпеку України», – це захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного
конституційного ладу та інших національних інтересів України від
реальних та потенційних загроз; а національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких
забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут
її громадян (п. 10 ч. 1 ст. 1).
Таким чином на конституційному рівні Президент України визначений як керівник у сферах національної безпеки та оборони, суб’єкт
забезпечення державної незалежності, національної безпеки, а також
гарант державного суверенітету, територіальної цілісності країни.
Логічно передбачити, що такий статус (роль) обумовлює наявність
відповідної компетенції (кола повноважень) у глави держави у даній
сфері задля досягнення передбачених Основним Законом цілей.
244

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

Етимологічно термін «керівництво» (дія за значенням керувати)
означає спрямовувати процес, впливати на розвиток, стан чого-небудь
/ спрямовувати що-небудь кудись, до чогось; спрямовувати діяльність
кого –, чого-небудь, бути на чолі когось, чогось, давати вказівки, розпоряджатися / спрямовувати чиї-небудь учинки, дії / зумовлювати дії,
вчинки чиї-небудь1.
«Спрямовувати» – направляти певним чином плин чого-небудь /
надавати потрібного напрямку діяльності, вчинкам і т. ін. / орієнтувати
кого-небудь певним чином / направляти проти кого-, чого-небудь, на
когось, щось / виділяти, призначати що-небудь для чогось / наставляти,
даючи поради, вказівки кому-небудь2.
«Забезпечення» (забезпечити, забезпечувати) означає задовольняти
кого-, що-небудь у якихось потребах; створювати надійні умови для
здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти
кого-, що-небудь від небезпеки3.
У цьому сенсі положення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки
України» (реєстр. № 3196 від 10 березня 2020 р.) на відміну від запропонованих проектом Закону про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України
утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014 від 29 серпня 2019 року),
який був предметом розгляду Конституційним Судом України (висновок від 16 грудня 2019 року № 7-В/2019) не свідчать про розширення
повноважень глави держави, яке матиме наслідком перерозподіл повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України, не
призведуть до порушення між ними балансу конституційних повноважень, адже вони витікають із існуючих конституційних норм
(ст. ст. 102, 106, 107 Основного Закону України) та Законів України
«Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про національну безпеку України» тобто із характерних для Президента України
1
Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред.
В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. С.535–536.
2
Там само. С.1379.
3
Там само. С.375.
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функцій та повноважень. Однак зазначене не виключає реальну потребу в доопрацюванні положень проекту Закону (реєстр. № 3196 від
10 березня 2020 року) на що ми звертали увагу раніше.
Отже, передбачені проектом № 3196 повноваження Президента
України щодо погодження призначень та звільнень з посад заступників
Голови Служби безпеки України та начальників регіональних органів
Служби безпеки України (ч. 1 ст. 24); затвердження Положення про
проходження служби співробітниками Служби безпеки України, яким
присвоюються спеціальні звання (ч. 2 ст. 28) тощо може розглядатися
як реалізація ним компетенції з керівництва у сфері національної
безпеки, враховуючи, що згідно ч.ч. 1, 3 ст. 2 даного проекту саме
Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України;
є головним органом із забезпечення державної безпеки, боротьби з тероризмом, спеціально уповноваженим державним органом у сфері
контррозвідувальної діяльності, а також з питань забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони. До її основних завдань, серед іншого, відповідно до п.4 ч.2
ст. 2проекту віднесено попередження, виявлення та припинення злочинів проти основ національної безпеки, миру і безпеки людства, розповсюдження зброї масового ураження та інших злочинів, які становлять загрозу державній безпеці України.

36. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до законодавства
України про адміністративні правопорушення, кримінального
законодавства та кримінального процесуального
законодавства щодо діяльності Служби безпеки України
та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392)
Виконавці:

Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
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Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
А. О. Гаркуша – к. ю. н., провідний науковий співробітник, лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Є. О. Гаркуша – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від президента НАПрН України О. В. Петришина від 02.12.2020 р. (вх. лист
ел. поштою № 315) із дорученням надати зауваження та пропозиції до
проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства України
про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та
кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392).
Дослідивши зазначений законопроект та пакет супровідних документів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради
України, науковці дійшли таких висновків.
І
Щодо пропозицій про внесення змін
до Кримінального кодексу України
Запровадження нових підходів та пріоритетів функціонування
Служби безпеки України потребує низки законодавчих змін, у тому
числі й внесення змін до законодавства про кримінальну відповідальність. Крім того, набув чинності Закон України «Про розвідку», яким
зокрема визначені правові та організаційні засади функціонування
розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань. А отже, відповідних змін також потребує Кримінальний
кодекс України щодо введення гарантій захисту співробітників розвідувальних органів.
Водночас відповідно до Закону України № 619-ІХ від 19.05.2020
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удо247
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сконалення процедури внесення змін» встановлена особлива процедура внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального
процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, вказаними положеннями передбачено,
що врегулювання правовідносин у сферах адміністративної та кримінальної відповідальності здійснюється виключно шляхом внесеннями
відповідних змін до зазначених Кодексів окремими Законами.
З огляду на це необхідність у підготовці рецензованого законопроекту не викликає сумнівів.
У законопроекті пропонується внести до Кримінального кодексу
України такі зміни:
– в переліку злочинів, за які кримінальна відповідальність настає
у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років (ч. 2 ст. 22) після слів
«працівника правоохоронного органу» передбачити «співробітника
розвідувального органу»;
– викласти в новій редакції ст. 43 щодо визначення підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Зокрема, до підстав такого звільнення пропонується додати виконання
особою розвідувального (спеціального) завдання;
– у ч. 2 ст. 57 коло осіб, до яких не може бути застосоване покарання у виді виправних робіт пропонується доповнити такою категорією
осіб, як «співробітники розвідувальних органів»;
– уточнюються назви статей 201, 330 та склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 330;
– назви та диспозиції статей 345, 347, 348, 349 пропонується доповнити вказівкою на таких спеціальних потерпілих як співробітники
розвідувальних органів.
Підтримуючи в цілому ідею внесення названих змін до КК України
та форму, в якій їх пропонується втілити, вважаємо за необхідне висловити певні судження.
Щодо ст. 43: з метою приведення формулювання диспозиції статті у відповідність до змісту та вимог Закону України «Про розвідку»
та забезпечення захисту прав і свобод особи пропонуємо таку редакцію
ч. 1 ст. 43:
«Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, спеціального розвідувального завдання
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1. Не є кримінальним правопорушенням вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону
виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі
чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх кримінально протиправної діяльності, або виконувала відповідно до законодавства про розвідувальну діяльність заздалегідь затверджене
керівником розвідувального органу України спеціальне розвідувальне
завдання з метою протидії зовнішнім загрозам національній безпеці
України у визначених законом сферах».
Щодо ст. 201: підтримуємо пропозицію стосовно зміни назви
ст. 201 «Контрабанда» на «Контрабанда культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї
та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових
припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації». Її впровадження відповідає принципу юридичної визначеності норм Особливої частини кримінального права як
галузі права. Разом із тим така пропозиція назви повністю не відтворює
перелік предметів кримінальних правопорушень, передбачених у нормі ст. 201 КК, адже за межами назви залишаться частини вогнепальної
нарізної зброї. У зв’язку з цим вбачається більш логічним, щоб у назві
були відбиті всі передбачені в диспозиції норми предмети кримінального правопорушення.
При цьому звертаємо увагу, що в Пояснювальній записці до законопроекту міститься судження, що взагалі не узгоджується із текстом
законопроекту: «Також законопроектом уточнено назви статей та
склади кримінальних правопорушень за статтями 201, 330 КК України
(с. 2, 3 Поясн. зап.).». Насправді ж щодо ст. 201 у законопроекті пропонується змінити лише її назву, але аж ніяк не текст: «4) у статті 201
назву статті викласти в такій редакції …» (абз. 2 с. 3 законопроекту).
ІI
Щодо пропозицій про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
Стосовно ст. 216:
– щодо ч. 2 ст. 216 КПК: виникають питання стосовно вилучення
з підслідності СБУ України кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-1 КК України. Введення зазначених змін має одночасно супроводжуватися включенням ст. 201-1 КК України до підслідності інших правоохоронних органів, чого в законопроекті не
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передбачено. У пояснювальній записці наведена пропозиція не обґрунтовується;
– слід погодитися з доповненням абзацу другого пункту 3 частини
п’ятої таким реченням: «Віднесення до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України кримінальних проваджень
у кримінальних правопорушеннях, передбачених абзацом першим цієї
частини, які розслідуються слідчими органів Служби безпеки України,
допускається лише за вмотивованою постановою Генерального прокурора (виконувача обов’язків Генерального прокурора)», тому що це
вносить чіткість у процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, яке проводиться детективами НАБУ.
– слід погодитися із внесенням змін 345, 347, 348, 349 КК України
щодо доповнення їх вказівкою на «співробітника розвідувального
органу», оскільки ці співробітники також здійснюють правоохоронну
діяльність та сприяють зміцненню авторитету держави.
ІII
Щодо пропозицій про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення
З метою конкретизації суб’єкта та визначення законодавчих меж
пропонується викласти запропоновану законопроектом статтю 185-14
Кодексу України про адміністративні правопорушення в такій редакції:
«Порушення вимог закону щодо надання інформації на запит
Служби безпеки України.
Ненадання державним органом, військовим формуванням, органом
місцевого самоврядування, державним підприємством, установою,
організацією інформації на запит посадової особи Служби безпеки
України, направлений відповідно до закону, або надання на такий запит завідомо недостовірної інформації, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того,
що про них збирається така інформація, – …».
Загальний висновок. На підставі наведеного, вважаємо, що проект
Закону України «Про внесення змін до законодавства України про
адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та
кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів» (реєстр. № 4392) з урахуванням наведених зауважень може бути передано на розгляд Верховної Ради України.
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37. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності
за порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях,
що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156)
Виконавці:

О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 07.10.2020 р. (вх. лист № 194‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 11.09.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 287) із дорученням надати зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог
радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156).
Рецензований законопроєкт передбачає криміналізацію низки діянь,
які на сьогодні є адміністративними правопорушеннями, передбаченими у ст. 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
– проникнення у зону радіаційного забруднення без дозволу відповідних органів;
– самовільне поселення у ній;
– знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зони.
Наведені діяння пропонується помістити в ч. 1 нової редакції
ст. 267-1 КК України «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки»,
а ч.ч. 1-4 чинної редакції вважати відповідно частинами 2-5 (із деякими змінами в термінології – замість зони радіаційного забруднення –
зона відчуження чи зона безумовного (обов’язкового) відселення).
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Також у законопроєкті пропонується істотно збільшити розмір
штрафів у санкціях ст. 267-1 КК.
Дослідивши положення вказаного законопроекту, фахівці Інституту дійшли таких висновків.
Слід погодитися з розробниками законопроекту стосовно того, що
в суспільстві наявні проблеми, пов’язані із самовільним проникненням
у зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення.
Найнебезпечнішим наслідком таких діянь є виникнення у зазначених
зонах численних пожеж.
Ці та інші наведені в пояснювальній записці до рецензованого законопроекту положення свідчать про актуальність правового регулювання питань, впорядкуванню яких він присвячений.
Водночас слід відмітити, що підставою для визнання того чи іншого діяння кримінальним правопорушенням є його суспільна небезпечність. Вона означає, що діяння заподіює істотну шкоду охоронюваним кримінальним законодавством суспільним відносинам або
створює реальну загрозу її заподіяння. Кримінальна відповідальність
є найсуворішим видом юридичної відповідальності, який слід впроваджувати за певні соціально небажані прояви поведінки в тих випадках, коли боротьба з ними іншими, некримінально-правовими
засобами, не є доцільною.
У зв’язку з цим вважаємо за потрібне відзначити, що для криміналізації діянь, що нині містяться у ст. 46-1 КУпАП, необхідно, щоб вони
заподіювали шкоду або принаймні створювали реальну загрозу життю,
здоров’ю людей, власності, довкіллю або іншим соціальним благам,
захисту яких присвячено розділ ІХ Особливої частини Кримінального
кодексу України «Кримінальні правопорушення проти громадської
безпеки». Вочевидь не всяке зазначене у законопроекті діяння (самовільне проникнення у зону радіаційного забруднення, поселення у ній
тощо) створюють таку (реальну!) загрозу. Звичайно, сам факт перебування осіб у таких специфічних місцевостях без передбаченого законом дозволу знижує стан їх захищеності, але не настільки, щоб лише
від цього факту наставали шкідливі для суспільства наслідки.
У зв’язку з зазначеним у ч. 1 нової редакції ст. 267-1 КК слід
обов’язково зробити уточнення «якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей, довкілля, власності». Таким чином, інші досліджувані правопорушення (які не створили реальної загрози) мають залишитися в КУпАП. Водночас санкції за їх вчинення доцільно збільшити до пропонованих у законопроекті розмірів.
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Окрім того, вважаємо доцільним доповнити перелік діянь у розглядуваній нормі таким діянням, як незаконний супровід до зони відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення.
Також вбачаємо некоректним у передбачуваній в законопроекті ч. 1
ст. 267-1 КК України застосування віддієслівного іменника «надання»
у формулюваннях «проникнення в зону відчуження чи зону безумовного (обов’язкового) відселення без надання передбаченого законом
дозволу…», а також «переміщення будь-яким способом за межі зони
відчуження чи зони безумовного (обов’язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу» у чинній ч. 1 ст. 267-1 КК
України (передбачуваній в законопроекті ч. 2 ст. 267-1 КК України).
Зазначений іменник не узгоджується зі змістом цих діянь, адже згідно
з тлумачним словником «надавати» означає дати що-небудь. Тож пропонуємо або замінити формулювання «без надання» на «без отримання», або викреслити дієслово «надання», залишивши формулювання
«без передбаченого законом дозволу».
Із збільшенням розмірів штрафів у ч.ч. 1-4 чинної (ч. ч. 2-5 пропонованої) редакції ст. 267-1 КК вважаємо за можливе погодитись.
Висновок. На підставі наведеного, вважаємо, що проєкт Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» (реєстр. № 4156) може
бути підтримано за умови врахування наведених зауважень.

38. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України (щодо криміналізації ухилення
від декларування достовірної інформації особами,
уповноваженими на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
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Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Ю. Ю. Забуга – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження
проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 24.11.2020 р. (вх. лист № 208‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 26.11.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 310) із дорученням надати зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо криміналізації ухилення від декларування
достовірної інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301).
У Проекті пропонується доповнити Кримінальний кодекс (далі –
КК) України новою статтею 3662,виклавши її в такій редакції:
«Стаття 3662. Ухилення від декларування достовірної інформації
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про
запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування
зазначеної декларації, –
караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до
частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна
або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку,
якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб».
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Аналіз зазначених матеріалів дозволяє висловити такі судження.
1. Ураховуючи рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності ст. 3661 «Декларування недостовірної інформації», підтримуємо намагання автора Проекту знайти
ефективні засоби боротьби з корупцією, пов’язаної з недостовірним
декларуванням. Як правильно указано в Пояснювальній записці до
законопроекту, зазначена стаття КК України регулювала питання кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, у разі подання ними завідомо
недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої
Законом України «Про запобігання корупції», або у разі умисного неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. При цьому
відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або
іншого об’єкта декларування, що має вартість, наставала лише у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад
250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Натомість у разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних
на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
настає адміністративна відповідальність, передбачена статтею 172-6
«
Порушення вимог фінансового контролю» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Погоджуємося з автором законопроекту і в тому, що після прийняття вищезгаданого Рішення Конституційного Суду України в законодавстві України утворилася прогалина, пов’язана з відсутністю
законодавчого регулювання відповідальності за подання суб’єктом
декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі
відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
2. Ініціатором ліквідування згаданої прогалини пропонується внести зміни до КК України шляхом переважно збереження тексту статті,
що визнана неконституційною, за винятком її номера (3662 замість 3661)
та назви («Ухилення від декларування достовірної інформації» замість
«Декларування недостовірної інформації»).
Важливо, що автором Проекту враховано правило присвоєння
номера в кодифікованому законодавчому акті (яким і є КК України),
255

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

якщо статтю визнано неконституційною або її виключено з Кодексу
з інших причин, наприклад, у зв’язку з декриміналізацією діяння.
Разом із тим назва статті «Ухилення від декларування достовірної
інформації» законопроекту не відповідає тексту диспозиції цієї статті.
У Проекті криміналізоване діяння може бути двох альтернативних
форм: (1) подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних
відомостей … або (2) неподання суб’єктом декларування зазначеної
декларації. Однак визнати діяння в таких формах ухиленням можна
лише обмежено. Слід враховувати, що подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей є активною поведінкою суб’єкта
кримінального правопорушення або так званою «змішаною бездіяльністю». Водночас результати граматичного аналізу є підґрунтям підтвердження науковості позиції дослідників, які стверджують, що
ухиленням є бездіяльність особи, тобто її пасивна поведінка.
Зазначене дозволяє стверджувати, що назва статті потребує узгодженості з текстом її диспозиції.
3. Низка зауважень виникає стосовно примітки, запропонованої
законопроектом ст. 3662 КК.
Насамперед слід відмітити, що з редакцією примітки не можна
погодитися у зв’язку з повторенням помилок, що були характерні редакції примітки до ст. 3662 Кодексу, визнаною неконституційною. Зокрема, примітка фактично містить дві роз’яснювальні норми, органічно не пов’язані одна з одною. Перша з них (за текстом примітки) визначає, хто є суб’єктом декларування з визначенням, що суб’єктами
декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої
статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. А друга норма конкретизує, що
відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна
або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку,
якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проте у структурі
примітки це не враховано (відсутнє виділення норм за допомогою
нумерації «Примітка 1 і 2»), що є порушенням правил законодавчої
техніки викладення тексту приміток.
Іще одним зауваженням стосовно примітки до ст. 3662 законопроекту є виявлена її невідповідність ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (у частині визначення суб’єктів декларування).
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Також слід відмітити, що в примітці надається роз’яснення щодо
відмежування кримінального правопорушення ст. 3662 КК від суміжного адміністративного правопорушення. При цьому автори пропонують виходити із вартості майна або іншого об’єкта декларування,
що є цілком доречним. Проте викликає зауваження умовна одиниця,
на підставі якої правозастосувачеві пропонується розраховувати цю
вартість – прожитковий мінімум для працездатних осіб. Так, у нормах
КК України, де міститься вказівка на певний розмір чи вартість предметів, що впливає на кваліфікацію, використовується зовсім інша
умовна одиниця – «неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
При цьому вбачається невдалим зазначати розмір, за якого настає відповідальність за цією статтею, у примітці до ст. 3662 КК, а не у диспозиції, адже це є конститутивною ознакою цього кримінального
правопорушення.
4. Виходячи із указаних зауважень, пропонується викласти нову
норму у такій редакції:
«Стаття 3662. Декларування недостовірних відомостей
Умисне подання суб’єктом декларування недостовірних відомостей
у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, або неподання суб’єктом декларування
необхідних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян –
карається штрафом від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150
до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до 3 років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до
частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
Висновок: Ураховуючи наведені зауваження, вважаємо, що проект
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо криміналізації ухилення від декларування достовірної інформації
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)» (реєстр. № 4301) потребує доопрацювання.
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39. Висновок щодо можливості встановлення
кримінальної відповідальності за постановлення
суддею (суддями) неправосудного (незаконного
та необґрунтованого) рішення (ст. 375 КК України)
Виконавець:

М. В. Шепітько – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

У відповідь на Ваш лист (вх. № 112‑01‑23 від 23 червня 2020 р.) щодо
необхідності висловлення пропозицій та зауважень щодо чотирьох проектів Законів України (реєстр. №№ 3500 – 3500-3) щодо встановлення
кримінальної відповідальності за постановлення суддею (суддями) неправосудного (незаконного та необґрунтованого) рішення або виключення ст. 375 КК України, вважаємо за можливе повідомити таке.
1. Відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі
за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції’ України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 ст. 375
КК України «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» визнана такою, що не
відповідає Конституції’ України (є неконституційною). Аргументація
рішення Конституційного Суду України пов’язується із суперечностями принципу верховенства права, а саме такому його елементу, як
юридична визначеність, та неузгодженості з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення (ч. 1 ст. 8, ч. 1,2 ст. 126, ч. 1,
п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституції’ України). При цьому ст. 375 КК України
втрачає чинність тільки через шість місяців з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.
2. З огляду на надані пропозиції формулювання ст. 375 КК України,
слід вказати на необхідність збереження кримінальної відповідальності за постановлення суддею (суддями) неправосудного (незаконного та
необґрунтованого) рішення, оскільки ця норма є спеціальною до ст. 364
КК України «Зловживання владою або службовим становищем» в ситуації, коли суддя здійснює свою владу в межах безпосереднього
здійснення правосуддя. Виключення ст. 375 КК України не призведе
до дозволеності такої поведінки суддею або суддями, а зробить необхідним застосування на практиці загальної норми – ст. 364 КК України
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«Зловживання владою або службовим становищем», яка в цілому не
пов’язана із фактом постановлення судового рішення. Це унеможливить застосування ст. 375 КК України до присяжних (оскільки вони не
є службовими особами), а також змінить зміст інших норм розділу
XVIII КК України «Злочини проти правосуддя», оскільки вона є системоутворюючою (ключовою) для цього розділу. Отже, цей підхід
вказує на формальну неможливість виключення ст. 375 КК України.
Саме тому, пропозиції висловлені в проекті Закону України № 3500-2,
внесеному народними депутатами С. О. Демченком та Г. М. Мамкою,
необхідно відкинути як такий, що не відповідає системі злочинів проти правосуддя, які сформовані в розділі XVIII КК України, а також
існуючому балансу поділу гілок влади на законодавчу, виконавчу та
судову, механізму стримування та противаг.
3. За рішенням Конституційного Суду України ст. 375 КК України
має бути оновлена відповідно до такого елементу принципу верховенства права як юридична визначеність за ознакою «завідомої неправосудності». Важливим також є й те, що неприйняття ст. 375 КК України
в оновленому вигляді може призвести до кримінальних процесуальних
наслідків у вигляді часткового закриття кримінальних проваджень,
щодо яких на сьогодні здійснюється досудове розслідування, судовий
розгляд, а також перегляду тих обвинувальних вироків, які були постановлені раніше.
4. У рішенні Конституційного суду акцентується увага, що «встановлення кримінальної’ відповідальності за постановлення «завідомо
неправосудного» судового рішення створює ризики та можливості для
впливу на суддів внаслідок нечіткості та неоднозначності диспозиції
ст. 375 КК України». Цей підхід корелюється із підходами висловленими раніше щодо забезпечення: 1) збереження балансу недоторканності суддів та того факту, що вони не повинні бути над законом (висновок Венеціанської комісії Amicus Curiae для Конституційного Суду
Молдови щодо кримінальної відповідальності суддів (10-11 березня
2017 р. № 880/2017); 2) унеможливлення тиску на суддів з боку громадян та прокурорів шляхом внесення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань повідомлень про постановлення суддями завідомо неправосудних судових рішень (Щорічна доповідь Вищої ради правосуддя «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні (2017)).
Також очевидним є те, що названі проблеми пов’язані не з конститу259
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ційністю ст. 375 КК України, а з проблемами правозастосування та
зловживання процесуальними правами учасників судочинства (провадження). Названі аргументи дозволяють зробити висновок про доцільність розгляду пропозицій змінення ст. 375 КК України, що дозволить уникнути її двозначного тлумачення та зловживанням правами
учасників судочинства (провадження).
5. Вдосконалення (оновлення) диспозиції ст. 375 КК України, виглядає оптимальним та таким, що дозволить вирішити питання,
пов’язані із практикою її застосування. Сформульовані пропозиції
в проектах Законів України № 3500, № 3500-1, № 3500-3 зводяться до
того, що ст. 375 КК України, має включити пряму вказівку на те, що:
1) неправосудне судове рішення замінюється на упереджене (пропозиція за законопроектом № 3500); 2) неправосудність (незаконність
або необґрунтованість) формулюється через порушення норм матеріального або процесуального права, включаючи невідповідність
фактичним обставинам справи (пропозиції за законопроектами
№ 3500, № 3500-1, ; 3500-3); 3) судове рішення вважається постановленим з моменту його складання та проголошення або надсилання
чи вручення хоча б одному учаснику чи судового провадження чи
заявнику (пропозиція за законопроектом № 3500); 4) цей склад злочину має стати матеріальним (замість формального) через визнання
постановлення завідомо неправосудного судового рішення злочином
тільки в разі завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам
(чи грубого порушення норм), свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб (пропозиція за законопроектами № 3500, № 3500-1);
5) спробою формування відкритого переліку порушень процесуального законодавства, що є істотними (пропозиція за законопроектом
№ 3500-1).
6. Слід зазначити, що всі пропозиції змінення диспозиції ст. 375
КК України пов’язані із підходами, які вже є виробленими в судовій
практиці та, щодо яких вже є науково-обґрунтовані пропозиції щодо
тлумачення цієї норми.
6.1. На нашу думку, фактична заміна «неправосудного» судового
рішення на «упереджене» призведе до необхідності тлумачення поновому менш усталеного для кримінального права терміну. «Неупередженість» прийняття рішень наразі використовується в ст. ст. 2, 9, 21-23,
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35, 75, 77, 94, 388, 390 та 415 КПК України як процесуальний термін,
однак без будь-якого його визначення, яке б вказувало на його зміст.
Це означає, що включення «упередженості» прийняття рішення в
ст. 375 КК України сформулює нову проблему щодо тлумачення вже
його змісту, а не спростить застосування норми на практиці. Саме тому
з такою пропозицією погодитися не можна (пропозиція за законопроектом № 3500).
6.2. Так само, зайвою та необґрунтованою, вбачається пропозиція
тлумачення моменту закінчення злочину, передбаченого ст. 375 КК
України (пропозиція за законопроектом № 3500). У науковій літературі та практиці застосування вироблений підхід, згідно якого момент
закінчення цього злочину пов’язується із складанням, підписанням
(оформленням) та проголошенням судового акту. Цей висновок здійснений на підставі аналізу норм процесуальних кодексів, які акцентують увагу на процесуальному оформленні судового рішення без врахування набуття законної сили, можливості оскарження, одержання
копій рішень стороною у справі, прийняття рішення апеляційним або
касаційним судом, тощо (оскільки усі ці дії знаходяться поза волею
судді як суб’єкта цього злочину, який вже здійснив усе необхідне для
доведення цього злочину до кінця).
6.3. Цікавою, однак науково необґрунтованою, є пропозиція
переведення ст. 375 КК України із формального до матеріального
складу злочину за рахунок визнання постановлення завідомо неправосудного судового рішення злочином тільки в разі завдання
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб (пропозиція за законопроектом
№ 3500-1). Ця пропозиція фактично дозволяє судді (суддям) умисно
постановляти неправосудні судові рішення, які містять порушення
норм матеріального або процесуального права, однак, які не завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам
ао інтересам окремих юридичних осіб. Очевидно, що в цілому з таким підходом не можна погодитись, дозволяючи постановляти такі
неправосудні рішення й визнавати їх законними. Крім того, введення додаткового оціночного поняття «істотної шкоди», очевидно
вказує на необхідність додаткового його визначення і тлумачення,
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що не спрощує, а ускладнює застосування ст. 375 КК України на
практиці.
6.4. Найбільш обґрунтованою та необхідною на практиці є, на нашу
думку, формулювання незаконного та необґрунтованого (упередженого) рішення суду через порушення норм матеріального або процесуального права, включаючи невідповідність фактичним обставинам
справи (пропозиція за законопроектом № 3500, № 3500-1, № 3500-3).
Це пояснюється сталістю цього положення, узгодженням із слідчою
та судовою практикою та науковими дослідженнями в цій сфері спеціалістами в матеріальному та процесуальному праві.
6.5. Важливою проблемою правозастосування залишається розповсюдження дії ст. 375 КК України на різні юрисдикції, що дозволяє
штучно розширяти або звузити обстановку постановлення неправосудного судового рішення в Україні та блокування формальної можливості включення арбітражів, мирових судів, інших квазісудових
й близьких до здійснення правосуддя судових органів, які, тим не менш,
не відносяться до судової гілки влади в Україні й не здійснюють правосуддя як таке. Тому, на нашу думку, необхідним є формулювання примітки з таким змістом: «У статті 375 цього Кодексу суддею визнається
суддя місцевого, апеляційного, Вищого спеціалізованого або Верховного Суду України». Таким чином, найбільш доцільними змінами в
ст. 375 КК України є оновлення диспозиції та залишення санкції в первинному вигляді та формулювання до неї примітки:
Стаття 375. Постановлення суддею завідомо незаконного судового акту
1. Умисне постановлення судового акту (постанови, ухвали, вироку або рішення) суддею, який завідомо для нього суперечить нормам
матеріального або процесуального законодавства чи явно не відповідає
фактичним обставинам, встановленим у справі,
– карається обмеженням волі на строк до п ’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п ’яти років.
2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста,
– караються позбавленням волі на строк від п ’яти до восьми років.
Примітка. У статті 375 цього Кодексу суддею визнається суддя
місцевого, апеляційного, Вищого спеціалізованого або Верховного Суду
України.
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40. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєктів
законів про відшкодування шкоди потерпілим
від насильницьких кримінальних правопорушень
(реєстр. № 3892 від 17.07.2020 р.), а також про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального процесуального кодексу
України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди
потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень
(реєстр. № 3893 від 17.07.2020 р.)
Виконавці:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
Ю. Б. Данильченко – д. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень;
М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
С. В. Панова – молодший науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшли листи від
голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 17.09.2020 (вх. листи № 165‑01‑23,
166‑01‑23), а також президента НАПрН України О. В. Петришина від
11.09.2020 р. (вх. Листи електронною поштою № 272, 273) із дорученням підготувати зауваження та пропозиції до проектів законів про
відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних
правопорушень (реєстр. № 3892 від 17.07.2020), а також про внесення
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змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3893 від 17.07.2020).
Зважаючи на тісний взаємозв’язок проекту Закону про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3892 від 17.07.2020) (далі –проект Закону № 3892) та
проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу
України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3893
від 17.07.2020) (далі – проект Закону № 3893), вважаємо можливим
надати сукупну відповідь за результатами аналізу зазначених проектів.
Необхідність у прийнятті нормативного правового акта, який би
регулював порядок відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень, не викликає жодних сумнівів. Насамперед відшкодування шкоди потерпілим гарантується Конституцією України. Відповідно до положення її ст. 56 однією з важливих гарантій конституційних прав громадян на життя і здоров’я та їх права
власності є право кожного на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Окрім того, згідно
з Планом заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що
випливають з її членства в Раді Європи, затверджених Указом Президента України від 12 січня 2011 року N 24/2011, на Україну покладено
завершення підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України
проекту закону про ратифікацію Європейської конвенції про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів та законопроект
щодо приведення законодавства України у відповідність із положеннями Європейської конвенції.
Окрім того, розробка законопроекту обумовлюється значною кількістю постраждалих осіб – щороку в середньому в Україні їх налічується понад 15 тисяч; відсутністю в Україні дієвого механізму такої
компенсації; наявністю великої кількості кримінальних проваджень,
де неможливо встановити особу злочинця.
Аналізовані законопроекти є черговою спробою законодавця урегулювання питань відшкодування шкоди потерпілим. Із прийняттям
264

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

чинного КК 2001 року таких спроб було немало, зокрема, у Верховній
Раді України були зареєстровані проект Закону про відшкодування за
рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від
злочину № 6283 від 25.10.2004; проект Закону про відшкодування за
рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від
злочину 6283-1 від 17.01.2006; проект Закону про відшкодування за
рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від
злочину № 0907 від 25.05.2006; проект Закону про відшкодування за
рахунок держави матеріальної шкоди фізичним особам, які потерпіли
від злочину № 7303 від 27.10.20107; проект Закону щодо надання державою спеціального соціального статусу потерпілим від особливо
тяжких злочинів та відшкодування за рахунок держави матеріальної
та моральної шкоди вказаним особам, із обов’язковим відшкодуванням
відшкодування державі засудженими понесених витрат № 3841 від
29.01.2016; проект Закону про спеціальний статус потерпілого від особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я, відшкодування матеріальної, моральної шкоди таким особам державою зі обов’язковим
зверненням регресу до засудженого № 4991 від 14.07.2016; проект
Закону про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень № 3149 від 03.03.2020 тощо.
Вбачається, що прийняття подібного законопроекту допоможе
знизити рівень суспільного невдоволення роботою правоохоронних
органів та судовою системою; також закон дасть можливість потерпілим швидше отримати компенсацію від завданої кримінальним
правопорушенням шкоди у зв’язку з переважно скрутним матеріальним становищем та відмовою від праці в місцях відбування покарання засудженими.
Але, з другого боку, ми маємо очікувати збільшення статистичного
показника насильницьких правопорушень, що пов’язано зі збільшенням «охочих» отримати компенсацію (приміром, тілесне ушкодження
заподіяне самостійно або обставини вчинення насильницького кримінального правопорушення вказують на те, що особа свідомо погодилась на ризик тілесного ушкодження). Тому доцільним уявляється
передбачення правових механізмів щодо запобігання можливим зловживанням при процедурі відшкодування шкоди за рахунок держави.
Наприклад, притягнення до юридичної відповідальності осіб, які мають
право на відшкодування шкоди, з поверненням усієї виплаченої їм суми
відшкодування в разі отримання відшкодування без відповідних для
цього підстав із застосуванням обману або інших неправомірних засобів.
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Водночас вважаємо необхідним звернути увагу на деякі положення
проекту Закону № 3892 та проекту Закону № 3893, які можуть призвести до певних проблем правозастосовної практики під час їх реалізації, а тому потребують доопрацювання.
1. Положення про відшкодування державою шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, закріплено у статтях 1177 та 1207 Цивільного кодексу України. Зокрема, на умовах та у порядку встановленому законом, потерпілому або непрацездатним особам, які були на
утриманні померлого внаслідок злочину, або мали на день його смерті
право на одержання від нього утримання, а також дитині потерпілого,
народженій після його смерті, відшкодовується державою, якщо не
встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або
якщо вона є неплатоспроможною, шкода, завдана каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення (статті 1200, 1207 ЦК України). Частина 2 ст. 1177 ЦК
України містить ще більш загальне положення, що шкода, завдана
потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом. Разом із тим ч. 3 ст. 127 Кримінального
процесуального кодексу України передбачено, що шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується
йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом. Отже, ЦК та КПК України застерігають, що
таке відшкодування має місце «у випадках та порядку, передбачених
законом».
Уявляється, що проект Закону № 3892 має бути спрямованим на
реалізацію вказаних положень статей 1177, 1207 ЦК України та
імплементувати положення Європейської конвенції щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (далі – Європейська конвенція).
Разом із тим проект Закону № 3892 не відповідає ч. 2 ст. 1177 ЦК
України, оскільки він не містить порядок відшкодування (компенсації)
за рахунок Державного бюджету України шкоди, завданої потерпілому
внаслідок кримінального правопорушення, адже відповідно до ч. 3
ст. 10 проекту «порядок здійснення відшкодування шкоди, визначення
розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню, її виплати та повернення
до Державного бюджету України грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України».
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Також уявляється, що проект Закону № 3892 не відповідає ч. 2 ст. 1207
ЦК України, яка встановлює перелік видів шкоди (шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення, без зазначення категорії кримінального правопорушення та форми вини), коло осіб, яким здійснюється відшкодування (потерпілий або у разі смерті потерпілого внаслідок кримінального
правопорушення – непрацездатні особи, які були на його утриманні або
мали на день його смерті право на одержання від нього утримання,
а також дитина потерпілого, народжена після його смерті) та умови відшкодування: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або неплатоспроможність такої особи. Знову ж «умови та
порядок відшкодування державою шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю, встановлюються законом».
Проект Закону № 3892 обмежує відшкодування лише умисними
насильницькими злочинами, не передбачає відшкодування шкоди особам, які втратили годувальника внаслідок вчинення кримінального
правопорушення, а відшкодування близьким родичам та членам сім’ї
померлого потерпілого передбачається лише у зв’язку з понесенням
ними витрат на його лікування та/або поховання (ч. 2 ст. 5 проекту).
Разом із тим Європейська конвенція передбачає, що держава сприяє відшкодуванню збитків особам, які були утриманцями осіб, померлих унаслідок умисних насильницьких злочинів (пп. «b» п. 1 ст. 2),
а компенсація покриває відповідно до справи, яка розглядається, принаймні стосовно утриманців і втрату утримання (ст. 4 Європейської
конвенції).
Викладене дозволяє зробити висновок, що проект Закону № 3892
лише частково усуває правову невизначеність положень ст. ст. 1177,
1207 ЦК України і лише частково сприятиме імплементації Європейської конвенції.
2. Необхідним вбачається доповнення статті 5 проекту Закону
№ 3892 положенням, що у разі смерті потерпілого внаслідок кримінального правопорушення право на відшкодування мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті
право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого,
народжена після його смерті.
3. Уявляється, що положення частин 3-5 ст. 5 проекту Закону № 3892
не охоплюються назвою статті «Шкода, що підлягає відшкодуванню»,
оскільки регулюють власне питання порядку відшкодування (ініціювання відшкодування).
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4. Зі змісту ст. 6 проекту Закону № 3892 через його еклектичність
незрозумілим є характер компенсації, що буде виплачуватися як відшкодування шкоди (разова чи періодична виплата), від вирішення
цього питання залежить і питання про розмір відшкодування.
5. Зі ст. 7 проекту Закону № 3892 незрозуміло кому (в який орган
або особі) подаються зазначені в ній документи.
6. За ст. 8 проекту Закону № 3892 не розуміло ким приймається
рішення про відмову у відшкодуванні шкоди.
7. Положення ст. 9 (частини 3 та 4) стосуються обов’язку особи,
яка отримала грошові виплати (потерпілий, його представник) протягом 10 днів повернути кошти до бюджету, нараховані йому усупереч
вимогам закону. Втім, вважаємо, що зазначене положення потребує
уточнення в частині вини особи в таких діях. Йдеться про надання
уповноваженим суб’єктом недостовірної, викривленої тощо інформації (відомостей), яка слугувала підставою для нарахування компенсації.
В іншому випадку необхідно вирішувати питання про відповідальність
за службову недбалість службових осіб відповідного органу, через що
було завдано шкоду державному бюджету.
8. Відповідно до ч. 2 ст. 9 проекту Закону № 3892 орган, який
здійснив виплату з відшкодування шкоди, завданої насильницьким
кримінальним правопорушенням, пред’являє цивільний позов до
підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного,
обвинуваченого, або неосудної особи, якими завдану шкоди потерпілому внаслідок вчинення насильницького кримінального правопорушення та було виплачено кошти відповідно до цього Закону на будьякій стадії кримінального провадження. Аналогічна пропозиція
міститься й у проекті Закону № 3893.
Водночас така пропозиція не узгоджується з вертикальною побудовою кримінального провадження. Так, у доктрині кримінального процесу, за загальним правилом, виділяють такі стадії кримінального провадження: 1) досудове розслідування; 2) підготовче провадження; 3) судовий розгляд; 4) провадження в суді апеляційної
інстанції; 4) провадження в суді касаційної інстанції; 5) провадження
за нововиявленими обставинами. Деякі науковці виділяють як стадію
кримінального провадження також і виконання судових рішень. Таким
чином, подання цивільного позову органом, який здійснив виплату
з відшкодування шкоди, завданої насильницьким кримінальним правопорушенням на будь-якій стадії кримінального правопорушення, є не268
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логічним. Вбачається, що таке питання має вирішуватись у загальному порядку на підставі ч. 1 ст. 128 КПК України, відповідно до якої
будь-який цивільний позов має бути поданий до початку судового
розгляду .
Крім того, підкреслимо, що проект Закону № 3892 не регулює, яким
саме чином орган, який здійснив виплату з відшкодування шкоди, завданої насильницьким кримінальним правопорушенням, має бути
проінформований про хід кримінального провадження та факт встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
9. У статті 12 проекту Закону йдеться про збір на відшкодування
шкоди, завданої насильницьким кримінальним правопорушенням. Втім
механізм реалізації зазначеної норми не прописаний. Крім того, уявляється надмірною пропозиція проекту Закону № 3893 доповнити КПК
України ст. 3801. Вказані питання заплановано врегулювати окремим
законом (проектом Закону № 3892) і їх дублювання лише завантажить
КПК України.
Разом із тим пропонується пункт 2 частини четвертої статті 374
після абзацу дванадцятого, а також пункт 3 частини першої статті 419
після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«розмір та порядок сплати збору на відшкодування шкоди, завданої
насильницькими кримінальними правопорушеннями, передбаченого
Законом України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень».
10. Через те, що серед документів, що подаються для відшкодування шкоди, зазначено витяг з ЄРДР, пропонується доповнити ст. 56 КПК
України таким правом потерпілого, як право невідкладно одержати
витяг з ЄРДР від слідчого, прокурора.
11. Прийняття проекту Закону № 3892 та забезпечення належного
співробітництва України з питань відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів вимагатимуть ратифікації Європейської конвенції. Тому доречним є розгляд разом із трьома проектами Законів
№№ 3892-3894, також і проекту Закону про ратифікацію Європейської
конвенції.
Висновок. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що в цілому проект Закону про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3892 від 17.07.2020),
проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу
України щодо забезпечення механізму відшкодування шкоди потерпі269
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лим від насильницьких кримінальних правопорушень (реєстр. № 3893
від 17.07.2020) спрямовані на захист прав і законних інтересів потерпілих від насильницьких кримінальних правопорушень, однак вони
містять певні недоліки, які мають потребують усунення.

41. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєктів Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України у частині
забезпечення реалізації функцій прокуратури»
(реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-1
від 28.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-2 від 11.09.2020 р.)
Виконавці:

Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського про надання
суджень щодо проектів Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» (реєстр. № 3009а від 26.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-1 від 28.08.2020 р.; реєстр. № 3009а-2 від 11.09.2020 р.)
можемо констатувати, що зазначені проекти є альтернативними і містять низку аналогічних положень, що надає можливість надати на них
сукупну відповідь.
У цілому схвально сприймаючи спробу приведення положень КПК
України до норм Конституції України, вбачається необхідним підтримати такі положення проектів Закону.
1. Пропозиція щодо надання прокурору повноважень ініціювати
перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та при270
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значення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим
Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного досудового
розслідування, або за умови допущення ним порушень закону при
здійсненні досудового розслідування, а у разі не вирішення питання
про відсторонення керівником органу досудового розслідування, вмотивованою постановою, погодженою з прокурором вищого рівня, відсторонювати слідчого від здійснення досудового розслідування кримінального провадження.
Ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності.
2. Положення щодо надання права на затримання особи якщо безпосередньо у зв’язку з повідомленням особі про підозру у вчиненні
тяжкого або особливо тяжкого злочину або під час його здійснення,
виникнуть обґрунтовані підстави вважати, що вказана особа намагатиметься в подальшому уникнути кримінальної відповідальності шляхом
переховування від органів досудового розслідування та суду уповноваженим службовим особам усіх органів досудового розслідування.
3. Запропоновані зміни до ч. 2 ст. 484 КПК, які спрямовані на підсилення захисту прав та законних інтересів неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.
Водночас необхідно звернути увагу на низку положень проектів
Закону, які потребують суттєвого доопрацювання.
1. Запропонована редакція п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК має бути сформульована таким чином, щоб не створювалося враження про прямий
повний доступ прокурора до інформації яка не стосується досудового
розслідування. Відповідно дану норму можна сформулювати, наприклад, у наступній редакції: «2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування». Крім того, вбачається, що надання прокурору права на прямий
безоплатний доступ до автоматизованих інформаційних систем і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування з дотриманням законодавства про захист персональних даних
є занадто широкою дискрецією.
2. У проекті Закону № 3009а та № 3009а-1 пропонується п. 21 ч. 2
ст. 36 викласти у такій редакції «здійснювати інші повноваження під
час кримінального провадження, передбачені цим Кодексом та законами України, положення яких стосуються кримінального провадження.».
Однак, по-перше, така пропозиція суперечить визначенню процесу271

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

ального керівництва, наведеному у проектах Закону, відповідно до
якого процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – процесуальна діяльність прокурора, пов’язана із виконанням ним повноважень процесуального керівника, передбачених цим Кодексом, у конкретному кримінальному провадженні, спрямована на забезпечення
ефективного досудового розслідування. По-друге, авторами такої
пропозиції не враховано, що у системі кримінального процесуального
законодавства КПК має вищу юридичну силу ніж інші закони України,
положення яких стосуються кримінального провадження.
3. Проектами Закону пропонується додати п. 2 ч. 3 ст. 36 КПК відповідно до якої у судовому провадженні з перегляду судових рішень
в апеляційному порядку беруть участь прокурори відповідних регіональних прокуратур. У судовому провадженні з перегляду судових
рішень у касаційному порядку Верховним Судом беруть участь прокурори Офісу Генерального прокурора.
Водночас така пропозиція не враховую принцип незмінності прокурора у кримінальному провадженні. Крім того, вона може суттєво
вплинути на ефективність здійснення процесуального керівництва та
підтримання публічного обвинувачення. Також варто врахувати, що
відповідно до ч. 1 ст. 37 чинного КПК прокурор, який здійснюватиме
повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після
початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному
провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. Тож лишається незрозумілим яким
чином буде обиратися прокурор, наприклад, регіональної прокуратури, та яким чином він має підтвердити свої повноваження у конкретному кримінальному провадженні.
4. Незрозумілою видається пропозиція проекту Закону № 3009а-1
щодо зміни нормативної регламентації ч. 5 ст. 36 КПК відповідно до
якої «…Здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, може бути доручено іншому органу досудового
розслідування Генеральним прокурором або особою, яка виконує його
обов’язки, виключно за наявності ухвали слідчого судді про задоволення скарги на рішення, передбачене пунктом 9-1 частини першої
статті 303 цього Кодексу.» Підкреслимо, що п. 9-1 ч. 1 ст. 303 чинного
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КПК передбачено можливість оскарження рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим,
дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.
5. Статтю 36 КПК України пропонується доповнити ч. 7, зокрема
п. п. 1, 2, якими до повноважень керівника органу прокуратури, прокурора вищого рівня пропонується віднести: вимагання ними для перевірки кримінальні провадження, документи, матеріали та інші відомості про вчинені кримінальні правопорушення, хід досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення
(п. 1); відбирання пояснень від громадян, службових осіб державних
органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань отриманих заяв та повідомлень, виявлених фактів порушень закону, учасників кримінального провадження (п. 2).
У цьому сенсі, по-перше, значне розширення повноважень керівників чи прокурорів вищого рівня неодмінно зменшить обсяг самостійності прокурорів у своїй процесуальній діяльності, про яку йдеться у ч. 1 ст. 36 КПК України; по-друге, такі повноваження дещо виходять за межі статусу керівників органів прокуратури, передусім
як організаторів діяльності прокуратур (ст. ст. 9, 11, 13 Закону
України «Про прокуратуру»); по-третє, ч. 1 ст. 17 Закону України «Про
прокуратуру» передбачено, що прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам
виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Тому запропонованими
змінами фактично нівелюватиметься досягнутий на сьогодні рівень
процесуальної незалежності прокурорів.
Також, за відсутності вказівки у проекті на те, що відповідні функції здійснюються в межах конкретного кримінального провадження,
не зрозуміло, у яких випадках, керівники органів прокуратури та прокурори вищого рівня будуть уповноважені на «відбирання пояснень
від громадян, службових осіб державних органів, підприємств, установ
та організацій …з питань … виявлених фактів порушень закону».
6. Проектами Закону пропонується змінити нормативну регламентацію ч. 2 ст. 174 КПК та викласти у такій редакції: «…Розгляд клопотання здійснюється за обов’язкової участі прокурора. Судове рішення
про повне або часткове скасування арешту майна може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом». Водночас підкреслимо,
що відповідно до чинної редакції ч. 2 ст. 174 КПК …Про час та місце
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розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за
клопотанням якої було арештовано майно. Вбачається, що чинна
редакція забезпечує участь сторони обвинувачення у розгляді клопотання про скасування арешту майна. Крім того, «обов’язкова» участь
прокурора може призвести до затягування розгляду такого клопотання,
адже прокурор може не з’явитися у судове засідання, що фактично
перешкоджатиме вирішенню питання про скасування арешту майна та
доступу особи до правосуддя.
7. Особливої уваги варто звернути на пропозиції проектів Закону
№ 3009а, № 3009а-1 щодо доповнення системи запобіжних заходів
новим тимчасовим запобіжним заходом – допровадження обвинуваченого під вартою до відповідного суду. Так, відповідно до запропонованої нової редакції ч. 2 ст. 176 КПК тимчасовими запобіжними заходами є затримання особи та допровадження обвинуваченого під
вартою до відповідного суду, у зв’язку зі скасуванням касаційним судом
щодо такого обвинуваченого судового рішення з призначенням нового
розгляду справи, які застосовуються з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.…
Така пропозиція заслуговує критичної оцінки з наступних підстав.
По-перше, з тексту проектів Закону не зрозумілим лишається механізм
такого запобіжного заходу та в чому саме він полягає. По-друге, авторами стверджується, що «допровадження обвинуваченого під вартою
до відповідного суду» є тимчасовим запобіжним заходом. Однак, відповідно до ч. 2 ст. 183¹ КПК у редакції проектів Закону допровадження обвинуваченого під вартою до відповідного суду застосовується на
строк до 60 днів, але не більше 72 годин з часу реєстрації матеріалів
справи у відповідному суді, у якому призначено новий розгляд. Зазначене надає підстави стверджувати, що «допровадження» не може
вважатися тимчасовим запобіжним заходом. По-третє, не зрозумілим
лишається на які саме органи покладається реалізація такого запобіжного заходу. На підставі вище викладеного, можна констатувати, що
така пропозиція не відповідає критеріям правової визначеності.
Пропонуємо замість нагромадження чинного КПК новими запобіжними заходами, передбачити особливу підставу затримання особи,
щодо якої скасовано вирок Верховним Судом та спрямовано справу на
новий розгляд у разі наявності підстав вважати, що така особа може
переховуватися від суду.
8. У проектах Закону пропонується ч. 1 ст. 3 КПК України доповнити новим п. 7-2 такого змісту: «заява, повідомлення про криміналь274
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не правопорушення – усне чи письмове звернення фізичних або юридичних осіб, службових (посадових) осіб органів державної влади
і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що
містить достатні дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення». Аналогічним положенням пропонується доповнити і ч. 1 ст. 214 КПК, зокрема після слів «заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення» доповнити
словами «які містять достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» (пп. 17 п. 1 розділу
І проекту Закону).
По-перше, пояснювальна записка не містить пояснення, як ця новела пов’язана з імплементацією в КПК України новел Конституції
України.
По-друге, пояснювальна записка не містить будь-якого обґрунтування необхідності вказаних змін до ст. ст. 3, 214 КПК України. Ідентифікована в літературі проблема завантаженості органів досудового
розслідування та прокуратури зверненнями громадян, які не містять
відомості про кримінальні правопорушення, не може бути вирішена
через вказані зміни, оскільки має іншу (позапроцесуальну) причину,
яка полягає, зокрема в недостатньому рівні правової культури громадян, у т.ч. в необізнаності щодо інституту заяви, повідомлення про
кримінальне правопорушення та інші засоби правового захисту порушених прав в результаті вчинення дій або бездіяльності, які не носять
ознаки кримінального правопорушення. Дослідження цього питання
дозволяє зробити висновок, що правоохоронні органи іноді ставлять
вимоги рівня доведеності підстав відкриття кримінального провадження (внесення відомостей до ЄРДР) – «достатніх даних про обставини,
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення»,
які відповідають рівню доведеності підстав повідомлення про підозру,
що є недопустимим, зважаючи на різну мету інституту внесення відомостей до ЄРДР і початку досудового розслідуванні та інституту повідомлення про підозру. Вважаємо неможливим покладання, наприклад, на громадян функції збирання відомостей та обґрунтування достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення.
По-третє, запропоноване визначення поняття «заява, повідомлення про кримінальне правопорушення» містить нову оціночну категорію: «достатні дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення». Слід зазначити, що подібне форму275

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

лювання, а саме «достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину», містилося в ч. 2 ст. 94 КПК України 1960 року, а сам інститут
порушення кримінальної справи у т.ч. в частині приводів та підстав до
порушення зазнавав обґрунтованої критики, що і став причиною появи т. зв. «автоматичного» відкриття кримінального провадження за
ст. 214 КПК України.
Уявляється, що запропоноване визначення поняття «заява, повідомлення про кримінальне правопорушення» не вирішить проблему
великого обсягу заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, що надходять до органів досудового розслідування та прокуратури, але створить ефективний і апробований до 2012 року правозастосовною практикою інструмент зловживань з боку правоохоронних
органів з необґрунтованої відмови з внесення відомостей до ЄРДР,
а тому є неприйнятним.
Отже створення запропонованого змінами процесуального фільтру
(через застосування критерію достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення) призведе до зростання кількості латентних кримінальних правопорушень та
відповідних зловживань з боку правоохоронців.
По-четверте, проект не містить будь-яких вимог до такого приводу внесення відомостей до ЄРДР як самостійне виявлення слідчим,
дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть
свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим,
аналіз правозастосовної практики дозволяє зробити висновок про те,
що частина досудових розслідувань розпочинається безпідставно.
У Системному звіті зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів у їх стосунках з бізнесом, складеному Радою Бізнесомбудсмена та присвяченому аналізу проблеми зловживань повноваженнями з боку правоохоронних органів, які заподіюють тиск на вітчизняний бізнес1, до типології таких зловживань, яка базується на
власному практичному досвіді Ради, віднесено, зокрема практику
безпідставного початку досудового розслідування кримінальних проваджень. Тому слід погодитися з Радою Бізнес-омбудсмена про необхідність обмеження внесення відомостей до ЄРДР за ст. 212 КК України лише повідомленнями на підставі неузгоджених актів податкової
перевірки. Або слід погодитися з правовою позицію Вищої ради правосуддя щодо достатності підстав внесення відомостей до ЄРДР стосов1
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но суддів, «… згідно з якою внесення слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про прийняття суддею
завідомо неправосудного рішення або вчинення іншого злочину під
час здійснення правосуддя є можливим виключно у випадку виявлення ознак такого кримінального правопорушення, які будуть достатніми для подальшого повідомлення судді про підозру та складення
і направлення до суду обвинувального акта у максимально короткий
строк»1.
Також слід звернути увагу на позицію Вищої ради правосуддя, що
заява, повідомлення слідчого, прокурора про вчинене кримінальне
правопорушення суддею під час здійснення правосуддя для внесення
відомостей в ЄРДР повинна містити фактичні дані, достатні для подальшого повідомлення судді про підозру та складення і направлення
до суду обвинувального акта у максимально короткий строк.
Дійсно, слідчий, дізнавач, прокурор, працівники оперативних підрозділів правоохоронних органів мають у своєму розпорядженні необхідні правові засоби, щоб забезпечити обґрунтоване внесення відомостей до ЄРДР як самостійне виявлення слідчим, дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення.
Отже, замість створення процесуальних перешкод для звернення
громадян та юридичних осіб з заявами, повідомленнями про кримінальні правопорушення, положенням Конституції України відповідатимуть зміни до КПК, зокрема ст. 214, щодо внести підвищення вимог
до обґрунтування внесення відомостей до ЄРДР як самостійне виявлення слідчим, дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин,
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
9. Заперечення викликає формулювання ч. 4 ст. 278 КПК у редакції
проектів Закону № 3009а, №3009а-1, відповідно до якого повідомлення про підозру померлій особі вручається одній особі з числа її близьких родичів або членів сім’ї, коло яких визначено цим Кодексом.
З огляду на зміни, запропоновані проектами Закону до ст. 42, відповідно до яких між іншого підозрюваним визнається особа, щодо якої
складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, однак не вручено у зв’язку з її смертю, вбачається, що ч. 4
ст. 278 КПК потребує суттєвого доопрацювання.
1
Щорічна доповідь за 2019 рік «Про стан забезпечення суддів в Україні», затверджена Вищою радою правосуддя рішенням від 9 квітня 2020 № 933/0/15-20. – С. 66.
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10. Не зрозумілою вбачається пропозиція щодо надання зміни
нормативної регламентації ч. 1 ст. 282 КПК, відповідно до якої зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого,
керівника прокуратури вищого рівня, його першого заступника та заступника, прокурора.
11. У проектах Закону пропонується змінити абзац 2 п. 10 ч. 1
ст. 284 КПК та викласти його у такій редакції: «Слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли
строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру, крім
кримінального провадження щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.» Водночас, така пропозиція не
відповідає логіко-структурній побудові кримінального провадження.
Підкреслимо, що ст. 219 чинного КПК визначає граничні строки
досудового розслідування. Такі строки поділяються на дві групи: 1.
строки, що обчислюються з моменту внесення відомостей до ЄРДР та
до моменту повідомлення особі про підозру; 2. строки, що обраховуються з моменту повідомлення особи про підозру до закінчення досудового розслідування. Так, відповідно до ч. 2 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня
повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців –
у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або
особливо тяжкого злочину.
Поза межами строку досудового розслідування проведення
будь-яких процесуальних дій або слідчих (розшукових) дій кримінальним процесуальним законом не дозволяється. Таким чином,
на підставі вище викладеного можна констатувати, що зміни до абзацу
2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК не мають жодного змістовного навантаження.
Крім того, проектами Закону № 3009а, №3009а-1 пропонується
доповнити ч. 4 ст. 284 КПК новим абзацом такого змісту: «З підстави,
передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, (помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним
для реабілітації померлого – курсів наш) прокурор приймає постанову
про закриття кримінального провадження, якщо після спливу визначеного частиною четвертою статті 278 цього Кодексу строку не надійшли заяви від близьких родичів або членів сім’ї померлого про
непогодження із закриттям кримінального провадження.»
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Відповідно до ч. 4 ст. 278 КПК в редакції проектів Закону близькі
родичі померлого підозрюваного мають право подати заяву про непогодження із закриттям кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 284 цього Кодексу… Строк
подання заяви про непогодження із закриттям кримінального провадження не може перевищувати 30 днів з дня вручення повідомлення
про підозру.
Убачається, що запропонований порядок не сприятиме швидкому
здійсненню досудового розслідування, оскільки передбачений строк
на подання заяви близькими родичами померлого є надто великим,
враховуючи, що у фактичному здійсненні досудового розслідування
вже немає потреби. Крім того авторами зазначеної пропозиції не враховано положення ч. 3 ст. 219 чинного КПК, відповідно до якої з дня
повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути
закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин – у разі повідомлення
особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб – у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні
кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає
вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових)
дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом
одного місяця – у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру
у вчиненні злочину.
Водночас варто підкреслити, що дійсно системний аналіз положень
чинного кримінального процесуального законодавства свідчить, що
кримінальний процесуальний закон не містить прямої вказівки на те,
хто може вимагати продовження провадження з метою реабілітації
померлої особи та наділений правом оскаржити рішення про закриття
кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого.
У судовій практиці з цього приводу зазначають, що у ст. 525 КПК
визначено, що близьким родичам обвинуваченого, який помер, надається право подавати заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, якщо це необхідно для його реабілітації. Видається, що звертатись із заявою про продовження провадження з метою
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реабілітації померлого також мають право його близькі родичі. (постанова ВС ККС від 20 листопада 2019 р. справа № 204/6034/16-к).
Однак з метою забезпечення правової визначеності вбачається, що
доречніше було б передбачити у чинному КПК (ст. 303, ст. 393 КПК)
серед суб’єктів права на оскарження рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного, обвинувачено
близьких родичів померлого підозрюваного обвинуваченого.
12. Особливої уваги варто звернути на пропозиції проекту Закону
№ 3009а-2 щодо доповнення ч. 1 ст. 303 пунктами «10-1) постанова
прокурора про обрання запобіжного заходу – підозрюваним, його захисником чи законним представником»; «12) рішення Генерального
прокурора або особи, яка виконує його обов’язки, чи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або обласної прокуратури про
скасування постанови про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених у статті 284 цього Кодексу – стороною захисту,
іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час
досудового розслідування, її представником.»
Такі пропозиції не мають змістовного навантаження, адже, по-перше,
до повноважень прокурора не віднесено обрання запобіжного заходу;
по-друге, чинним КПК не передбачено повноваження Генерального
прокурора або особи, яка виконує його обов’язки, чи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або обласної прокуратури скасовувати постанови про закриття кримінального провадження.
13. Проектами Закону пропонується змінити п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК
та викласти його у такій редакції: «арешт майна або відмову у ньому,
повне або часткове скасування арешту майна». Зауважимо, що
з метою дотримання засади змагальності сторін, має бути передбачено
і право на оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні
арешту. Оскільки запропонована зміна ставить у потенційно невигідне
положення особу, яка звернулась з клопотанням про скасування арешту
майна. Адже відповідно до зауважень щодо застосування ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, наданих Комітетом з прав людини ООН право на рівність перед судами і трибуналами забезпечує також рівність змагальних можливостей. Це означає,
що одні й ті ж процесуальні права повинні забезпечуватися всім сторонам, крім відмінностей, передбачених законом і які можуть бути
виправдані з об’єктивних і розумних підстав, не ставлять підсудного
в фактично невигідне становище і не піддає його іншому його іншому
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несправедливому відношенню. Рівність змагальних можливостей відсутня, зокрема, якщо, наприклад, тільки обвинувачу, але не підсудному
дозволено оскаржити певне рішення.1
14. У аналізованих проектах Закону пропонується доповнити ст. 314
КПК частиною 6 такого змісту: «Обвинувальний акт, направлений до
суду прокурором повторно після усунення недоліків, не може бути повернутий судом». Однак, така пропозиція потенційно позбавляє суддю
реагувати належним чином на порушення вимог закону прокурору. Адже
повторне спрямування обвинувального після усунення недоліків не гарантує відповідність такого рішення всім вимогам КПК, у зв’язку з чим
вбачається недоцільним нормативна регламентація такої заборони.
Висновки. Проекти Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр. № 3009а від 26.08.2020; реєстр.
№ 3009а-1 від 28.08.2020; реєстр. № 3009а-2 від 11.09.2020) містять
низку положень, які потребують суттєвого доопрацювання, що має
бути враховано під час їх обговорення. Доцільним вбачається також
розробка одного узагальненого проекту Закону.

42. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
до проєкту Закону «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо підвищення
ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання
електронних доказів» (№ 4004 від 01.09.2020 р.)
Виконавці:

Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
1
Зауваження Комітету з питань прав людини ООН № 32 від 23 серпня 2007 р.
URL: http://www.undocs.org/en/CCPR/C/GC/32
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Д. І. Клепка– к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р. (вх. листи № 162‑01‑23)
із запитом підготувати зауваження та пропозиції до проекту Закону
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та
використання електронних доказів» (№ 4004 від 01.09.2020).
Унормування питань, пов’язаних використанням інформації, що
зберігається в електронній (цифровій) формі, у процесі доказування
в кримінальному провадженні неодноразово було предметом як наукових дискусій, так і законодавчих ініціатив. Зазначене обумовлюється
тим, що сучасний стан злочинності, зокрема транснаціональної, і тенденції її розвитку ставлять на порядок денний питання науково-технічного забезпечення діяльності органів правопорядку у протидії неї.
Досягнення науково-технічного прогресу завжди були і залишаються
одним із основних джерел вдосконалення засобів доказування в кримінальному провадженні, постійної модернізації наявних і розробки
нових технічних засобів виявлення, фіксації, вилучення, дослідження
та використання в процесі доказування слідів кримінального правопорушення та інших доказів.
Тож у цілому підтримуючи необхідність врегулювання зазначених
питань й ті ініціативи, що відбиваються законопроекті за реєстр.
№ 4004 від 01.09.2020, вважаємо за необхідне висловити певні пропозиції та зауваження, зокрема, звернути увагу на деякі положення, які
можуть призвести до певних проблем правозастосовної практики під
час їх реалізації, а тому потребують доопрацювання.
8. У Проєкті закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності
боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів»
№ 4004 (далі – Проєкт) недостатньо чітко визначені порядок збирання
та фіксації електронних доказів, способи їх огляду і дослідження, механізми ідентифікації особи, яка створила або поширила інформацію
в електронній формі. Також відсутній порядок подання і фіксації (за282
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свідчення) копій електронних доказів стороною захисту, потерпілим,
підозрюваним, обвинуваченим, представником юридичної особи в умовах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів
і у доведенні перед судом їх переконливості (ч. 3 ст. 129 КПК України).
На відміну від Проєкту, згідно з ч. 2 ст. 100 ЦПК України, ч. 2 ст. 96
ГПК України та ч.2 ст. 99 КАС України «електронні докази подаються
до суду в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним
цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».
9. У ч. 4 ст. 100-1 Проєкту надано нечітке визначення оригіналу
електронного доказу, а саме: «4. Оригіналом електронного доказу є його
відображення, якому надається таке ж значення, як процесуальному
джерелу доказів». Більше того, у ч.7 ст. 100-1 Проєкту до осіб, які подають електронні докази, висунуто вимоги, які найчастіше вони не
в змозі виконати, а саме: «7. Сторона кримінального провадження, яка
подає копію електронного доказу, повинна зазначити про наявність
у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу. Якщо подано
копію електронного доказу, суд за клопотанням сторони кримінального провадження або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу». Аналогічні норми, на
жаль, містяться й у ч. 4 ст. 100 ЦПК України, ч. 4 ст. 96 ГПК України
та ч. 4 ст. 99 КАС України, а саме: «учасник справи, який подає копію
електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або
іншої особи оригіналу електронного доказу. За відсутності цих даних
суд відхиляє від розгляду електронні докази». З цього приводу залишається невирішеною ціла низка питань: 1. Що саме є оригіналом інформації, розміщеної невизначеною особою на будь-якому web-сайті
у вільному доступі? 2. Як особі, яка подає скопійовану з web-сайту
інформацію, отримати доступ до її оригіналу? 3. Чи може ця особа
отримати безперешкодний доступ до електронного пристрою, з якого
була завантажена інформація на web-сайт? 4. Як встановити дату розміщення, факти зміни або знищення інформації? 5. Як ідентифікувати
особу, яка розмістила інформацію на web-сайті? 6. Як відрізнити оригінал електронного документа від його копії (зокрема, у випадках, коли
як оригінал такий документ було надіслано декільком адресатам одночасно)? Чи можна вважати копію електронного листа доказом? Якщо
так, то за яких умов? На практиці ці питання не мають відповіді.
Тобто фактично належними електронними доказами у судочинстві
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України напевно можуть бути визнані лише ті, які особа, яка їх подає,
виготовила особисто за допомогою власних електронних засобів або
таких, до яких вона має безперешкодний доступ. Тобто виконати на
практиці вимогу щодо надання оригіналів електронних доказів часто
неможливо. Тому треба норму щодо обов`язкового витребування у відповідної особи оригіналу електронного доказу замінити на іншу, яка
б передбачала механізм подання електронних доказів стороною захисту та їх оцінки, запропонувати способи підтвердження їх достовірності навіть за умови знищення електронної інформації (наприклад,
шляхом залучення спеціаліста або експерта для виявлення та відновлення знищеної інформації в електронній формі, або іншим шляхом).
10. Через те, що електронні докази легко підробити, треба розробити детальний механізм їх фіксації й оцінки, а також за необхідності
порядок перевірки на наявність ознак підроблення (з використанням
спеціальних знань).
11. До процесуальних джерел доказів (ст. 84 КПК України) справедливо додано електронні докази. Є доцільним додати електронні
докази у перелік процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки (ст. 298-1 КПК України).
12. До статті 298-3 КПК України «Вилучення речей і документів»
до переліку знарядь та/або засобів вчинення кримінального проступку
чи безпосередніх предметів посягання треба додати інформацію в електронній (цифровій) формі.
13. Сторонам кримінального провадження часто складно здійснити оцінку достовірності висновку експерта (щодо злочинів) або спеціаліста (щодо кримінальних проступків) без консультації фахівця, який
володіє достатнім обсягом спеціальних знань у певній галузі. Така
консультація може надаватися у вигляді рецензії на текст висновку
експерта. Рецензія не є процесуальним джерелом доказів, має лише
технічний, допоміжний (консультативний) характер, але у разі виявлення у висновку експерта методичних помилок, які вплинули на
формулювання висновків, він має розглядатися слідчим (судом) і слугувати підґрунтям для призначення повторної або додаткової експертизи. Особливо це стосується електронних доказів, виявлення, вилучення і дослідження яких здійснюється за допомогою осіб, які мають
спеціальні знання. Задля допомоги в об’єктивній оцінці висновку
експерта або висновку спеціаліста треба доповнити статтю 94 частиною 2 такого змісту: «2. Для допомоги в оцінці достовірності та
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об’єктивності висновку експерта може здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу освіту, науковий ступінь та
практичний досвід роботи не менше 10 років у сфері судової експертизи. Рецензія має допоміжний (консультативний) технічний характер, не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність
того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те,
яке процесуальне рішення має бути прийнято». При цьому частину
другу ст. 94 треба вважати частиною третьою: «3. Жоден доказ не має
наперед встановленої сили».
14. Право сторони захисту і потерпілого на самостійне подання
доказів гарантовано статтею 55 Конституції України, а рівність усіх
учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін
та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом
їх переконливості – ч.3 ст. 129. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право самостійно і за допомогою захисника
збирати і подавати докази (ч. 1 ст. 20 КПК України). Потерпілий також
має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду
(ст. 56 КПК України). У Проєкті № 4004 від 01.09.2020 останній абзац
ч. 2 Статті 100-1 (Електронні докази) «Копії інформації, що міститься
в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних
системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних
частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як електронний доказ» та ч. 6 Ст. 101-1 «Копія
електронного доказу виготовлена слідчим, прокурором із залученням
спеціаліста, визнається судом як оригінал електронного доказу» є дискримінаційними для сторони захисту і потерпілого, не відповідають
принципу змагальності сторін судочинства і рівності їх процесуальних
можливостей. Тобто до переліку осіб, які мають право подавати копії
електронних доказів, треба додати сторону захисту і потерпілого.
15. У проекті Закону пропонується п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України викласти у такій редакції: «до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:
матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації, які не є електронними доказами». Водночас, відповідно до запропонованого проектом Закону п. 1 ч. 2 ст. 100¹ КПК до електронних доказів
можуть належати: електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи
тощо). З наведеного вбачається, що відео- та звукозапис авторами про285
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екту Закону віднесено до двох різних джерел доказів, а саме до документів та до електронних доказів, адже лишається незрозумілим за яких
обставин відео- та звукозаписи можуть бути документом та не бути
електронним доказом. Такий плюралістичний підхід може призвести до
певних проблем у правозастосовній практиці.
16. Відповідно до ч. 6 ст. 100² КПК у редакції проекту Закону електронні докази, що не містять відомостей, передбачених частиною
першою статті 1001 цього Кодексу (а саме не містять інформації
в електронній (цифровій) формі з відомостями, які можуть бути
використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під
час кримінального провадження – курсив наш), витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю:
1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для
кримінального провадження;
2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду, якщо це можливо без шкоди
для кримінального провадження.
Частина 6 ст. 100² містить логічну помилку, адже у ч. 1 ст. 100¹ наводиться визначення електронного доказу, тому якщо інформація, що
зберігається в електронній (цифровій) формі не містить ознак, наведених
у ч. 1 ст. 100¹, вона не є електронним доказом. Крім того, вбачається, що
така норма є потенційно шкідливою щодо захисту права власності особи, залученої до орбіти кримінального судочинства. Якщо інформація,
що зберігається в електронній (цифровій) формі, не містить ознак електронного доказу та не може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вона має
бути або невідкладно повернута володільцю такої інформації або знищена. Незрозумілою видається пропозиція щодо передання такої інформації на відповідальне зберігання власнику або її реалізація.
10. Спірною видається пропозиція щодо зміни нормативної регламентації п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК. Так, авторами проекту Закону пропонується викласти зазначену норму у такій редакції: «інформація, у тому
числі в електронній (цифровій) формі, яка знаходиться в операторів та
провайдерів телекомунікацій, охороняється Законом України «Про
286

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

захист персональних даних» або передається та зберігається за
таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання
інших осіб». Вбачається, що чинна регламентація п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК
є більш вдалою, враховуючи те, що тимчасовий доступ до інформації,
яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, не передбачає отримання доступу до змісту інформації, що передається.
11. Особливу увагу варто звернути на пропозицію, відповідно до
якої тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій)
формі,речей і документів може бути наданий не лише особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, а й офіційному представнику органу
досудового розслідування, прокуратури (п. 6 ч. 1 ст. 164, ст. 165 КПК
у редакції проекту Закону).
По-перше, така пропозиція не відповідає термінології чинного
КПК, який не містить такого поняття, як «офіційний представник органу досудового розслідування, прокуратури». Більш того, чинним
КПК чітко визначені суб’єкти, які уповноважені здійснювати кримінальне провадження, проводити слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії. До таких суб’єктів закон відносить: слідчого, прокурора та
у виключних випадках оперативних співробітників.
По-друге, тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів є процесуальною дією, спрямованою на
збирання доказів, тому особливого значення набуває процесуальний
порядок проведення такої дії, адже наслідком збирання доказів неуповноваженою особою є визнання їх недопустимими (зазначене яскраво
проілюстровано у рішенні ВС ККС від 29.01.2020 у справі № 466/896/17).
По-третє, не зрозуміло яким чином «офіційний представник органу досудового розслідування, прокуратури» має підтвердити свої повноваження.
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна констатувати,
що пропозиція щодо надання тимчасового доступу до інформації
в електронній (цифровій) формі, речей і документів «офіційному представнику органу досудового розслідування, прокуратури» є занадто
широкою дискрецією сторони обвинувачення, така норма є потенційно «шкідливою» щодо захисту прав та законних інтересів осіб та не
відповідає чинному КПК.
12. Крім того, підкреслимо, що авторами проекту Закону не передбачено унормування питання щодо доступу до інформації, що збері287
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гається в електронній (цифровій) формі, який пов’язаний із подоланням
системи логічного захисту. Зазначене питання має бути обов’язково
вирішене на законодавчому рівні.
Також особливу увагу варто звернути на збирання інформації, що
зберігається в електронній (цифровій) формі під час проведення таких
слідчих (розшукових) дій як огляд чи обшук житла або іншого володіння особи. У контексті зазначеного авторами проекту Закону мають
бути враховані положення Конвенції про кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю.
13. У законопроекті (ч. 6 ст. 1002 КПК) передбачаються умови збереження електронних доказів залежно від їх вартості. Однак у випадку із електронними доказами не завжди можливо визначити таку
вартість (наприклад, щодо метаданих чи голосових повідомлень).
У зв’язку з цим доречно додатково розробити порядок оцінки електронних доказів або передбачити цей етап у відповідному акті Кабінету
Міністрів України, яким регулюватиметься порядок зберігання електронних доказів.
14. У законопроекті (ч. 1 ст. 1001 КПК України) у переліку електронних доказів запропоновано закріпити у тому числі й віртуальні активи.
Насамперед слід зауважити, що визнанню віртуальних активів
електронними доказами має передувати прийняття нормативних актів,
що регулюватимуть суспільні відносини, пов’язані з їх використанням.
Також необхідно підкреслити, що контроль процесів, пов’язаних
із формуванням та використанням віртуальних активів,нині є дуже
складним та майже нездійсненним державними органами через свою
ресурсоємність. Підтвердження законності підстав набуття таких
активів також викликає низку запитань, оскільки підтвердити і їх
незаконність майже неможливо насамперед через фактично неможливий контроль за часом придбання/отримання та кількістю віртуальних активів та реально здійснювану анонімність транзакцій, що
забезпечує й анонімність відповідних операцій, а отже – і тінізацію
їх джерела і т. п.
Окрім того, законопроект передбачає низку випадків, пов’язаних
із спеціальною конфіскацією та долею електронних доказів, зокрема
й віртуальних активів (ч. 9 ст. 1002 КПК України). Відповідно до положень законопроекту, спеціальній конфіскації підлягають «віртуальні активи, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані
як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення». Від288
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повідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ХІ від 06.12.2019 віртуальний актив – це цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або
інвестиційних цілей. Звідси легко зрозуміти, що ніяким чином віртуальний актив не може бути підшуканий, виготовлений, пристосований
або використаний як засіб чи знаряддя вчинення злочину. Будь-яке
втручання в цілісність форми віртуального активу спричинить втрату
його валідності та призведе до його втрати. Окрім цього, неможливо
виготовити віртуальний актив (майнінг криптовалют не є процесом
виготовлення криптовалюти).
15. Також законопроект передбачає можливість відсторонення від
посади підозрюваного, обвинуваченого при наявності обставин, що
дають підстави вважати, що, перебуваючи на посаді, ці особи знищать
чи підроблять інформацію в електронній (цифровій) формі (зміни до
ст. 155 та 156 КПК України). Слід зазначити, що відсторонення від
посади не означає автоматичного позбавлення доступу до електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, в яких може знаходитися інформація в електронній цифровій формі. У зв’язку з цим у законопроекті варто було б передбачити й можливість позбавлення доступу (зокрема, віддаленого доступу) для цих осіб до відповідних
систем.
16. Слід зауважити, що зазначений законопроект містить і норми,
що суттєво порушують права і свободи людини і громадянина. Зокрема, законопроект передбачає зміни до ст. 257 КПК України, а саме
доповнення частини 1 цієї статті абзацом 3 такого змісту: «Якщо
в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено
ознаки кримінального правопорушення, досудове розслідування
якого не розпочате, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24
годин після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування».
На наш погляд, зазначені зміни призведуть до численних процесу289
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альних зловживань. Чинна редакція ч. 1 ст. 257 КПК України містить
важливу процесуальну гарантію: «якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального
правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному
провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора». Запропоновані зміни, по суті, хочуть скасувати обов’язковість надання дозволу слідчого судді на використання інформації отриманої від НС
(Р)Д, що лише призведе до безконтрольного свавілля та зловживання
процесуальними правами.
17. У Прикінцевих положеннях законопроекту визначено покладення обов’язку на операторів телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими підрозділами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового
доступу до інформації… (далі по тексту). Таке положення викликає
сумніви, по-перше, через фінансову спроможність операторів телекомунікацій фактично здійснити вказані дії, а, по-друге, хоча у цьому
ж пункті Перехідних положень вказано і на обов’язок забезпечення
захисту зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу,
виникають реальні ризики несанкціонованого доступу до вказаної
інформації. І обладнання, і обов’язок охорони даних від несанкціонованого доступу повинен покладатися на державу.
18. Запропоновані доповнення відповідних норм КПК словами
«інформація в електронній (цифровій) формі» в усіх відмінках доречніше зробити після слів «речі і документи» («речі чи документи» /
«речі, документи») у відповідних відмінках.
19. У пункті 24 законопроекту має йтися про зміни до ст. 170 КПК,
а не до ст. 171 КПК.
20. Стосовно пункту 25 законопроекту – п. 1 ч. 7 ст. 173 КПК не
містить положень, до яких пропонується внесення змін.
21. У ч. 3 ст. 1001 необхідно поставити розділовий знак коми
після слова «провадження» перед словосполученням «зобов’язані
надати».
Висновок. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що законопроект № 4004 від 01.09.2020 р. потребує доопрацювання.
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43. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до кримінального
законодавства щодо особливого порядку здійснення
розслідування кримінальних правопорушень
з метою забезпечення належних умов для розвитку
цифрової економіки» (реєстр. № 4305)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 10.11.2020 р. (вх. № 172‑01‑23), а також
президента НАПрН України О. В. Петришина від 11.11.2020 р. (вх.
лист ел. поштою № 302) із дорученням надати зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування
кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов
для розвитку цифрової економіки» (реєстр. № 4305).
Дослідивши зазначений законопроект та пакет супровідних документів до нього, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради
України, науковці дійшли таких висновків.
І
Щодо назви законопроекту
У назві законопроекту ідеться про внесення змін до кримінального
законодавства, однак, по-перше, аналізованим законопроектом пропонуються переважно зміни до Кримінального процесуального кодексу
(далі – КПК) України (30 пунктів законопроекту), тоді як до Кримі291
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нального кодексу (далі – КК) України – лише 1 пункт; по-друге, КК
оперує поняттями «закон про кримінальну відповідальність» або «законодавство України про кримінальну відповідальність».
ІІ
Щодо пропозицій про внесення змін
до Кримінального кодексу України
Законопроект № 4305 в частині внесення змін до КК України передбачає доповнення кодексу статтею 3651 такого змісту:
«Стаття 3651. Перевищення влади або службових повноважень
щодо резидента Дія Сіті
1. Перевищення влади або службових повноважень щодо резидента Дія Сіті, тобто вчинення працівником правоохоронного органу дій
з проведення досудового розслідування щодо резидента Дія Сіті за
завідомо недостовірними для нього обставинами, –
карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або
позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк
до трьох років».
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, він
«пов’язаний із проектом Закону України «Про стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні» та супроводжує досягнення мети запровадження даного правового режиму створенням спеціальної процедури вчинення процесуальних дій в рамках розслідування кримінального правопорушення шляхом встановлення контролю на рівні не
нижче керівника обласної прокуратури, а також закріпленням інших
процесуальних запобіжників». Цим Проектом «передбачається запровадження низки заходів, спрямованих на унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб – резидентів Дія Сіті
(їх посадових осіб, представників), що здійснюють діяльність у сфері
цифрової економіки в Україні».
У цілому підтримуючи ідею про державне стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні, вважаємо, що пропозиції, викладені
в Проекті щодо КК України, запровадити в такому вигляді неможна.
Головною підставою для наведеного висновку є виявлені порушення
правил криміналізації діянь, наприклад, щодо співвідношення загальної і спеціальної норм.
Так, із пояснювальної записки випливає, що одним із загальних
положень, яке характеризує законопроект, є «запровадження кримі292
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нальної відповідальності за перевищення працівником правоохоронного органу влади або службових повноважень стосовно юридичної
особи – резидента Дія Сіті (їх посадових осіб, представників) під час
проведення досудового розслідування за завідомо недостовірними для
нього обставинами» (пп. 8 п. 3 пояснювальної записки). У зв’язку з цим
відзначаємо, що відповідальність за такі діяння і без внесення до КК
України пропонованих змін наразі передбачена ст. 365 КК «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу». Таким чином, пропонована ст. 365-1 КК у разі її внесення стане спеціальною нормою щодо існуючої ст. 365 КК.
Доктрина кримінального права виходить із того, що спеціальна
норма має містити обставини (ознаки складу злочину), які суттєво
збільшують або суттєво зменшують ступінь суспільної небезпеки порівняно із загальною нормою. Водночас порівняння санкції пропонованої норми із санкцією норми існуючої не дозволяє судити ані про
збільшений, ані про зменшений ступінь суспільної небезпечності діяння, що нею передбачено порівняно із загальною нормою. Це означає,
що підстави для виділення ст. 365-1 як спеціальної норми відсутні.
Так, ст. 365 КК передбачає покарання у виді обмеження волі на
строк «до п’яти років», а пропонована ст. 365-1 містить цей вид покарання на строк «від двох до п’яти років». Тобто нижня межа названого покарання збільшується з одного до двох років. Стаття 365 КК
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк «від двох до
п’яти років», а пропонована ст. 365-1 містить цей вид покарання на
строк «від трьох до п’яти років». Тобто тут також, як і щодо обмеження волі, нижня межа покарання збільшується на один рік. Що ж стосується додаткового покарання, то воно в законопроекті пропонується
такого ж виду і в таких же розмірах, як і в чинній ст. 365 КК (позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років). Вважаємо що такі відмінності у караності
відповідних діянь не є суттєвими і аж ніяк не орієнтують на необхідність виділення спеціальної норми, передбаченої ст. 365-1 КК. Призначити покарання у виді двох років обмеження волі і трьох років позбавлення волі суд може і на підставі чинної ст. 365 КК.
Якщо ж ідея законопроекту полягає у запровадженні підвищеного
кримінально-правового захисту такої особи, як «резидент Дія Сіті», то
це слід зробити шляхом доповнення ст. 365 КК новою кваліфікуючою
ознакою «вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті,
щодо резидента Дія Сіті» та помістити її в ч. 2 чи ч. 3 цієї статті.
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ІІІ
Щодо пропозицій про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
1. Видається, що доповнення ч. 2 ст. 3 КПК України новим абзацом
не є необхідним з огляду на те, що чинна редакція ч. 2 ст. 3 передбачає,
що інші терміни (не вказані у ч. 1 цієї статті), які вживаються в цьому
Кодексі, визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та інших
законах України.
2. Вбачається недостатньо обґрунтованим наділення посадових
осіб або представників резидента Дія Сіті тощо спеціальним статусом,
який передбачає додаткові процесуальні гарантії. Зазначені зауваження стосуються як застосування заходів забезпечення кримінального
провадження, так і проведення слідчих (розшукових) дій та негласних
слідчих (розшукових) дій.
3. Крім того, викликає застереження доповнення КПК статтею 482-3,
яка передбачає особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій стосовно резидентів Дія Сіті чи їх посадових осіб.
Так, у главі 37 КПК (яку пропонується доповнити ст. 482-3) визначено особливості кримінального провадження щодо окремої категорії
осіб, до яких переважно належать посадові особи, які займають відповідальне становище (наприклад, народний депутат, суддя тощо). Тому
віднесення резидентів Дія Сіті, які по суті є суб’єктами підприємницької діяльності у сфері ІТ-технологій, не є цілком виправданим.
4. Загалом слід відмітити, що законопроектом передбачається надання особливого статусу резидентам Дія Сіті саме у кримінальному провадженні. Разом із тим видається, що особливу увагу законодавцеві слід
приділити статусу зазначених суб’єктів саме у податковій сфері, що
передбачає надання відповідних гарантій, передбачених податковим
законодавством (особливий режим оподаткування ІТ-компаній, спеціальну модель оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії тощо).
5. Застосовані у законопроекті словосполучення «прокурор не
нижче рівня…» не є загальновживаними у КПК.
Загальний висновок. На підставі наведеного, вважаємо, що проект
Закону України «Про внесення змін до кримінального законодавства
щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних
правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку
цифрової економіки» (реєстр. № 4305 від 02.11.2020) в такому вигляді
не може бути прийнятий.
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44. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних
провадженнях щодо кримінальних правопорушень
проти статевої свободи, статевої недоторканості особи
та домашнього насильства»
(реєстр. № 4175 від 30.09.2020 р.)
Виконавець:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського про надання
суджень щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав
потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних
правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи
та домашнього насильства» (реєстр. № 4175 від 30.09.2020 р.) (далі –
законопроект), ознайомившись зі змістом законопроекту, пояснювальною запискою та іншими супутніми документами до цього документа,
можемо зазначити наступне.
Загалом вважаємо за необхідне підтримати законодавчу ініціативу,
спрямовану на забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи,
статевої недоторканості особи, а також домашнього насильства.
Водночас, видається необхідним висловити окремі зауваження та
пропозиції до певних положень поданого документа:
1. У запропонованій редакції ч. 1 ст. 227-1 КПК України останні
слова «що і потерпілий» видаються зайвими, оскільки перед цим зазначається, що йдеться про допит саме потерпілого.
2. Використання у назвах запропонованих редакцій статей 227-1 та
227-2 КПК України єднального сполучника «і» перед словосполучен295
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ням «домашнього насильства» може призвести до правової невизначеності під час реалізації на практиці положень цих статей.
Оскільки наявність такого єднального сполучника фактично означатиме, що для застосування положень цих статей КПК необхідною
умовою є наявність кримінального провадження щодо кримінальних
правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості
особи (розділ IV Кримінального кодексу України, статті зі 152 по 156),
і домашнього насильства (ст. 126-1 КК України), тобто кваліфіковані
за цими нормами одночасно.
У зв’язку із викладеним, пропонуємо єднальний сполучник «і»
перед словосполученням «домашнього насильства» у назвах статей
227-1 та 227-2 КПК України замінити словосполученням «а також»,
або замінити єднальний сполучник «і» комою.
3. Звертаємо увагу авторів законопроекту на архітектоніку глави
20 КПК України, яка має назву «Слідчі (розшукові) дії». Так, у цій
главі у ст. 223 України визначено вимоги до проведення слідчих
(розшукових) дій, а наступні статті присвячено окремим видам
слідчих (розшукових) дій. При цьому глава 20 КПК не містить статей, які були би присвячено проведенню слідчих (розшукових) дій
стосовно окремої категорії осіб (за винятком малолітніх або неповнолітніх осіб), або особливостям проведення слідчих (розшукових)
дій у кримінальному провадженні щодо певних категорій кримінальних правопорушень.
У зв’язку із викладеним, вважаємо доречним розглянути питання
щодо розміщення зазначених додаткових гарантій захисту прав потерпілих у ст. 223 КПК України, яка визначає загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, або у ст. 224 КПК України, яка регулює порядок проведення допиту.
Висновок. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що
в цілому «Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти
статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього
насильства» (реєстр. № 4175 від 30.09.2020 р.)спроможний вирішити зазначені в пояснювальній записці проблемні питання, однак він
містить певні недоліки, які повинні бути враховані під час його
обговорення.
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45. Пропозиції до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб,
які тримаються під вартою, заходів примусового годування»
Виконавець:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

1. Звертаємо увагу авторів законопроекту на те, що стаття, якою
пропонується доповнити КПК, має назву «Ухвала слідчого судді, суду
про примусове годування підозрюваного, обвинуваченого, до якого
застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою». Разом
із цим, коло питань, які регулюються зазначеною статтею, є значно
ширшим, ніж лише питання винесення відповідної ухвали (йдеться
про складання клопотання та вимоги до нього, порядок розгляду клопотання тощо). У зв’язку із викладеним, пропонуємо змінити назву
статті 206-1, відобразивши у ній сутність цієї норми.
2. У частині 2 запропонованої редакції ст. 206-1 КПК зазначається, що
клопотання про примусове годування подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого утримується підозрюваний, обвинувачений. Водночас, невирішеним залишається питання підсудності такого клопотання у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.
3. У частині 3 запропонованої редакції ст. 206-1 КПК не є чітко вирішеним питання стосовно забезпечення (а також обов’язковості) участі у розгляді клопотання особи, що якої вирішується питання про примусове годування. Водночас, це питання є важливим з огляду на забезпечення прав та інтересів цієї особи у кримінальному провадженні.

46. Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального процесуального
кодексу України (щодо оптимізації судоустрою)»
(реєстр. № 4419 від 24.11.2020 р.)
Виконавці:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
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Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президента національної академії правових наук України від 14.12.2020
(вх. електр. лист № 319 від 14.12.2020 р.) із дорученням підготувати
зауваження та пропозиції проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України (щодо оптимізації
судоустрою)» (реєстр. № 4419 від 24.11.2020), ознайомившись зі змістом якого можемо зазначити таке.
Даний проект Закону спрямований на пришвидшення запуску
електронних судових сервісів, зокрема Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи через оптимізацію структури органів судової влади та передання повноважень від Державної судової адміністрації України до Вищої ради правосуддя щодо: а) погодження затвердженого Радою суддів України Положення про
автоматизовану систему документообігу суду (ч. 2 ст. 35 КПК України); б) затвердження спільно з Міністерством юстиції України
порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (абз. 2 ч. 2
ст. 535 КПК України).
Він, як про це зазначається в пояснювальній записці, пов’язаний
із законопроектами «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо оптимізації судоустрою)» (реєстр.
№ 4418), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо оптимізації судоустрою)» (реєстр. № 4417) та «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України (щодо оптимізації судоустрою)»
(реєстр. № 4420), які разом спрямовані на здійснення реформи системи судоустрою з метою її оптимізації та підвищення ефективності
роботи.
У цьому сенсі зазначений у розділі II початок набрання чинності
проєктом № 4419 слід ув’язувати не з днем, наступним за днем його
опублікування, а з набранням чинності проектом Закону № 4417, яким,
зокрема передбачено зміни до ст. 3 Закону України «Про Вищу раду
правосуддя» (Повноваження Вищої ради правосуддя) та наділення її
відповідною компетенцією.
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47. Науково-правовий висновок науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
щодо порядку внесення відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань»
(реєстр. № 3049а від 31.08.2020 р.)
Виконавці:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.

На виконання листа Президії Національної академії правових наук
України № 666 від 18 вересня 2020 року за зверненням Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України
Д. А. Монастирського про надання суджень щодо проекту Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а від 31.08.2020 р.) можемо
зазначити наступне.
Ознайомившись із проектом Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр.
№ 3049а від 31.08.2020) (далі – проект Закону) можемо зробити висновок, що його розробники пропонують новий порядок реєстрації заяв
та повідомлень про кримінальні правопорушення, що суттєво змінює
структурно-функціональну побудову усього кримінального провадження, фактично повертаючись до нормативного регулювання початку
досудового розслідування, запровадженого КПК 1960 р. З огляду на
таке назва законопроекту не зовсім відповідає його змісту.
У пояснювальній записці до проекту Закону автори аргументують
свою пропозицію тим, що значна частина повідомлень про кримінальні правопорушення не містить відомостей про ознаки злочину, а вказує
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на інші правопорушення (адміністративні, дисциплінарні, тощо). Проте, відповідно до діючої редакції ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), всі повідомлені відомості повинні
бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водночас
така аргументація не відповідає нормативні моделі ч. 1 ст. 214 КПК
відповідно до якої слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не
пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним
з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань... З наведеного
слідує, що реєстрації у ЄРДР підлягає не будь-яка заява або повідомлення, а лише ті, які містять відомості про вчинення кримінального
правопорушення. Тобто, єдиною «поважною причиною» невнесення
відомостей до ЄРДР є ситуації, коли з існуючої інформації однозначно
витікає, що в отриманій заяві чи повідомленні взагалі не йдеться про
вчинення саме кримінального правопорушення.
Відтак, пропозиція щодо відновлення інституту дослідчої перевірки та повернення до нормативної моделі початку досудового розслідування, передбаченої КПК 1960 р., викликає заперечення з огляду
на концептуальні засади побудови досудового провадження, закладені
в чинному КПК – зокрема, бездискреційність у вирішення питання про
внесення до ЄРДР відомостей на підставі заяв та повідомлень про
кримінальне правопорушення. Передбачена у чинному КПК модель
початку кримінального провадження спрямована на швидке та оперативне забезпечення прав та законних інтересів осіб, які зазнали шкоди
від вчиненого кримінального правопорушення. Нормативна модель
ст. 214 КПК відповідає міжнародним стандартам захисту прав та законних інтересів особи, а саме ст. 6, 13 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод та практиці Європейського суду
з прав людини. Крім того, така бездискреційність є реальним антикорупційним запобіжником у вирішенні питання початку кримінального
провадження.
Крім того незрозумілим є сенс надмірної формалізації кримінального провадження у спосіб прийняття додаткового процесуального
рішення про початок досудового розслідування, що за загальною логікою має бути обґрунтованим та вмотивованим, а це вимагатиме витрати додаткових та зайвих часових ресурсів.
300

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

Як додатковий аргумент на користь необхідності зміни порядку
початку досудового розслідування автори проекту Закону наводять
підсилення забезпечення права особи на захист шляхом оскарження
початку досудового розслідування. З цього приводу зазначимо, що
право на захист виникає лише з моменту персоніфікації кримінального провадження, що відбувається з набуттям особою статусу підозрюваного. На момент же початку досудового розслідування особу немає
від чого захищати, бо щодо неї не здійснюють кримінального переслідування. Крім того, оскаржувати можна результати діяльності певного обсягу, а не її початок. За чинним КПК слідчих (розшукових) дій
до початку розслідування провадити не можна (окрім огляду місця
події). Оскільки на момент початку розслідування у розпорядженні
сторони обвинувачення є лише джерело первинної інформації про
кримінальне правопорушення (заява, повідомлення), то виходить, що
предметом оскарження є зміст цього джерела.
Також варто звернути увагу на окремі положення проекту Закону,
які містять логіко-структурні помилки.
1. У проекті Закону пропонується доповнити пункт 1-1 ч. 2 ст. 60
викласти в редакції: «1-1) отримувати копію постанови про відкриття
кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань як додаток до неї, в разі прийняття рішення про відкриття
кримінального провадження або копію постанови про відсутність підстав відкриття кримінального провадження.» Аналогічні пропозиції
містяться й в інших положення проекту Закону, наприклад, у ч. 6, 7, 13
ст. 214 у редакції проекту.
Водночас авторами не враховано, що відповідно до ч. 1 ст. 60 чинного КПК заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася
із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до
органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. А звернутися із заявою про вчинення
кримінального правопорушення може й потерпілий, який відповідно
до нормативної моделі чинного КПК набуває статус автоматично,
з моменту реєстрації відомостей у ЄРДР. Водночас проект Закону не
передбачає ані надання потерпілому копій документів, ані інформування потерпілого про початок досудового розслідування.
2. Частину 1 ст. 214 КПК запропоновано викласти у такій редакції:
«Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийнят301
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тя та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення,
зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про
кримінальне правопорушення не допускається.» Однак з тексту
проекту Закону не зрозуміло про яку саме реєстрацію йдеться, більш
того порядок такої реєстрації не врегульований чинним КПК.
3. Відповідно до ч. 3 ст. 214 у редакції проекту Закону слідчий,
дізнавач, прокурор одразу після отримання інформації щодо діяння,
яке має ознаки злочину, здійснює дослідчу перевірку повідомлених
відомостей шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи
посадових осіб або витребування необхідних документів та встановлює наявність підстав відкриття кримінального провадження, за
результатами такої перевірки складає відповідну постанову. Підкреслимо, що порядок здійснення такої перевірки не передбачений чинним КПК. Не зрозуміло, в якому порядку слідчий, дізнавач, прокурор
мають право витребувати необхідні документи. Така правова невизначеність не відповідає фундаментальній засаді верховенства права
та є потенційним корупційним ризиком чинного кримінального процесуального законодавства.
4. Пунктом 3 ч. 7 ст. 214 у редакції проекту Закону передбачено,
що слідчий, дізнавач або прокурор за результатами перевірки заяви
мають право прийняти рішення про скерування заяви або повідомлення за належністю. Так, по-перше, чинний КПК не містить такого поняття як «належність», вбачається, що у контексті зазначеного
мова йде все таки про підслідність. По-друге, законодавче закріплення
права слідчого, дізнавача або прокурора на спрямування заяви або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за підслідністю до реєстрації такої заяви у ЄРДР та початку кримінального
провадження не відповідає вимогам ст. 218 КПК. Крім того, такий
порядок є суттєвою перешкодою у доступі особи до правосуддя та
ефективному здійсненні кримінального провадження. Адже у більшості випадків ефективність досудового розслідування залежить від оперативності проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі
досудового розслідування.
5. За текстом проекту Закону зустрічається словосполучення «порушення кримінальної справи», така термінологія не відповідає чинному КПК.
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6. Авторами проекту закону запропоновано доповнити КПК новою
главою 26-1 Оскарження постанови слідчого, дізнавача, прокурора про
відкриття кримінального провадження, постанови про відсутність підстав відкриття кримінального провадження. Така пропозиція видається необґрунтованою, та такою що призведе лише до зайвого нагромадження КПК.
Кримінальний процесуальний кодекс України вже об’єднав у межах однієї глави 26 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
досудового розслідування» положення, всі з яких стосуються оскарження у досудовому провадженні. Ці споріднені, але, без сумніву відмінні за змістом положення, об’єднані у один інститут кримінального
процесуального права – інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Складовою частиною такого
інституту є саме субінститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності
слідчого, дізнавача, прокурора під час досудового розслідування. За
змістом, запропонована глава 26-1 не відрізняється від порядку оскарження рішень слідчого, дізнавача, прокурора, передбаченого статтями
304-307 чинного КПК.
Крім того, авторами проекту Закону не враховано рішення Конституційного Суду України від 17 червня 2020 р. № 4-р (II)/2020, яким
положення ч. 3 ст. 307 КПК України щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність
слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань
після отримання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), яке є визначальним вектором у питанні оскарження ухвали
слідчого судді за результатами розгляду скарги на відмову у відкритті
кримінального провадження.
Висновок
Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а від
31.08.2020) може призвести до суттєвого регресу у питанні забезпечення прав та законних інтересів особи на початковому етапі досудового розслідування. Крім того, текст проекту Закону містить суттєві
недоліки які мають бути враховані під час його обговорення.
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48. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Кримінального процесуального кодексу України
щодо забезпечення виконання судових рішень»
(реєстр. № 3795 від 03.07.2020 р.)
Виконавець:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президії НАПрН України (вх. лист ел. поштою № 253 від 15.07.2020 р.) із
дорученням підготувати пропозиції та зауваження до проєкту Закону
України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання судових рішень» (реєстр.
№ 3795від 03.07.2020 р.)
Ознайомившись із указаним законопроєктом, співробітниками
Інституту висловлені такі міркування.
Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується відсутністю
механізму повернення тимчасово вилученого майна під час досудового
розслідування та конкретної відповідальності за його неповернення.
Кримінальний процесуальний кодекс України з врахуванням практики його застосування судами розрізняє шість процесуальних режимів
позбавлення або обмеження права власності під час кримінального
провадження:
1) вилучення майна під час виконання ухвали слідчого судді, суду
про тимчасовий доступ до речей і документів (глава 15 КПК України);
2) тимчасове вилучення майна без судового рішення – під час затримання, огляду, обшуку (глава 16 КПК України);
3) арешт майна (глава 17 КПК України);
4) вилучення речей та документів, які відносяться до предметів,
які вилучені законом з обігу (з врахуванням такого тлумачення третього речення частини сьомої статті 236 КПК України окремими судами);
5) вилучення речей та документів, які входять до переліку, щодо
якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на про304
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ведення обшуку (з врахуванням такого тлумачення третього речення
частини сьомої статті 236 КПК України окремими судами);
6) вилучення речей і документів за кримінальними провадженнями
про кримінальні проступки (ст. 298-3 КПК України).
Очевидно, що останні три процесуальні режими несумісні з засадою кримінального провадження про недоторканність права власності (ст. 16 КПК України), відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється
лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України, як і несумісні з стандартами,
сформульованими у практиці Європейського суду з прав людини, зокрема за ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод.
Більш того, вказані три процесуальні режими, якщо вони стосуються майна – речового доказу суперечать вимозі ч. 1 ст. 100 КПК
України про те, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями
160-166, 170-174 КПК України.
Тобто існуючі недоліки регламентації процесуальних режимів вилучення майна в кримінальному провадженні містять очевидну та
серйозну небезпеку для інституту права власності в Україні.
Тому з врахуванням також і доводів Пояснювальної записки є очевидною необхідність прийняття закону, який не лише усунув недоліки
правової регламентації, але й забезпечив володільців майна ефективними засобами правового захисту.
Відповідно до Пояснювальної записки «законопроект спрямований
на усунення практики протиправного утримання майна як інструменту зловживань. Законопроект встановлює реальні механізми зменшення корупції в правоохоронних органах».
Уявляється, що запропоновані законопроектом зміни не спроможні досягнути вказаної мети.
1. Пунктом 1 розділу І законопроекту запропоновано запровадити
механізм відшкодування шкоди, завданої неповерненням тимчасово
вилученого майна. Однак, як було викладено вище існують ще 5 процесуальних режимів вилучення майна під час кримінального провадження, які містять ще більші свавільні можливості для слідчого,
прокурора з незаконного заволодіння вилученим майном (за винятком
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арешту майна, для якого характерна змагальна процедура). Уявляється,
що такий правовий захист має бути забезпечений під час застосування
усіх процесуальних режимів вилучення майна.
2. Пунктом 1 розділу І законопроекту запропоновано покласти
обов’язок з відшкодування майнової шкоди власнику такого майна
безпосередньо на слідчого (детектива) або прокурора, які у протоколі
обшуку (огляду, затримання) прийняли рішення під час обшуку, огляду або затримання особи, про вилучення майна (грошових коштів,
транспортних засобів, товару тощо). Такий підхід суперечить загальним положенням цивільного законодавства щодо відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної
влади, державою (ст. 1174 Цивільного кодексу України). Уявляється,
що покладення цивільно-правової відповідальності на слідчого, прокурора (або їх керівника) лише ускладнить відшкодування шкоди, завданої їх незаконними діями.
3. Уявляється, що питання відшкодування шкоди, завданої власнику або володільцю майна, в результаті незаконного вилучення такого
майна слідчим, дізнавачем, прокурором, іншою уповноваженою особою під час досудового розслідування, або завданої неповерненням
такого майна (несвоєчасним поверненням такого майна) має вирішуватися шляхом внесення відповідних змін як до ст. 1176 Цивільного
кодексу України, так і до Закону України «Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
4. Разом з тим, необхідно визначити процесуальний механізм повернення володільцю вилученого майна у випадку припинення правових підстав утримання його слідчим, дізнавачем, прокурором. Через
вищезазначений плюралізм процесуальних режимів вилучення (утримання вилученого) майна, наразі такий механізм є практично відсутній,
що призводить до зловживань з боку слідчого, дізнавача, прокурора.
5. Помилкове тлумачення третього речення частини сьомої статті
236 КПК України, що полягає у виключенні з кола тимчасово вилученого майна вилучених речей та документів, які входять до переліку,
щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на
проведення обшуку, призводить до позбавлення володільців такого
вилученого майна ефективних засобів правового захисту, зокрема за
змагальною процедурою. Так, на поширену думку окремих суддів
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володільці вилученого майна або їх представники досить часто у відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було
включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді
у таких випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг,
оскільки вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167
КПК ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового
накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК.
Разом з тим, до того, що щоб повернути своє майно, володільці
вилученого майна мають чекати вирішення кримінального провадження, в рамках якого воно зберігалось, та яке, по суті, може залишатися
без руху без жодних перспектив прогресу протягом років на дату. Національне законодавство, розтлумачене компетентними судовими органами, не надає особі будь-яких засобів юридичного захисту для
оскарження необхідності такого зберігання або на початковому етапі,
або зі спливом строку давності. При такому тлумаченні володілець
майна не може контролювати втручання та тривале зберігання його
майна шляхом звернення до незалежного органу з метою своєчасної
оцінки законності та пропорційності й надання йому необхідних процесуальних гарантій. Таке застосування національного законодавства,
розтлумачене компетентними судовими органами, є порушенням ст. 1
Додаткового протоколу до Конвенції, що було встановлено у рішенні
ЄСПЛ у справі «Зосимов проти України» (Заява № 4322/06) від 07 липня 2016 року, остаточне 07/10/2016 (п.п. 77, 78).
Тому є необхідним викладення в КПК України уніфікованого процесуального режиму тимчасового вилучення майна, який би поширювався на усі випадки такого вилучення під час кримінального провадження, та встановлення загальної вимоги судового контролю за позбавленням або обмеженням права власності у формі вирішення
клопотання про арешт такого майна, як це передбачено ч. 1 ст. 16 КПК
України.
Однак ці питання, що є, як правило, причинами порушення прав
власників (володільців) відразу після вилучення майна, законопроект
не вирішує.
6. Пояснювальна записка не містить інформацію яким чином захищаються права власників вилученого майна або забезпечується
виконання судових рішень включенням слідчих прокуратури або Державного бюро розслідувань чи його територіальних підрозділів до
числа осіб, щодо корупційних кримінальних правопорушень яких
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здійснюють досудове розслідування детективи Національного антикорупційного бюро України (п. 2 розділу І законопроекту).
7. У формулюванні змін, запропонованих п. 3 розділу І законопроекту, очевидно міститься описка – в словосполученні «… про
зобов’язання досудового розслідування...» пропущено слово «органу»,
деякі коми є зайвими. Також є незрозумілим, яке відношення ці зміни
мають до забезпечення власників вилученого майна ефективним засобом правового захисту. Крім того, існуюча процесуальна форма не
передбачає повернення прокурору обвинувального акту зі стадії судового розгляду. Запропоновані зміни не містять вирішення питання про
строки відновленого досудового розслідування, про долю доказів,
досліджених судом під час судового розгляду до повернення обвинувального акта прокурору та інші питання.
Перевірка виконання слідчим, прокурором ухвали слідчого слідчого судді про зобов’язання слідчого, дізнавача, прокурора провести
певні процесуальні дії або прийняти певні процесуальні рішення
є цілком достатньою на стадії підготовчого провадження. Невиконання слідчим, дізнавачем, прокурором такої ухвали може бути сформульоване як самостійна підстава повернення обвинувального акту прокурору з визначенням строку, достатнього слідчому, дізнавачу, прокурору для виконання такої ухвали.
8. Пояснювальна записка не містить інформацію яким чином захищаються права власників вилученого майна або забезпечується
виконання судових рішень внесення до КПК України змін, вказаних в
п. 4 розділу І законопроекту.
Висновки.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що власникам (володільцям) вилученого під час кримінального провадження не у всіх
випадках є доступними ефективні засоби правового захисту від свавільних дій слідчих, дізнавачів, прокурорів. Відсутній і спеціальний
порядок відшкодування шкоди, завданої їм під час кримінального
провадження. Однак проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення
виконання судових рішень» (реєстр. № 3795) містить істотні системні
недоліки, які завадять ефективно захистити власників вилученого під
час кримінального провадження майна та забезпечити відшкодування
завданої їм шкоди слідчим, дізнавачем, прокурором. Запропоновані
законопроектом механізми забезпечення виконання судових рішень
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в кримінальному провадженні також виглядають сумнівними. Уявляється, що проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання судових рішень» (реєстр. № 3795) потребує ґрунтовного доопрацювання.

49. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо визначення
відповідальності за порушення вимог фінансового
контролю суддями» (реєстр. № 4312 від 03.11.2020 р.)
Виконавець:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 24.11.2020 р. (вх. лист № 207‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 20.11.2020 р.
(вх. лист ел. поштою № 304) із дорученням надати зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового контролю суддями»
(реєстр. № 4312 від 03.11.2020).
Відповідно до пояснювальної записки та тексту законопроекту, ним
пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, пов’язані з виконанням рішення Конституційного
Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України
(№ 1-24/2020 (393/20).
У цілому підтримуючи зазначений законопроект, водночас вважаємо необхідним звернути увагу на деякі положення, які можуть при309
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звести до певних проблем правозастосовної практики під час їх реалізації, а тому потребують доопрацювання.
1. Зважаючи на те, що на розгляді у Комітеті перебувають ще два
законопроекти: 1)«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від 03.11.2020) та 2) «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку
з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року
№ 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020), які також пов’язані
з імплементацією рішення КСУ, видається за необхідне підійти до вирішення проблемних питань системно та розглядати ці законопроекти
разом, порівнюючи окремі положення цих проектів, аби запобігти
можливим системним недолікам у випадку або одночасного прийняття законопроектів, або прийняття лише одного з них.
1. Так, у вказаному рішенні Конституційний Суд України дійшов
до висновку про неконституційність окремих положень Закону № 1700,
що стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції в частині контрольних функцій (контролю) виконавчої
влади над судовою гілкою влади, а саме: повноважень та прав Національного агентства з питань запобігання корупції, уповноважених осіб
та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник
у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, обліку та оприлюднення декларацій, контролю та перевірки декларацій, встановлення
своєчасності подання декларацій, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, додаткових заходів
здійснення фінансового контролю, відповідальності за корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення (п. 13 рішення КСУ).
Законопроектом реєстр. № 4312 передбачена інша редакція ст. 255
КУпАП, зокрема, що такими уповноваженими особами є також «голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
(стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або її члена), стаття 172-6 (в частині
правопорушень, вчинених суддями)».
Водночас п. 2 розділу І законопроекту реєстр. № 4309 пропонується визначити уповноваженими на те посадовими особами на
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складення протоколів про правопорушення за ст. ст. 172-4 – 172-9
(в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 188-46,
212-15, 212-21 – посадових осіб Національного агентства з питань
запобігання корупції.
Отже, правове регулювання у випадку прийняття законопроекту
реєстр. № 4312, якщо не буде прийнято законопроект реєстр. № 4309,
буде суперечити п. 13 мотивувальної частини рішення КСУ.
5. Змінами до п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП у законопроекті реєстр.
№ 4312 пропонується визначити Вищу кваліфікаційну комісію суддів
органом, уповноваженим складати протоколи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з невиконанням вимог фінансового контролю суддями.
Уявляється, що надання ВККС такого повноваження суперечитиме
меті й завданням діяльності такого органу. Таким органом може бути
орган, що має дисциплінарні повноваження щодо судді, тобто Вища
рада правосуддя.
Тим більше, що неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; зазначення в декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством, є підставами дисциплінарної відповідальності судді (п.п. 9, 10 ч. 1 ст. 106 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів»). Отже, в статті 255 серед осіб, які
мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, має бути зазначено Вищу раду правосуддя.
Висновок
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що в цілому проект
Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення відповідальності за порушення вимог фінансового контролю суддями» (реєстр. № 4312 від
03.11.2020)спрямований на виконання рішення КСУ від 27 жовтня 2020
року № 13-р/2020, однак висловлені щодо нього зауваження необхідно
врахувати при обговоренні. Також положення зазначеного законопроекту потребують узгодження та синхронізації у процедурі прийняття
та набрання чинності з такими законопроектами, як: «Про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку
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з прийняттям рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня
2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4309 від 03.11.2020) та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27
жовтня 2020 року № 13-р/2020» (реєстр. № 4310 від 03.11.2020).

50. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини»
(реєстр. № 4048 від 03.09.2020 р.)
(у частині внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України)
Виконавці:

А. Ф. Степанюк – д. ю. н., проф., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. В. Гальцова – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від президента НАПрН України О. В. Петришина від 18.09.2020 р. (вх. лист
ел. поштою № 282) із дорученням надати зауваження та пропозиції до
проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
виконання рішень Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 4048
від 03.09.2020 р.).
Дослідивши положення вказаного законопроєкту, фахівці Інституту дійшли таких висновків.
1. Загалом проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини»
у частині, що стосується змін до Кримінально-виконавчого кодексу
України, заслуговує на підтримку, оскільки запропоновані зміни спрямовані на поліпшення умов відбування покарання засудженими і на
втілення принципу гуманізму. На наш погляд, особливо важливою
є пропозиція внесення змін до ч. 7 ст. 151 КВК ), а саме:«у частині
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сьомій статті 151 слово «двадцяти» замінити словом «десяти»,
тобто передбачається, що засудженим до довічного позбавлення волі
може бути подано клопотання про його помилування після відбуття
ним не менше десяти років призначеного покарання. Однак розробники проєкту закону № 4048 не врахували, що така пропозиція потребує
внесення відповідних змін також у Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого указом Президента України від 21
квітня 2015 р. № 223/2015,у чинній редакції абз. 2 ст. 4 якого передбачено, що «у випадку засудження особи до довічного позбавлення
волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття
нею не менше двадцяти років призначеного покарання». Водночас
внесення змін до останнього можливе лише через прийняття Президентом України окремого указу.
2. У проєкті закону запропоновано:
– у частині другій статті 18 КВК:
Абзац третій викласти в такій редакції: «мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання – чоловіки, вперше засуджені
до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини; жінки, яким покарання у виді смертної
кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на
певний строк у порядку помилування або амністії; жінки, яким покарання у виді довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі
на певний строк за правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального кодексу України. У виправній колонії цього виду можуть
відбувати покарання також засуджені, переведені з виховних колоній
у порядку, встановленому статтею 147 цього Кодексу;
абзац п’ятий після слів «помилування або амністії» доповнити
словами і цифрами: «чоловіки, яким покарання у виді довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк за правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального кодексу України».
– частину першу статті 140КВК після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: «чоловіки, яким покарання у виді
довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк
за правилами, передбаченими статтею 82 Кримінального кодексу
України;».
Однак пропозиція розробників законопроєкту в частині, де йдеться про жінок та чоловіків, яким покарання у виді довічного позбавлен313
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ня волі замінено позбавленням волі на певний строк за правилами,
передбаченими ст. 82 Кримінального кодексу України, не може бути
реалізована, оскільки відповідно до положень чинного кримінального
законодавства (ст. 82 КК), заміна невідбутої частини покарання більш
м’яким може застосовуватися лише до осіб, які відбувають покарання
у виді обмеження або строкового позбавлення волі. Таким чином, щоб
вносити пропозиції у статті 18, 140, 147 КВК з посиланням на правила,
передбачені статтею 82 Кримінального кодексу України, необхідно
внести зміни у цю статтю, щоб вона передбачала можливість заміни
невідбутої частини покарання більш м’яким і стосовно осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
Висновок. Таким чином, загалом підтримуючи проєкт Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень
Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 4048 від 03.09.2020 р.),
підкреслюємо, що його прийняття обумовлює необхідність одночасного внесення змін до Кримінального кодексу України, а також приведення у відповідність до його положень указу Президента України
«Про Положення про порядок здійснення помилування».

51. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
та зловживанню ними» (реєстр. № 2784 від 17.01.2020 р.)
Виконавці:

О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
К. А. Новікова – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.
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Ретельне ознайомлення з підготовленим групою народних депутатів України проектом Закону, а також із доданою до нього Пояснювальною запискою та порівняльною таблицею дозволило висловити такі
зауваження та пропозиції.
1. Авторами законопроекту № 2784 запропоновано розширити підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, зокрема, шляхом доповнення переліку злочинів, за
вчинення яких уповноваженими особами від імені та в інтересах
юридичної особи передбачена можливість застосування таких заходів,
злочином, передбаченим ч. 2 і ч. 3 ст. 320 КК України («Порушення
встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»). Вважаємо, що зазначені доповнення
до п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 963 КК України є недоцільними. По-перше, через
те, що в Україні наразі фактично відсутня практика застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб взагалі,
у зв’язку із складністю процесуального доказування вини у вчинені
злочину саме в інтересах юридичної особи. По-друге, незначною кількістю облікованих та направлених до суду кримінальних правопорушень за ст. 320 КК України (так, за 2019 рік було обліковано всього 163
кримінальних правопорушень за цією статтею і лише 34 провадження
було направлено до суду з обвинувальним висновком). І нарешті, потретє, як у чинній редакції КК України, так і в запропонованій законопроектом № 2784 редакції, відсутня частина 3 у ст. 320 КК України.
2. Законопроект № 2784 також доповнює ст. 966 КК України ч. 3
такого змісту: «Санкцією статті Особливої частини цього Кодексу може
бути передбачено конкретний вид і розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. У такому разі
застосовується той вид і розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, який передбачено санкцією конкретної статті Особливої частини цього Кодексу».
На наш погляд, зазначені зміни є недоречними через те, що, поперше, порушують логіку формулювання санкцій в Особливій частині
КК України. Зокрема, санкція будь-якої статті Особливої частини КК
України починається зі слова «карається», після якого зазначається вид
та розмір покарання («кари»), що застосовуються до особи, яка вчинила конкретний злочин. У разі, якщо у санкції статті Особливої частини
КК України буде передбачено вид та розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, то за логікою
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юридична особа буде притягуватися до кримінальної відповідальності, що протирічить ч. 1 ст. 18 КК України, адже за вітчизняним кримінальним законодавством юридична особа не є суб’єктом злочину.
Окрім цього, формулювання видів та розмірів заходів кримінальноправового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, у примітках до частин статей Особливої частини КК України протирічить
законодавчій техніці та юридичній термінології. Так, у чинній редакції
КК України відсутні будь-які примітки до конкретних частин статей,
вони є лише до статей. До того ж, примітка до частини статті не є санкцією цієї статті. А, отже, запропонована редакція ч. 3 ст. 966 КК України є некоректною.
По-друге, зазначені зміни порушують єдиний підхід до застосування
заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб. Первісно
законодавець умисно розмістив види і розміри заходів кримінальноправового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, саме у Загальній частині КК України, з метою їх одноманітного застосування.
3. Не можна також погодитися зі збільшенням розмірів покарань
за окремі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зокрема, запропоновані законопроектом № 2784 зміни до санкції ч. 2 ст. 307 КК України призведуть
до перенесення цього злочину до категорії особливо тяжких, що тягне
відповідні кримінально-правові наслідки для осіб, що його вчинять.
Окрім цього, розробниками законопроекту № 2784 не враховано ступінь
суспільної небезпеки цього злочину. Наприклад, навряд чи збут наркотичного засобу за попередньою змовою групою осіб за тяжкістю
покарання повинен відповідати умисному вбивству, за яке передбачено покарання позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
На превеликий жаль, автори законопроекту досі вважають, що посилення покарання за вчинення злочинів є дієвим способом протидії
злочинності.
4. Не можна також погодитися з запропонованою законопроектом
редакцією ст. 3151 КК України. Так, у чинному законодавстві України не
надано визначення терміну «пропаганда». Наявність у диспозиції зазначеної статті цього терміну призведе до утворення дискреційного повноваження слідчого, прокурора, судді на власний розсуд його тлумачити.
Окрім цього, запропонована редакція статті 3151 КК України створить окремі проблеми у її правозастосуванні. Зокрема відповідно до
примітки 2: «Дія цієї статті не розповсюджується на випадки розмі316
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щення відомостей про наркотичні засоби, психотропні речовини та їх
прекурсори у спеціалізованих наукових виданнях, у науково-методичній та навчальній літературі, яка розроблена відповідно до змісту
освітніх програм та затверджена закладами вищої освіти (науковими
установами) у встановленому порядку, розповсюдження інформації на
наукових семінарах, конференціях, симпозіумах та інших заходах наукового-практичного характеру». У цей же час, розміщення інформації
про наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори у мережі Інтернет, зокрема на сайті електронної енциклопедії «Вікіпедія»
чи у соціальних мережах може бути розцінене правоохоронними
органами як пропаганда відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, навіть, якщо зазначена інформація була
дослівно скопійована із спеціалізованих наукових видань. До того ж,
запропонована редакція ст. 3151 КК України криміналізує «опис будьяких переваг у використанні окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, наркотичних рослин
або їх частин, що містять наркотичні засоби, або психотропні речовини, або їх прекурсори». Таким чином, обговорення на медичних
інтернет-форумах чи соціальних мережах питань легалізації медичного канабісу в Україні буде визнаватися злочином, передбаченим
ст. 3151 КК України.
У цілому вважаємо запропоновану редакцію ст. 3151 КК України
неконституційною, адже вона порушує гарантовані Конституцією
України (ч. 1 та ч. 2 ст. 34) право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань, а також право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
5. Пропозиції щодо доповнення КК України статтею 3201 такого
змісту «Порушення встановлених правил … розміщення та торгівлі
наркотичними засобами …». Законодавець використовує терміни «відпуск» та «реалізація» (ст. 27 Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»).
6. Що стосується пропозиції доповнити ЦПК України новою главою
101 «Розгляд судом справ про направлення на примусове лікування
особи, хворої на наркоманію». Вважаємо, що при викладенні таких
норм мають бути максимально використані положення ст. ст. 16, 17 та
ін. Закону «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Не
є зрозумілими спроби авторів проекту Закону змінити підсудність такої
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категорії справ. Необхідно зазначити, хто має право звертатися із відповідною заявою до суду тощо.
Наявне провадження не є позовним, а тому у ньому відсутні сторони, у зв’язку із чим відповідні положення ст. 3423 ЦПК України мають
бути відповідним чином відредаговані.
7. Сумнівним також виглядають зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, зокрема, доповнення його ст. 441
(«Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження»). Відповідно до п. 2.6 Інструкції про порядок виявлення та постановки на
облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, затвердженою спільним наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня
1997 р. № 306/680/21/66/5, «особи які ухиляються від добровільного
медичного огляду чи обстеження … підлягають примусовій доставці
до наркологічного закладу працівниками органів внутрішніх справ.
У зв’язку з цим вважаємо, запропоновану редакцію статті 441 зайвою.
8. Що стосується змін до Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вважаємо, що ст. 28 має бути конкретизована стосовно осіб, які мають право видавати електронні рецепти
(або за закладом охорони здоров’я або за лікарем, який надає відповідну медичну допомогу).
9. Оскільки Закони «Про наркотичні засоби, психотропні речовини
і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»
регулюють дуже тісним чином пов’язані між собою правовідносини,
доцільним є розгляд питання про їх об’єднання в комплексний Закон
із тим, щоб усунути відповідні повтори та суперечності.
10. Авторами проекту Закону запропоновано внести зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень». Підкреслимо, що
така пропозиція не відповідає ч. 6 ст. 90 ЗУ «Про Регламент Верховної
Ради України», якою передбачено, що законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не може поєднуватися зі
змінами до Конституції України. Законопроект може передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону,
кодексу, основ законодавства тощо),а не до закону про внесення змін
до цього законодавчого акта.
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Висновок. У зв’язку з викладеним законопроект потребує суттєвого доопрацювання та не може бути підтриманий і прийнятий Верховною Радою України у запропонованій редакції.

52. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо імплементації положень Конвенції
про кіберзлочинність та підвищення ефективності
боротьби з кіберзлочинністю»
Виконавці:

Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.

Двадцятого червня 2005 року Україною ратифіковано Конвенцію
про кіберзлочинність, внаслідок чого держава зобов’язана привести
національне законодавства у відповідність нормам міжнародно-правового акту. Тож актуальність прийняття проекту Закону, спрямованого
на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства в частині боротьби з кіберзлочинністю не викликає жодних заперечень. Водночас варто звернути увагу, що проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність та підвищення ефективності
боротьби з кіберзлочинністю» (далі – проект Закону) містить низку,
положень які потребують суттєвого доопрацювання.
1. Певні зауваження викликає термінологічні обороти, використані
у проекті Закону. Наприклад, авторами запропоновано внести зміни до
ст. 36 КПК, шляхом викладення п. 5 ч. 2 у такій редакції: «доручати
проведення…а також процесуальних дій, пов’язаних із здійсненням
заходів забезпечення кримінального провадження…». Словосполучен319
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ня «здійснення заходів забезпечення» зустрічається й далі по тексту
проекту Закону. Чинний КПК не містить такого поняття як здійснення
заходів забезпечення, тому більш вдалим є використання словосполучення «застосування заходів забезпечення».
2. У проекті Закону пропонується з метою ефективного розслідування складних та великих за обсягом кримінальних проваджень,
а також проваджень про злочини вчинених на території декількох адміністративно територіальних одиниць України створити міжвідомчі
слідчі групи. З цього приводу варто зазначити, що прийняття такого
нормативного положення потребує внесення змін до низки інших статей КПК, оскільки не зрозумілим лишається яким чином буде здійснюватися процесуальне керівництво у кримінальних провадження, досудове розслідування яких здійснюється міжвідомчою слідчою групою,
який суб’єкт уповноважений створювати такі групи. Крім того не вирішеним є порядок здійснення судового контролю у таких кримінальних провадженнях. Відсутність унормування зазначених питань може
спричинити суттєві складнощі у правозастосовній практиці.
Також певні заперечення викликає доцільність створення міжвідомчих слідчих груп, враховуючи, що чинним кримінальним процесуальним законодавством передбачено порядок взаємодії слідчих різних
органів досудового розслідування.
3. Авторами проекту Закону запропоновано надати стороні обвинувачення право у невідкладних випадках на тимчасовий доступ до
речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про
зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі
отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або
в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних
даних) до постановлення ухвали слідчого судді або суду (п. 6 ст. 1 проекту Закону). Однак, враховуючи, що такий захід забезпечення пов’язаний
із суттєвим втручанням у права та законні інтереси особи, обов’язкової
деталізації потребують поняття «невідкладні випадки».
Крім того залишається не зрозумілим які невідкладні випадки»,
можуть обґрунтовувати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання
послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо до постановлення ухвали слідчого судді або суду.
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4. Видається, що запропоноване нормативне регулювання нового
заходу забезпечення кримінального провадження «термінове збереження інформації» потребую суттєвого доопрацювання. Необґрунтованим є установлення строку збереження інформації – 90 днів. Вбачається, що це питання має вирішуватися з урахуванням загальних
строків досудового розслідування. Крім того доцільно передбачити,
що такий захід забезпечення може бути застосований у кримінальних
провадженнях щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
і мереж електрозв’язку. Також із запропонованої норми не зрозуміло
до якого кола осіб може бути висунена вимога щодо термінового збереження інформації.
5. Авторами проекту Закону запропоновано змінити нормативну
регламентацію ч. 6 ст. 236 КПК, та викласти її у такій редакції: «Слідчий, прокурор, під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту,
якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити, чи зняти
системи логічного захисту або обшуку здійснюється за відсутності
осіб, зазначених у частині третій цієї статті.
Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив або законним чином отримує доступ до електронних інформаційних систем або їх
частин, мобільних терміналів, систем зв’язку, інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем або невід’ємних частин цих систем, на які не поширюється
дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має
право здійснити пошук, виявлення та фіксацію інформації, що на них
міститься, на місці проведення обшуку».
Із цього приводу зазначимо, що така пропозиція є потенційно загрозливою для прав та законних інтересів особи за низки підстав. Поперше, використання словосполучення «особа, присутня під час обшуку» є не вірним. У цьому контексті необхідно використовувати
поняття «власник або володілець майна». По-друге, у пояснювальній
записці зазначається, що вказане положення є імплементацією ст. 19
Конвенції про кіберзлочинність. Однак, відповідно до ст. 19 Конвенції
кожна сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути
необхідними для забезпечення того, щоб у випадку, коли її компе321
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тентні органи здійснюють обшук або подібний доступ до конкретної комп’ютерної системи або її частини відповідно до підпункту 1.a,
і мають підстави вважати, що дані, які розшукуються, зберігаються
у іншій комп’ютерній системі чи її частині, яка знаходиться на її території, і до таких даних можна здійснити законний доступ з першої
системи ч вони є доступними першій системі, такі компетентні органи
мали право терміново поширити обшук або подібний доступ на іншу
систему.
З наведеного можна зробити висновок, що у Конвенції йдеться не
про проведення обшуку житла або іншого володіння особи під час
якого компетентні органи можуть здійснювати пошук, виявлення та
фіксацію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, а про обшук таких систем. Підкреслимо, що такий вид обшуку
передбачений, наприклад, у законодавстві США.
Фактично норма, запропонована авторами проекту Закону, не враховує, що під час пошуку, виявлення, фіксації інформації, що міститься в електронних інформаційних системах може здійснюватися втручання у приватне спілкування особи, або порушуватися інший аспект
права на конфіденційність, гарантоване ст. 8 Конвенції захисту прав
людини та основоположних свобод, яке за таких обставин знаходиться поза межами судового контролю. Оскільки надаючи дозвіл на обшук
слідчий суддя розглядає лише питання щодо втручання у право особи
на недоторканість житла чи іншого володіння.
5. Застереження викликають запропоновані зміни у частині надання можливості початку проведення будь-якої негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. Так, наявний на
даний час судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів
осіб у кримінальному провадженні при проведенні негласних слідчих
(розшукових) дій видається дієвим механізмом захисту їх прав, а надання можливості стороні обвинувачення починати будь-яку негласну
слідчу (розшукову) дію до постановлення ухвали слідчого судді може
призвести до порушень конституційних прав осіб.
6. У межах розглядуваного законопроекту також виникають додаткові проблемні питання, що стосуються експертної діяльності. Вони
зводяться до таких пропозицій:
1) До кримінального процесуального кодексу України.
За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та програмно-апаратних засобів в усьому світі щороку вчиняються десятки
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тисяч злочинів. Під час їх розслідування виникає необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних експертиз.
Виходячи зі змісту ч.1 ст. 102 КПК України, в тексті висновку експерта обов`язково мають міститися відомості про «свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий
ступінь, вчене звання, посада експерта)», що унеможливлює проведення експертизи особою, яка не працює у спеціалізованій державній
експертній установі і, відповідно, не має таких документів. Водночас
у багатьох державних експертних установах взагалі відсутні експерти
у галузі телекомунікаційних та комп’ютерно-технічних досліджень.
Це слугує перешкодою для залучення експерта та унеможливлює
отримання доказової інформації з використанням спеціальних знань.
Як свідчить світовий та європейський досвід вирішальними при
оцінці компетентності експерта є наявність у нього відповідних знань
та досвіду. Відсутність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового
експерта, стажа експертної роботи, наукового ступеню та вченого знання
у країнах-членах ЄС, РФ, Казахстані та інших країнах не мають вирішального значення при їх залученні для проведення судової експертизи.
Саме тому ч. 6 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, ч. 6 ст. 103 Цивільного процесуального кодексу України та ч. 6
ст. 101 Кодексу адміністративного судочинства України доповнено
вказівкою про те, що у змісті Висновку експерта наводяться відомості
про свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стажу
експертної роботи, наукового ступеню, вченого звання, посади експерта лише у випадках їх наявності. Аналогічні доповнення необхідно внести й до ч. 1 ст. 102 КПК України, що також буде сприяти гармонізації різних галузей вітчизняного законодавства і усувати розбіжності із законодавством країн ЄС.
2) До Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого
1994 р. № 4038-XII із наступними змінами:
а) частина 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» не відповідає ст. 4 і 23 Загальної декларації прав людини, ст. 13, 19, 24, 43
Конституції України та створює дискримінаційні монопольні переваги
для експертів спеціалізованих державних установ судових експертиз.
Крім того, ця норма суперечить ч. 1 ст. 10 Закону України «Про судову
експертизу», в якій зазначено, що «Судовими експертами можуть бути
особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань».
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Слід наголосити на тому, що аналізована норма відсутня в законодавстві країн-членів ЄС, РФ та інших країн колишнього СРСР. Зокрема, в ст. 42 Регламенту Європейського суду з прав людини зазначено,
що за вимогою сторони у справі, або третьої сторони, або з власної
ініціативи палата може заслухати будь-яку особу в якості експерта
(9- Регламент Європейського суду з прав людини від 1 листопада 1998.
Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua).
Наявність у Законі України «Про судову експертизу» ч. 3 ст. 10 має
ознаки монополізації державними спеціалізованими експертними
установами права на проведення значної за обсягом кількості судових
експертиз, хоча не всі державні експертні установи мають експертів
у галузі телекомунікаційних та комп`ютерно-технічних експертиз. Це
може завадити слідчому, слідчому судді, прокурору, суду, адвокату
збирати доказову інформацію шляхом використання спеціальних знань
та порушує права осіб на справедливе правосуддя, в тому числі – на
самостійне залучення найбільш кваліфікованих незалежних експертів
та фахівців у сфері інформаційних технологій.
Тому пропонуємо ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» виключити.
б) на сьогодні у вищих навчальних закладах України здійснюється
підготовка висококваліфікованих IT-спеціалістів, які працюють у вітчизняних та міжнародних IT-компаніях. Спеціалізовані державні судово-експертні установи Міністерства юстиції України не мають можливості підготувати таких фахівців, однак, вони зобов’язують дипломованих програмістів пройти у них дороге навчання терміном від 1 до 6
місяців та отримати кваліфікацію судового експерта для отримання
права на проведення судових експертиз. Обсяг сплати за таке навчання
складає від 30 до 40 тисяч гривень за одну експертну спеціальність.
Через такі дискримінаційні умови отримання права на проведення судових експертиз в Україні відсутні незалежні судові експерти у галузі
телекомунікаційних та комп’ютерно-технічних експертиз. Хоча українські IT-спеціалісти є затребуваними на ринку праці у всіх країнах світу,
їх неможливо залучити до проведення судових експертиз через те, що
вони не проходили навчання у державних спеціалізованих експертних
установах МЮ України. В законодавстві переважної більшості країн
світу такі обмеження щодо особи судового експерта відсутні.
Тому пропонуємо ч. 2 ст. 21 Закону України «Про судову експертизу» виключити.
324

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

53. Судження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підслідності окремих
кримінальних правопорушень Державному бюро
розслідувань» (№ 3128 від 26.02.2020 р.)
Виконавці:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

Проєктом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень
Державному бюро розслідувань» № 3128 від 26.02.2020 р. (далі – проект Закону) запропоновано виключити повноваження підрозділів
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) щодо здійснення досудового розслідування. Із цього приводу думки науковців діаметрально роз’єдналися.
І. Одна група фахівців вважає, що така законодавча ініціатива заслуговує на підтримку та наводить такі підстави.
Відповідно до чинної редакції абзацу 4 п. 3 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) у разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю НАБУ злочинів, передбачених ст. ст. 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були
вчинені службовою особою НАБУ (крім Директора НАБУ, його
першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу. З цього приводу варто зазначити,
що розуміння поняття «службова особа НАБУ» охоплює представників як підрозділу детективів, так й підрозділу внутрішнього контролю НАБУ. Отже, виходячи із наведеного абз. 4 п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК,
якщо кримінальне правопорушення буде вчинено самим детективом
підрозділу внутрішнього контролю НАБУ, то цей же підрозділ і буде
здійснювати досудове розслідування, що, в свою чергу, не сприятиме
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об’єктивності кримінального провадження. Крім того системний
аналіз норм кримінального процесуального законодавства України
надає підстави стверджувати, що керівник Управління внутрішнього
контролю НАБУ та його заступник не є першим заступником або заступником Директора НАБУ, що в свою чергу не позбавляє детективів підрозділу внутрішнього контролю здійснювати досудове розслідування щодо свого безпосереднього керівництва.
Контекстно відмітимо, що ефективність розслідування кримінальних правопорушень вимірюється його повнотою, всебічністю, оперативністю, незалежністю тощо. Незалежність розслідування означає,
зокрема, те, що з погляду безстороннього спостерігача не має існувати
жодних сумнівів щодо інституційної (ієрархічної) незалежності державного органу (його службових осіб), уповноваженого здійснювати
офіційне розслідування. Таким чином, на підставі ч. 1, 2 ст. 27, ч. 1, 2
ст. 28 Конституції України у системному зв’язку з її ст. 3 держава повинна впроваджувати законодавство, яке забезпечувало б здійснення
ефективного розслідування компетентним державним органом (його
службовими особами).
Водночас варто звернути увагу, що посилання авторів законопроекту на необхідність внесення змін і доповнень до ст. 219 КПК (а саме,
до п. 1 ч. 4 та виключення положень абзацу 4 п. 3 ч. 5), вочевидь, є помилковими, оскільки ст. 219 КПК має назву «Строки досудового розслідування», а відповідні положення присвячено визначенню строку
досудового розслідування, а також обрахування загального строку
досудового розслідування. Таким чином авторам законопроекту необхідно уточнити п.п. 4 та 5 п. 1 зазначеного проекту Закону.
ІІ. На думку іншого фахівця Інституту, запропоновані авторами законопроекту зміни не мають бути підтримуваними. Твердження про те,
що існуючі повноваження підрозділу внутрішнього контролю НАБУ
містять ризики посягання на незалежність службових осіб НАБУ не
є обґрунтованим, оскільки певні ризики є завжди, а якщо надати ці повноваження ДБР – подібні ризики виникнуть у них, більш того, з’являться
нові ризики, як-от: виток інформації, розголошення даних тощо.
З поглядом авторів законопроекту № 3128, що об’єктивність здійснення досудового розслідування щодо службових осіб НАБУ сумнівна (з огляду на те, що воно фактично здійснюється самим НАБУ) не
можна погодитися, оскільки: 1) немає виключного права УВК НАБУ
розслідувати злочини власних співробітників; 2) досвід зарубіжних
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країн показує, що у багатьох країнах існують та ефективно функціонують відповідні підрозділи (наприклад, Офіс професійної дисципліни)
у ФБР, США); 3) обвинувачення співробітників управління внутрішнього контролю (далі – УВК) НАБУ у необ’єктивності не можуть
ґрунтуватися на припущеннях – ст. 62 Конституції України; 4) з джерел,
що є у вільному доступі (звіти НАБУ, УВК НАБУ, сайт НАБУ) можна
зробити однозначний висновок про ефективність дій УВК НАБУ. Якщо
детально, то ці аргументи виглядають так.
1. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність» підрозділ внутрішнього контролю ДБР наділено повноваженнями здійснювати оперативно-розшукову діяльність, так само як
і підрозділи внутрішньої (власної) безпеки деяких інших правоохоронних органів, у тому числі підрозділ УВК НАБУ.
Крім того, у абз. 4 п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України визначено, що «У
разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного
антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354,
364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою
особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого
заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами
зазначеного підрозділу».
Також чинним КПК України передбачено механізми ефективного
та своєчасного реагування на можливі випадки упередженості з боку
детективів (слідчих) НАБУ. Згідно п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України, до
повноважень керівника органу досудового розслідування належить
відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування
вмотивованою постановою за ініціативною прокурора або з власної
ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначення
іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України,
для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування.
У свою чергу, прокурор відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК України
уповноважений ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності
підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування. У ч. 5 ст. 36 КПК України передбачено також право Генерального прокурора, керівника
регіональної прокуратури, їх перших заступників та заступників
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своєю вмотивованою постановою доручити здійснення досудового
розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому
органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу
вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування.
Отже, на підставі ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ч. 5 ст. 216 КПК України немає виключної підслідності НАБУ щодо власних співробітників, оскільки не виключається
можливість працівників ДБР розслідувати відповідні злочини, якщо
вони виявлені безпосередньо співробітниками ДБР або інших правоохоронних органів. КПК України (ч. 2 та 5 ст. 36, ч. 2 ст. 39) передбачено механізми ефективного та своєчасного реагування на можливі
випадки упередженості з боку детективів (слідчих) НАБУ.
2. Досвід зарубіжних країн. У США існує Федеральне Бюро розслідувань, відоме найвищими професійними стандартами та якістю
внутрішніх розслідувань. Його структурним підрозділом є Офіс професійної дисципліни (Office of Professional Responsibility, OPR). Там
приймаються рішення щодо завершених розслідувань службових порушень або обвинувачень у злочині, який вчинили працівники ФБР.
У Республіці Польща в складі Центрального антикорупційного
бюро (Centralne Biuro Antykorupcyjne) також є Управління контролю
та внутрішніх справ (Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych).
На рівні ЄС функціонує незалежний контрольний орган, відповідальний за протидію шахрайству та зловживанням у витрачанні коштів
з бюджету Європейського Союзу – ОЛАФ (OLAF). Цей орган створено
рішенням Європейської комісії у червні 1999 р. ОЛАФ складається
з трьох директоратів. Директорат розслідувань має право проводити
внутрішні розслідування (команда внутрішніх розслідувань) та зовнішні розслідування (команда зовнішніх розслідувань). Команда
внутрішніх розслідувань підпорядкована керівнику директорату.
Крім того, у вітчизняних правоохоронних органах існують подібні
підрозділи внутрішньої безпеки, наприклад, у Офісі Генерального прокурора – Генеральна інспекція.
3. Обвинувачення, у тому числі співробітників управління внутрішнього контролю (далі – УВК) НАБУ, у необ’єктивності, не можуть
ґрунтуватися лише на припущеннях – це випливає зі ст. 17 КПК України та ст. 62 Конституції України.
4. Щодо ефективності роботи УВК НАБУ.
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Згідно даних авторів законопроекту, можна зробити поспішний
висновок, що у звітах НАБУ, що начебто містяться у відкритому доступі, за період з серпня 2015 року по грудень 2019 р. УВК НАБУ
з серпня 2015 р. по грудень 2019 р. до суду скеровано лише 1 провадження. При цьому закрито 78 проваджень, направлено за підслідністю – 59.
Важливим напрямком роботи УВК є недопущення вчинення співробітниками НАБУ корупційних та інших протиправних дій. Ефективним засобом, що дозволяє виявляти корупційні ризики у поведінці як
кандидатів на посади до НАБУ, так і призначених працівників, є психофізіологічні дослідження з використанням поліграфу. Впродовж ІІ
півріччя 2018 року детективи УВК здійснили 86 перевірок, що вдвічі
більше, ніж у І півріччі. Перелік тестів, який пропонується для проходження поліграфу, постійно вдосконалюється з урахуванням новітніх
методик та кращих світових практик. Дієвим інструментом виявлення
схильності працівника НАБУ до вчинення правопорушень або недотримання стандартів етичної поведінки залишаються перевірки на
доброчесність. Вони відбуваються у формі штучно змодельованих
ситуацій, в яких працівник має вчинити дії згідно з законодавством.
Для визначення відповідності задекларованих працівником статків
рівню доходів фахівці УВК здійснюють моніторинг способу його життя. Детективи УВК активно поширюють знання і досвід у сфері запобігання і протидії корупції. Зокрема, у ІІ півріччі 2018 року працівники управління стали спікерами на заходах із підвищення кваліфікації,
організованих для Державної міграційної служби України. З 1.07.2018 р.
по 31.12.2018 р. двох осіб – співробітників НАБУ притягнуто до відповідальності (вид відповідальності не уточнено), розпочато 2 оперативно-розшукові справи на підставі 14 службових розслідувань, 86
досліджень за допомогою поліграфу. В рамках роз’яснювальної роботи надано 200 індивідуальних консультацій з питань дотримання антикорупційного законодавства, 400 учасників, які пройшли онлайн-навчання курсу «Основи етичної поведінки працівників Національного
бюро» та отримали сертифікати; 190 – кількість учасників навчань із
питань антикорупційного законодавства (Джерело – звіт НАБУ за 2
півріччя 2018 р. – https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit.pdf)
На підставі перевірки 303 звернень та скарг громадян працівниками УВК НАБУ, 8 службових розслідувань, 44 спецперевірок при призначенні на посади, 115 досліджень за допомогою поліграфу тощо 8
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осіб притягнуто до відповідальності (вид відповідальності не уточнено), розпочато 1 оперативно-розшукову справу за період 01.01.2019 по
30.06.2019 (Джерело – https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit__2019_1_pivrichchya_0.pdf).
За період з 01.07.2019 по 31.12.2019 р. працівниками УВК НАБУ
провели 8 перевірок на доброчесність, 8 службових розслідувань, 36
досліджень за допомогою поліграфу тощо, 8 осіб притягнуто до відповідальності (вид відповідальності не уточнено), розпочато 1 оперативно-розшукову справу. В рамках роз’яснювальної роботи надано 550
індивідуальних консультацій з питань дотримання антикорупційного
законодавства; 266 учасників пройшли онлайн-навчання курсу «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» та отримали
сертифікати (Джерело – https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/
zvit_0.pdf).
Лише за 2019 р. надано понад 700 індивідуальних консультацій
з питань дотримання антикорупційного законодавства; понад 650 учасників, які пройшли онлайн-навчання курсу «Основи етичної поведінки
працівників Національного бюро» та отримали сертифікати; 190 –
кількість учасників навчань із питань антикорупційного законодавства;
151 дослідження проведено за допомогою поліграфу тощо.
При цьому ті факти, що, наприклад, у 2019 р. співробітниками УВК
НАБУ проведено лише 16 службових розслідувань, 8 осіб притягнуто
до відповідальності (вид відповідальності не уточнено), розпочато 2
оперативно-розшукові справи, не свідчать про низьку ефективність
роботи, оскільки працівники НАБУ – еліта правоохоронних органів,
які мають високі ділові та моральні якості, гідну заробітну плату та
цінують свою роботу. Нічого дивного в тому, що майже немає кримінальних правопорушень, вчинених працівниками НАБУ, немає.
У відкритому доступі є дані, що кількість працівників УВК НАБУ
дозволяє працювати досить ефективно. Так, кількість осіб, що працювали/працюють в УВК НАБУ – 17 осіб (у 2015 р.) (Джерело – https://
nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/NAB_report_02_2016_site.pdf); 20
осіб – у 2016/ 1 півріччі 2017 рр. (https://nabu.gov.ua/sites/default/files/
reports/zvit_02_072016.pdf; https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/
nab_report_02_2017_0.pdf); 19 осіб – у 2 півріччі 2017 р. (https://
nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit_ii_pivrichchya.pdf). Така ж кількість працівників зберігається на даний час, що є достатнім для ефективного здійснення своїх функцій.
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Відсутність кримінальних проваджень, які скеровані до суду з обвинувальними актами, а так само обвинувальних судових вироків
щодо працівників НАБУ свідчить про успішну й ефективну профілактичну роботу УВК НАБУ відповідно до вимог міжнародних стандартів. Зокрема, дієва система запобігання корупції у НАБУ підтверджена результатами незалежного експертного аналізу, проведеного
на замовлення зарубіжних партнерів (Посольство США в Україні,
Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні). Також у 2019 р. було успішно пройдено сертифікаційний аудит відповідно до міжнародного
стандарту «Anti-bribery management systems».
Отже, твердження авторів законопроекту № 3128 про вкрай низьку є ефективність роботи Управління внутрішнього контролю НАБУ,
судячи зі звітів НАБУ за 2016-2019 роки, не відповідає дійсності.
Переконаний, що платники податків в Україні не мають платити за
низьку ефективність роботи правоохоронних органів, але УВК НАБУ
не є «слабкою ланкою», на якій слід економити кошти.
Викладене свідчить про безпідставність висновків авторів законопроекту № 3128 щодо необ’єктивності та упередженості здійснення досудового розслідування щодо службових осіб НАБУ через наділення такими повноваженнями підрозділу УВК НАБУ.
Оскільки законопроект № 3128 містить низку суперечливих та
необґрунтованих положень, які несуть загрозу інституційній незалежності НАБУ, враховуючи викладене, не можна погодитись з необхідністю внесення відповідних законодавчих змін.

54. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державне бюро розслідувань»
та Закону України «Про державну службу» щодо приведення
деяких положень у відповідність до Конституції України»»
(реєстр. № 4053 від 04.09.2020 р.)
Виконавець:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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На виконання листа Голови Комітету з питань правоохоронної
діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського про надання суджень щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та Закону
України «Про державну службу» щодо приведення деяких положень
у відповідність до Конституції України»» (реєстр. № 4053 від
04.09.2020 р.), ознайомившись зі змістом законопроекту можемо
зазначити наступне.
1. Проектом Закону пропонується внести зміни до ст. 1 Закону
України «Про державне бюро розслідувань» та, відповідно, змінити
статус Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) з «державного
правоохоронного органу» на «центральний орган виконавчої влади
зі спеціальним статусом». У цілому така пропозиція виглядає логічною, враховуючи, що відповідно до п. 7 ст. 116 Конституції
України до повноважень саме Кабінету Міністрів України віднесено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі
злочинністю.
Так само логічною вбачається пропозиція щодо зміни ст. 11 зазначеного Закону та призначення (звільнення) з посади директора
ДБР і його заступників за поданням комісії з проведення конкурсу на
зайняття посади Кабінетом Міністрів України, а не Президентом
України.
У цьому сенсі, по-перше, зміст статті приводиться у відповідність
до ст. 106 Конституції України, яка не наділяє Президента України
повноваженнями щодо призначення (звільнення) керівника ДБР.
У своєму висновку № 7-в/2019 від 16 грудня 2019 року у справі за
конституційним зверненням Верховної Ради України про надання
висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до
статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014)
вимогам статей 157 і 158 Конституції України Конституційний Суд
України наголосив на тому, що опосередковане підпорядкування Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро
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розслідувань Президенту України через призначення і звільнення
керівників створить загрозу незалежності цих органів, призведе до
концентрації виконавчої влади у Президента України, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, до нівелювання гарантій прав
і свобод людини і громадянина.
По-друге, підвищується об’єктивність процедури призначення
першого заступника та заступника директора ДБР, яке на сьогодні
згідно п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державне бюро розслідувань» здійснюється директором ДБР одноособово, а не за поданням
комісії з проведення конкурсу на зайняття відповідної посади.
Слід схвально віднестися і до запропонованої редакції абз. 2 ч. 1
ст. 9 якою Директору ДБР (а не Президенту України) надано право
визначати організаційну структуру ДБР. Водночас вбачається доцільним у даному випадку замість терміну «визначати» передбачити термін
«затверджувати».
2. У ч. 7 ст. 11 Закону України «Про державне бюро розслідувань» планується передбачити, що роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. Водночас діюча редакція цієї
статті передбачає, а проекту Закону № 4053 не змінює положення
стосовно того, що «фінансування діяльності Конкурсної комісії та
її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної
технічної допомоги». У цьому сенсі, по-перше, таке положення
суперечить змісту ст. 2 Закону України «Про джерела фінансування
органів державної влади», згідно з якою органи державної влади
здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) у межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік; по-друге, актуалізує питання інституціональної
незалежності ДБР та інші питання, що знаходяться в площині державного суверенітету.
3. Незрозумілою та необґрунтованою видається пропозиція законопроекту (п. 16¹ ч. 1 ст. 12) щодо наділення Директора ДБР
правом «… брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України
з правом дорадчого голосу» враховуючи широту компетенції Кабінету Міністрів України як вищого органу у системі органів виконавчої влади.
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55. Судження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення ефективності
протидії корупції в окремих правоохоронних та інших
державних органах» (реєстр. № 3133 від 28.02.2020 р.)
та альтернативних до нього законопроєктів
(реєстр. №№ 3133‑1‑3133‑13)
Виконавці:

М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Ю. Б. Данильченко – д. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.

1. Ознайомлення з проєктом Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності
протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» (реєстр. № 3133 від 28.02.2020 р.) та 12 альтернативних до
нього законопроектів дає підстави зробити висновок, що запропоновані у цих документах зміни і доповнення до чинного законодавства
є не актуальними, навіть запізнілими, оскільки уже внесені Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції»»
від 4.03.2020 р. № 524-IX, який набув чинності 20.03.2020 р.
2. Проте, у предст авлених законопро ект ах № 3133 т а
№№ 3133‑1‑3133‑13 містяться пропозиції, що стосуються закріплення чітких підстав для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України.
Так, авторами законопроекту № 3133 пропонується в абз. 1 ч. 1
ст. 13 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро Украї334
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ни» передбачити, що обмеження стосовно працівників НАБУ поширюються не лише на особу, яка претендує на посаду в НАБУ, а й на
особу, яка вже призначена на відповідну посаду. Таким чином формулювання «… а призначена підлягає звільненню, якщо вона» означає,
що всі обмеження, встановлені у ч. 1 ст. 13 цього Закону, є підставою
для звільнення працівника НАБУ.
Водночас, серед обмежень стосовно працівників НАБУ згадується
й про те, що особа не може бути призначена на посаду в НАБУ, якщо
у разі призначення вона буде безпосередньо підпорядкована особі, яка
є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» (п. 5 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»). Однак пропозиція визнати вказану обставину одночасно й підставою для звільнення вже призначеного працівника НАБУ не узгоджується із положеннями ч. 2 ст. 27 Закону України
«Про запобігання корупції».
Крім того, дискусійними у цьому питанні є пропозиції й у проектах
законів №№ 3133‑1‑3133‑13. Наприклад, у проекті Закону № 3133-1
запропоновано доповнити ст. 6 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» п. 14 такого змісту: «набрання законної
сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
173 (дрібне хуліганство) та 173-1 КУПАП (поширювання неправдивих
чуток)». Водночас видається не зрозумілим чому підставою для звільнення Директора НАБУ є притягнення його до адміністративної відповідальності саме за вказані правопорушення? Вбачається, що ідея
передбачити в якості підстави для звільнення Директора НАБУ вчинення ним окремих адміністративних правопорушень, що посягають
на громадський порядок і громадську безпеку, не виглядає логічною
та обґрунтованою.
Викликає певні зауваження пропозиція, викладена у законопроекті № 3133-2, відповідно до якої запропоновано доповнити ч. 4 ст. 6
Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
пунктом, у якому передбачається така підстава звільнення Директора
НАБУ як порушення ним вимог або невиконання заходів правового
режиму надзвичайного стану. Із наведеної пропозиції лишається не
зрозумілим чому такі порушення мають бути підставою для звільнення директора НАБУ та хто буде встановлювати факт порушення директором НАБУ вимог або невиконання ним заходів правового режиму
надзвичайного стану.
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Особливої уваги варто звернути на формулювання, що міститься
у проекті Закону № 3133-10, відповідно до якого абз. 8 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
після слів «стосовно нього» пропонується доповнити словами «або
виникнення нестримного бажання у осіб підслідних Національному
бюро за відсутності інших підстав для звільнення передбачених цією
частиною статті». Вбачається, що така пропозиція не має змістовного навантаження.
Висновок. У зв’язку з викладеним вважаємо прийняття представлених законопроектів недоцільним, а питання щодо закріплення підстав звільнення директора Національного антикорупційного бюро
України політично заангажованим.

56. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєктів Законів України «Про приватну
детективну діяльність» (№ 3010 від 04.02.2020 р.)
та «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»
(№ 3010-1 від 18.02.2020 р.)
Виконавці:

В. Ю. Шепітько – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі
зі злочинністю»;
В. М. Шевчук – д. ю. н., проф., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
Н. В. Павлюк – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
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Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

Ознайомлення із запропонованими для рецензування законопроектами дозволило висловити такі зауваження та пропозиції.
Щодо проєкту Закону України
«Про приватну детективну діяльність» (№ 3010 від 04.02.2020 р.)
1. У Проекті вживається термін «детективна таємниця», яка є не
доречною, оскільки мова має вестися про таємницю детективної діяльності як професійну таємницю.
2. У ч. 2 ст. 1 Проекту зазначено, що «Договір про надання приватних детективних послуг – це письмова або у електронній формі
відповідно до закону домовленість двох сторін», однак не визначений
порядок підписання такого договору в електронній формі. Згідно з п. 5
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» електронний
договір – це «домовленість двох або більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків
і оформлена в електронній формі». Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 639
Цивільного кодексу України «договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін вважається
укладеним в письмовій формі». Для запобігання проблем з ідентифікацією сторін договірних відносин, для підтвердження їх згоди з умовами договору та для упередження будь-яких подальших фальсифікацій електронні документи зазвичай засвідчуються електронними (цифровими) підписами. Однак, для ідентифікації особи за її цифровим
підписом потрібне спеціальне програмне забезпечення, навички накладення на документ такого підпису та вміння щодо перевірки цифрового підпису за допомогою баз даних різних акредитованих центрів
сертифікації ключів, доступ до яких отримати приватному детективу
законним шляхом неможливо. На наш погляд, приватний детектив
(детективне агентство) має надіслати клієнту (замовнику детективних
послуг) електронною поштою відскановану копію договору (з підписом, печаткою та одноразовим кодом, який клієнт попередньо повідомив детективу телефоном або іншим способом), клієнт роздруковує
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цей договір, власноруч підписує його, додає одноразовий код, який
йому попередньо повідомив приватний детектив, відскановує його
і повертає детективові. Роздруковування і сканування документа можна
замінити редагуванням електронного зображення договору (для ідентифікації підписантів договору слугуватимуть відскановані підписи, печатка і одноразові коди, якими сторони попередньо обмінялися).
3. У ч. 3 ст. 1. перераховані замовники приватних детективних послуг: фізична або юридична особа, іноземні фізичні та юридичні особи, на замовлення яких здійснюється надання приватних детективних
послуг. Вважаємо, що точніше вести мову про фізичних та юридичних
осіб як публічного, так і приватного права.
4. У ч. 4 ст. 1 Проекту зазначено, що «Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами приватного детектива та його
правами і обов’язками як суб’єкта приватної детективної діяльності,
наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість
під час здійснення приватним детективом надання приватних детективних послуг, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час
надання приватних детективних послуг». В ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції» визначений потенційний і реальний конфлікти
інтереси, зокрема, «реальний конфлікт інтересів – суперечність між
приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень». Службові і представницькі повноваження особи окрім її прав і обов’язків включають відповідальність згідно
з чинним законодавством України, дотримання посадових інструкцій,
правил внутрішнього трудового розпорядку, тощо. Тобто словосполучення «права і обов’язки» слід замінити на «повноваження».
5. Частину 5 ст. 1. слід доповнити положенням про те, що детективні послуги можуть надаватися не лише з метою захисту прав заявника, а й прав третіх осіб тощо.
6. У ч. 7 ст. 1 Проекту вказано, що «Самоврядування приватних
детективів – гарантоване державою право приватних детективів самостійно вирішувати питання організації надання приватних детективних
послуг в порядку, встановленому цим Законом;», однак таке визначення не відповідає сутності самого терміну. Самоврядуванням є автономне функціонування будь-якої організаційної структури, колективне
управління нею на принципах демократії, гласності, виборності, за338
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борони втручання органів самоврядування у професійну діяльність
приватного детектива.
В Україні триває процес децентралізації (перерозподіл або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального
управління на нижчі рівні управління) і тому питання самоврядування
органів влади, адвокатських об`єднань, спілок судових експертів, закладів освіти, громадських організацій є актуальними і своєчасними.
Реальним має бути і самоврядування приватних детективів, які відповідно до статті 36 Конституції України мають право на свободу
об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав
і свобод та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів.
До Проекту треба додати норму про створення саморегульованої
професійної організації приватних детективів, яка є юридичною особою
та діє на засадах самоврядування. Діяльність такої юридичної особи не
має мати на меті отримання прибутку. Саморегульована професійна
організація приватних детективів має право виконувати такі функції та
повноваження щодо громадського регулювання діяльності приватних
детективів: 1) здійснювати контроль за виконанням положень цього Закону та інших нормативно-правових актів у діяльності її членів; 2) брати участь у науково-дослідній роботі у галузі приватної детективної
діяльності, розробленні нормативно-правових актів, що регулюють детективну діяльність, організації і проведенні науково-практичних заходів; 3) брати участь у професійній підготовці приватних детективів та
підвищенні їх професійного рівня, видавати своїм членам посвідчення
приватного детектива; 4) брати участь у роботі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій; 5) здійснювати представництво інтересів членів
саморегульованої професійної організації приватних детективів в органах державної влади, судах, органах місцевого самоврядування та їх
захист; 6) здійснювати інформування суспільства про практику та проблемні питання приватної детективної діяльності; 7) інші функції та
повноваження, передбачені законодавством України.
7. Вважаємо доцільним додати п. 10 до ст. 1, де зазначити, що приватна детективна діяльність – це ліцензований вид діяльності, оскільки це вид господарської діяльності. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 3
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньо339
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му природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання.
8. У ч. 3 ст. 5 Проекту зазначено, що «Посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво детективним
агентством, може бути лише приватний детектив». Приватним детективом згідно з ч. 1 ст. 3 Проекту може стати лише особа, яка «пройшла
відповідне навчання з метою зайняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю». Не можна погодитися з тим, що для виконання
адміністративних функцій керівнику обов’язково треба проходити
навчання та отримувати Свідоцтво на право здійснення приватної
детективної діяльності.
9. Статтю 4 Проекту слід доповнити положенням про те, що особа, яка здійснює таку діяльність індивідуально, може бути стороною
договору.
10. У ч. 8 ст. 5 Проекту вказано, що «Стороною договору про надання приватних детективних послуг є детективне агентство», але не
зазначено, хто має право підписувати такий договір (керівник, директор, заступник директора, бухгалтер, тощо).
11. Стаття 6 Проекту присвячена визначенню функцій Уповноваженого органу в сфері регулювання приватної детективної діяльності,
однак запропоновані в Проекті Закону повноваження такого органу
мають ознаки монополізації права на навчання та підготовку приватних
детективів, видачу та анулювання Свідоцтва про право на здійснення
приватної детективної діяльності, ведення Єдиного реєстру суб’єктів
приватної детективної діяльності, забезпечення діяльності Комісії
з розгляду скарг на дії суб’єкта приватної детективної діяльності та ін.
Зазначене призводить до корупційних ризиків та надмірних обтяжень
для фахівців, які мають намір займатися приватною детективною діяльністю, та порушує їх конституційне право на професію, регламентоване ст. 43 Конституції України. Тим більше, в межах отримання
вищої освіти у галузі права у вищих навчальних закладах юридичної
спрямованості за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра особи вже отримали базові знання у галузі криміналістики і не
потребують додаткового навчання. На базі тих самих закладів вищої
освіти є доцільним організувати спеціалізовані атестаційні комісії та
додаткове тестування для приватних детективів, за результатами якого
заклади вищої освіти видаватимуть Сертифікат або Свідоцтво (у разі
позитивного результату тестування).
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12. Таким, що потребує вдосконалення видається положення ч. 3
ст. 8 стосовно видачі свідоцтва на право на зайняття детективною діяльністю. Зокрема, пропонується запровадити строк розгляду заяви,
який не може перевищувати 30 днів з дня надходження. Втім, які документи має надати особа, яка бажає займатися приватною детективною діяльністю, законопроект не визначає. У цьому аспекті доцільним
видається використати положення ч. 5 ст. 8 законопроекту № 3010-1
щодо переліку відповідних документів.
13. У ч. 7 ст. 10 Проекту вказано, що «не допуск уповноважених
до проведення перевірки працівників Уповноваженого органу для проведення перевірки та ненадання необхідних для проведення перевірки
відомостей» є підставою для припинення дії свідоцтва про право на
зайняття приватною детективною діяльністю та припинення такої діяльності. Така норма містить корупційні ризики завдяки тому, що
в Проекті відсутній вичерпний перелік підстав для здійснення перевірок детективів і детективних агентств.
14. Частину 1 ст. 11 слід уточнити положенням щодо того, що відмова про видачу свідоцтва може бути оскаржена за місцем знаходження органу, який його видав. Викликає застереження й ч. 2 ст. 11 Проекту у частині того, що свідоцтво може бути призупинено на 60 календарних днів, адже, наприклад, Закон України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у господарській діяльності передбачає
максимальний термін проведення контрольної перевірки – 30 днів.
Зокрема, ч. 3 ст. 11 визначає, що рішення про зупинення дії свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю приймається у строк до трьох робочих днів з дати надходження заяви.
Виникає запитання, як бути, якщо це питання порушено за ініціативою
Уповноваженого органу?
15. У ч. 2 ст. 12 Проекту зазначено, що до Єдиного реєстру суб’єктів
приватної детективної діяльності вносяться відомості про приватних
детективів та приватні детективні агентства, але не зазначено, хто саме
подає ці відомості. Очевидно, такі відомості після тестування осіб та
видачі їм Сертифіката або Свідоцтва (у разі позитивних результатів
тестування) мають подавати атестаційні комісії, створені на базі вищих
навчальних закладів юридичної спрямованості.
16. У ч. 3 ст. 13 Проекту зазначено, що приватні детективні послуги включають «з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди)
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при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником приватних детективних послуг (зайняття в нього відповідної вакантної
посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі з конкурентами
замовника, в Україні та за кордоном;», однак ця норма потребує узгоджень зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує
повагу до особистого і сімейного життя, житла і таємниці листування.
Окрім того, слід враховувати конституційні заборони втручання в особисте і сімейне життя особи, заборони збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу (ст. ст. 30-32
Конституції України). Заборона на поширення конфіденційної інформації без згоди особи, якої вона стосується, міститься у Законі України
«Про захист персональних даних» (стаття 14), Законах України «Про
інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». Також слід
уточнити вислів «зайняття в нього відповідної вакантної посади»,
оскільки його зміст незрозумілий.
17. Незрозумілою та неетичною є вимога зберігати протягом трьох
років «матеріальні носії інформації, що були одержані суб’єктом приватної детективної діяльності в ході виконання ним договору про надання приватних детективних послуг» (ч. 3 ст. 13 Проекту), оскільки
після виконання умов договору і отримання оплати за виконану приватним детективом роботу він повинен передати всі матеріали замовнику приватних детективних послуг задля попередження можливих
подальших незаконних дій з використанням цих матеріалів.
18. У проекті Закону детективам обмежено можливість надання
послуг приватної детективної (розшукової) діяльності. У запропонованому Проекті містяться недоліки, які заважають приватним детективам використовувати ефективні реальні засоби для реалізації наданих
їм прав. Так, у ст. 15 Проекту Закону визначені права суб’єктів приватної детективної діяльності, зокрема, здійснювати на відкритій
місцевості та в громадських місцях, а у службових та приватних приміщеннях за письмовою згодою власників (або уповноважених ними
осіб) під час відвідування приватним детективом цих приміщень,
фотозйомку, відео- та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні
засоби фіксації інформації загального призначення, які не спричиняють
шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу; проводити усне опитування осіб за їх згодою та ін.
На наш погляд, такий підхід нівелює саму ідею приватної детективної діяльності, метою якою є збирання інформації спеціальними
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способами з наданням реальних інструментів, подібних до оперативних
негласних дій. Крім цього, приватні детективи не матимуть доступу
до баз даних, якими володіють правоохоронні органи, а матимуть лише
право звертатися з відповідними запитами до таких органів за відповідною інформацією. Тому незрозуміло, чим права приватного детектива відрізнятимуться від прав адвокатів та журналістів. Згідно із законопроєктом, детективи в багатьох аспектах будуть наділені правами, аналогічними повноваженням адвоката.
Крім цього, фактично приватні детективи згідно закону можуть
провадити діяльність, яку і до прийняття цього закону міг провадити
будь-який громадянин, оскільки детективам не надали спеціальних
повноважень, подібних до правоохоронних органів. Все зводиться до
запитів, опитування особи за її згодою, перевірки документів підприємства (теж за його згодою). На сьогодні ці функції виконують, окрім
звичайних громадян, адвокати, численні громадські організації, активісти, аудитори. Однак реальних інструментів для надання детективних
послуг, подібних до оперативних негласних (слідчих) дій (звичайно,
за дозволом суду), доступу до баз даних і багато чого іншого закон не
передбачає. Як бачимо, реально корисних прав для детективів, як-от
доступ до детальної інформації про безвісти зниклих осіб чи викрадених творів мистецтва, на жаль, не передбачено. Хоча сам інститут
приватних детективів в першу чергу цікавий тим, що може більш
ефективно, ніж перевантажені правоохоронні органи, займатися певною справою. Наприклад, здійснювати розшук зниклої дитини за
зверненням її батьків.
19. У ч. 3 ст. 16 Проекту передбачена ідентифікація особи замовника за документами, що посвідчують особу. Втім, в окремих випадках
необхідно також вести мову і про документи, які посвідчують громадянство заявника.
20. У Проекті не повною мірою викладена процедура здійснення
детективної діяльності, а деякі положення є дискусійними, оскільки
приватному детективу забороняється здійснювати розшукову діяльність. Як відомо, багато елементів розшукової діяльності є складовою
детективної діяльності. Деякі види детективної діяльності на практиці
фактично неможливо проводити, оскільки вони мають ознаки негласних (слідчих) розшукових дій, які можуть проводитися виключно
правоохоронними органами на підставі судового рішення у відкритому
кримінальному провадженні. А ще деякі види діяльності, враховуючи
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спеціальні умови їх проведення, не будуть мати необхідної ефективності. Наприклад, фото-, відео- та аудіофіксація не допускається без
письмової згоди особи, щодо якої вона проводиться. Зазначається, що
детектив не може здійснювати кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис,
а також застосовувати інші технічні засоби та ін., лише як за письмовою
згодою осіб, стосовно яких здійснюється така діяльність. Звичайно, що
виникає запитання: в який спосіб приватний детектив буде одержувати необхідну інформацію. Тому, на наш погляд, Закон має містити
спеціальні норми про порядок та механізми співпраці приватного детектива із представниками правоохоронних органів. Також треба
внести зміни і доповнення до Кримінального процесуального кодексу
України щодо нормативно-правової регламентації приватної детективної діяльності.
21. У ч. 4 ст. 17 Проекту з’являється суб’єкт «розпорядник інформації», який передає замовнику документи. Проте, статус цього суб’єкта
не розкривається.
22. У ст. 18 Проекту зазначається, що інформація, отримана приватними детективами, є професійною таємницею, яка не підлягає
розголошенню, є конфіденційною, крім випадків, коли вона має
факти підготовки чи замаху на вчинення злочину (про такі факти
детективи зобов’язані повідомити правоохоронним органам з передачею підтверджуючих матеріалів). Приватні детективи матимуть
право збирати інформацію з відкритих джерел, здійснювати пошук
осіб, місцезнаходження яких невідоме, розшук зниклого майна, предметів і тварин; пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов’язань, а також належного їм майна та інших
активів.
Разом із тим, у Проекті не закріплено правовий статус інформації,
яку добуватимуть приватні детективи. Не передбачено внесення відповідних змін в процесуальні кодекси, які б встановили правила використання інформації, отриманої приватними детективами, як доказів
в суді. Відсутність таких змін фактично зводить нанівець сенс приватної детективної роботи та використання адвокатами її результатів
для захисту клієнтів в судах. Крім цього, ще один важливий недолік
у запропонованому проекті закону – це відсутність норми про право
на збір доказів. Відповідно до КПК, збирання доказів може здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Це має
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право робити адвокат, а у приватного детектива таке право не передбачене. Такий недолік має бути негайно усунуто.
23. Пункт 1 ч. 1 ст. 20 законопроекту необхідно доповнити словами
«здійснення законної приватної детективної діяльності».
24. У ч. 3 ст. 20 законопроекту йдеться про профільні об’єднання
суб’єктів приватної детективної діяльності. Утім, про їх діяльність
у законопроекті не йдеться.
25. Частину 7 ст. 22 варто доповнити повноваженнями Комісії
з перевірки скарг.
26. Щодо пропозиції у законопроекті № 3010 доповнити Кримінальний кодекс України статтею 1821 «Незаконне розголошення детективної таємниці» (Умисне незаконне розголошення детективної таємниці особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке діяння порушило права та
інтереси іншої особи, – карається…).
Така пропозиція не може бути підтримана, оскільки злочин (ч. 1
ст. 11 Кримінального кодексу України) – це суспільно небезпечне
діяння. Для злочинів характерна найвища суспільна небезпечність.
Натомість, із формулювання у законопроекті № 3010 «якщо таке діяння порушило права та інтереси іншої особи» не випливає, що це
діяння містить належну суспільну небезпечність, притаманну злочинам. У будь-кому випадку розголошення детективної таємниці
можна буде говорити про порушення права на збереження таємниці
інформації, а отже, про притягнення приватного детектива до кримінальної відповідальності.
27. Видається такою, що потребує доопрацювання пропозиція доповнити ч. 2 ст. 65 Кримінального процесуального кодексу України
пунктом 12 («Не можуть бути допитані як свідки: 12) приватний детектив – про відомості, які становлять детективну таємницю, за винятком відомостей про події та обставини з ознаками тяжкого або
особливо тяжкого злочину»). Не зрозумілим видається хто саме має
вирішувати чи відносяться відомості до таких, що містять інформацію
про події та обставини з ознаками тяжкого або особливо тяжкого злочину. Вважаємо, що можливість допиту приватного детектива має
вирішуватися за аналогією з можливістю допиту адвоката. Так, відповідно до ч. 3 ст. 65 КПК адвокат може бути звільнений від обов’язку
зберігати професійну таємницю особою, що довірила йому ці відомості, у визначеному нею обсязі.
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Щодо проєкту Закону України «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність» (№ 3010-1 від 18.02.2020 р.)
1. У ч. 2 ст. 1 Проекту зазначено, що «конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами приватного детектива та його
професійними правами і обов’язками…». У ст. 1 Закону України «Про
запобігання корупції» визначений потенційний і реальний конфлікти
інтереси, зокрема, «реальний конфлікт інтересів – суперечність між
приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, …». Службові і представницькі повноваження особи окрім її прав і обов’язків включають відповідальність згідно з чинним законодавством України, дотримання посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, тощо. Тобто словосполучення «права і обов’язки» слід замінити на «повноваження».
2. У ч. 4 ст. 1 Проекту зазначено, що «приватна детективна (розшукова) діяльність дозволена Міністерством внутрішніх справ України, підприємницька діяльність..». Як вже зазначалося, задля забезпечення незалежності роботи приватних детективів від їх основних
конкурентів – органів слідства і дізнання Міністерства внутрішніх
справ України – частина «дозволена Міністерством внутрішніх справ
України» потребує заміни на «дозволена Міністерством юстиції України». Це сприятиме реалізації принципу змагальності судочинства та
дозволить стороні захисту більш ефективно захищати свої права або
права своїх клієнтів.
3. Норми Проекту не забезпечують детективам реальну можливість надання послуг приватної детективної (розшукової) діяльності.
Згідно зі ст. 4 Проекту Закону, приватна детективна (розшукова) діяльність є виключним видом діяльності для суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності. Ст. 13 містить Права суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності, у якій зазначається, що
суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення такої діяльності мають право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, зокрема, вишукувати,
отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами... Далі, у п. 8 закріплюється можливість здійснювати кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші технічні засоби, що не завдають шкоди життю та здоров’ю осіб,
у службових приміщеннях за письмовою згодою осіб, стосовно яких
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здійснюється кіно- і фотозйомка, відео- та аудіозапис, а також з повідомленням власників чи законних користувачів цих приміщень та ін.
На наш погляд, запропонований Проект Закону не забезпечує детективам реальну можливість надання послуг такого характеру. Фактично детективи згідно закону можуть провадити діяльність, яку і до
прийняття цього закону міг провадити будь-який громадянин, оскільки детективам не надали спеціальних повноважень, подібних до правоохоронних органів. Все зводиться до запитів, опитування особи за її
згодою, перевірки документів підприємства (теж за його згодою).
Натепер ці функції виконують, окрім звичайних громадян, адвокати,
численні громадські організації, активісти, аудитори. Натомість реальних інструментів для надання детективних послуг, подібних до оперативних негласних (слідчих) дій (звичайно, за дозволом суду), доступу
до баз даних і багато чого іншого закон не передбачає. Проте він
зобов’язує детектива доносити про виявлені злочини (що, наприклад,
адвокат не зобов’язаний робити на шкоду клієнту) і оголошує детективу «недонесення» як приховування злочину. У Законі немає жодних
гарантій, що детектив зможе реалізувати свої права без сприяння державних органів та Національної поліції України. Це свідчить про залежність приватного детектива від інших суб’єктів такої взаємодії.
Тому, на наш погляд, Закон має містити спеціальні норми про порядок
та механізми співпраці приватного детектива з органами Національної
поліції України та представниками інших правоохоронних органів.
4. Пункт 8 ч. 1 ст. 13 викласти у наступній редакції: здійснювати
кіно- і фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші
технічні засоби, що не завдають шкоди життю та здоров’ю осіб, у житловому приміщенні чи іншому володінні особи-замовника. У службових та приватних приміщеннях, власниками яких є інші особи (фізичні чи юридичні) – за їх письмовою згодою (або згодою уповноважених
осіб). Однак, як вже зазначалося вище, вказана діяльність також має
ознаки негласних слідчих (розшукових) дій.
5. До ст. 12 «Види детективних послуг, що можуть надаватися
суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності» внести
відповідні зміни, а саме: ч. 2 цієї статті викласти у такій редакції «Для
досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні (розшукові) послуги із застосуванням не заборонених законом методів та засобів, які відповідають
вимогам закону про безпеку продукції, мають всі необхідні при їх
використанні документи, посвідчення та сертифікати». До переліку
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видів приватних детективних (розшукових) послуг (ч. 3 ст. 12) додати
пункт 12 наступного змісту «Спостереження за оточенням і поведінкою
неповнолітніх, обмежено дієздатних осіб на прохання їх батьків, опікунів, піклувальників без повідомлення про це спостережуваних».
6. Потребує змістовного опрацювання положення п. 7 ч. 1 ст. 13
щодо рішення на здійснення зовнішнього спостереження на відкритій
місцевості, у громадських місцях та на транспорті, яке має бути отримано у уповноважених осіб у порядку, передбаченому Кримінальним
процесуальним кодексом України. Слід підкреслити, що чинний КПК
не містить такої процесуальної дії як «зовнішнє спостереження»
у зв’язку з чим механізм реалізації такої дії фактично відсутній. Якщо
йдеться про ухвалу слідчого судді, то цю норму Проекту необхідно
сформулювати більш точно. У той же час дії, що пов’язані із зовнішнім
спостереженням мають ознаки негласних слідчих (розшукових) дій,
які можуть проводитися виключно правоохоронними органами.
7. У ч. 1 ст. 5. Проекту зазначено, що «Приватним детективом може
бути громадянин України, який .. має .. стаж роботи в оперативних
підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років,
пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом
порядку свідоцтво про право на зайняття приватною детективною
(розшуковою) діяльністю.» Однак, в умовах глобальної інформатизації
суспільства багато інформації про осіб можна отримати за допомогою
мережі Інтернет. Є очевидним, що спеціалісти в IT-сфері, які мають
вищу освіту і досвід роботи у сфері інформаційних технологій та які
жодного дня не працювали в правоохоронних органах, виконають цю
роботу набагато швидше і якісніше за осіб, які там працювали. Тому
вимога щодо стажу роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше трьох років є недоцільною, а в деяких
випадках – шкідливою для якісної роботи приватного детектива. Є доцільним залишити вимогу щодо наявності вищої юридичної освіти,
а замість спеціального навчання, яке особи вже отримали під час вивчення дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес»,
«Криміналістика», «Цивільне право», «Цивільний процес», тощо, запровадити на базі тих самих закладів вищої освіти роботу спеціалізованих атестаційних комісій та додаткове тестування для приватних
детективів, за результатами якого заклади вищої освіти видаватимуть
Сертифікат або Свідоцтво (у разі позитивного результату тестування).
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8. Необґрунтованими є вимоги до приватного детектива щодо заборони займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю (п. 2
ч. 4 ст. 5).
9. Досить спірним є положення про заборону адвокату бути детективом. Необхідно у Законі прописати механізм та можливості взаємодії
детектива та адвоката зі збирання та фіксації доказової інформації для
замовника із забезпеченням таємниці результатів детективної діяльності. Так, у ст. 5. Проекту Закону вказується, що приватному детективу
забороняється займатися адвокатською діяльністю. Однак, детективна
діяльність має доповнювати адвокатську діяльність, оскільки і адвокат
і детектив можуть збирати докази для клієнта (сторони захисту).
Тому така сумісна діяльність, яка доповнює одна одну, є досить ефективною, як у кримінальному провадженні, так і у цивільному судочинстві. Тому заборона у запропонованому проекті Закону адвокату бути
детективом, на наш погляд, є неправильною. Тим більше, що найкращі
детективи потенційно – це досвідчені адвокати.
10. У запропонованому Проекті міститься низка статей, які
встановлюють контроль Міністерства внутрішніх справ України над
діяльністю приватних детективів. Так, у ст. 20 цього проекту зазначається, що контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства здійснює Міністерство внутрішніх справ України, через свої територіальні органи (ч. 1
Проекту). Повноваження Міністерства внутрішніх справ України, та
порядок контролю діяльності суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України
з урахуванням положень цього Закону (ч. 1 Проекту). У ст. 8 Закону
вказується, що свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається Міністерством внутрішніх
справ України, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом. Ст. 8
Проекту зазначає, що Міністерство внутрішніх справ України, анулює
свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою)
діяльністю та ін.
На нашу думку, не потрібно встановлювати такий відомчий (поліцейський) контроль над приватною професійною діяльністю детективів, оскільки така діяльність перестає бути приватною та самостійною. У запропонованому Проекті Закону фактично закріплено пряму
залежність від слідчих органів Національної поліції України. Це значить, що приватна детективна діяльність є прямо залежною та під349
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контрольною органам Національної поліції України і в такому разі про
забезпечення конституційних гарантій особи та громадянина, захист
їх законних прав та інтересів не може йти мова взагалі.
На наш погляд, такий контроль має здійснювати Міністерство
юстиції України та Національна асоціація приватних детективів
України. Тим більше, Ст. 7. Проекту закріплює положення про те, що
Міністерство юстиції України забезпечує ведення Єдиного реєстру
суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад, які відповідно до Проекту цього
Закону набули права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обрані суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності організаційні форми діяльності. Внесення
відомостей до Реєстру здійснюється Міністерством юстиції України.
Крім цього, для забезпечення законності діяльності приватних детективів необхідно також застосовувати можливості судового контролю, які необхідно передбачити окремими положеннями та прописати
у Проекті Закону.
Як убачаються, детективна діяльність у нормах Проекту дозволяється та контролюється органами Національної поліції, а тому нічого
іншого, окрім чергового державного регулювання діяльності, яку і так
можна провадити без обмежень, запропонований Закон не запровадив,
як і не запровадив жодних спеціальних гарантій для приватних детективів (право на зброю, безпеку, тощо). Приватна детективна діяльність
має розглядатися як приватна професійна діяльність, а не як діяльність
«помічника» чи «повідомлювача» підрозділам органів Національної
поліції України, державним або правоохоронним органам.
11. У Проекті порушується принцип незалежності детективної
діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Особливі нерозуміння викликають низка норм у запропонованому Проекті, які проголошують
професійну незалежність детектива від органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а водночас
іншими нормами закріплюється обов’язковий нагляд і контроль за
діяльністю приватних детективів Національною поліцією України
через свої територіальні органи, що включає видачу свідоцтв про право на заняття такою діяльністю, посвідчень, а також їх анулювання.
Так, у ст. 15 цього Проекту закріплюється, що приватні детективи,
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об’єднання приватних детективів у своїй професійній діяльності є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Разом із тим, у ст. 20 Проекту
Закону зазначається, що контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства, що
поширюється на суб’єктів господарської діяльності, здійснюють уповноважені органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством. Більше
того, згідно із ст. 16 Проекту замовниками приватних детективних
(розшукових) послуг можуть бути фізичні або юридичні особи, органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, в інтересах яких
здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність.
На наш погляд, приватні детективи згідно із запропонованим Проектом Закону набувають пряму залежність від органів місцевого самоврядування, оскільки з одного боку, вони є підконтрольними цим органам, а з іншого боку, такі органи є їхніми замовниками та сплачують
кошти їм за послуги. Такі положення створюють умови для впливу на
діяльність приватних детективів, на їх результати, створюючи можливість для зловживань. Крім цього, такими нормами створюються
умови для вчинення корупційних злочинів, відкриваються нові можливості для незаконного освоєння бюджетних коштів навіть через проведення «найпрозоріших» тендерних процедур.
12. У запропонованому Проекті містяться норми, через які неможливо дотриматися принципу забезпечення професійної таємниці щодо
результатів приватної детективної (розшукової) діяльності. Зокрема,
у ст. 17 Проекту зазначається, що приватним детективам… забороняється розголошувати та/або використовувати у своїх інтересах або
інтересах третіх осіб відомості, що становлять професійну таємницю
суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності. Разом із тим,
ст. 15 Проекту вказує, що приватні детективи, об’єднання приватних
детективів, які під час здійснення приватної детективної (розшукової)
діяльності отримали інформацію про факти вчинення кримінального
правопорушення або про готування до вчинення кримінального правопорушення, зобов’язані невідкладно повідомити про це відповідний
правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують таку інформацію.
На наш погляд, повністю погодитися із такою вимогою не можна,
оскільки клієнт вирішує, чи має право детектив розкривати інформа351
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цію, пов’язану із клієнтом чи ні, і на якій саме стадії справи (провадження). Взагалі не можна приватного детектива переводити в статус «повідомлювача» органам поліції або іншим правоохоронним органам. У цьому випадку знову втрачається незалежність детектива від
органів Національної поліції України та інших правоохоронних органів.
13. Як вже зазначалося, неприпустимим є суцільний контроль Міністерства внутрішніх справ України роботи приватних детективів. Це
є підставою для виникнення корупційних ризиків, а саме – конфлікту
інтересів співробітників Міністерства внутрішніх справ України, які
приймають рішення щодо видачі та анулювання Свідоцтва своїм прямим конкурентам – приватним детективам, проведення різного роду
перевірок, тощо. Тобто, з ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 20 словосполучення «Міністерство внутрішніх справ України» треба видалити.
14. В абз. 4 ч. 3 ст. 8 Проекту зазначено, що навіть зразок Свідоцтва
про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується Міністерством внутрішніх справ України. Ця
вимога також потребує видалення із Проекту.
15. В ч.ч. 5, 6 ст. 8 Проекту вказано, що для отримання Свідоцтва
про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю потрібно надати засвідчені в установленому порядку копії багатьох документів згідно з запропонованим переліком. Із урахуванням
суцільної «діджиталізації», спрощення різного роду дозвільних процедур на всіх рівнях управління державою, наявності значної кількості державних реєстрів, з яких можна отримати всі ці документи, така
вимога є недоречною і навіть шкідливою, оскільки вона породжує
корупційні ризики та створює надмірні обтяження для осіб, які самостійно збирають та засвідчують весь пакет документів. Достатньо
в заяві вказати назви, серії та номери необхідних документів.
16. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 14 Проекту приватний детектив
зобов’язаний «ідентифікувати особу замовника приватних детективних
(розшукових) послуг за документами, що відповідно до законодавства
України посвідчують особу, та зберігати копії таких документів разом
із примірником договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг, укладеного суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності із замовником приватних детективних (розшукових) послуг». Ця вимога може призвести до незаконного використання в майбутньому персональних даних клієнта. Окрім того, клієнт на
законних підставах може заборонити зберігати свої персональні дані.
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17. Існує необхідність у визначенні порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють приватну
детективну (розшукову) діяльність. У зв’язку з чим вважаємо за потрібне додати до Проекту Закону статті з такими назвами: «Вимоги до
організацій, що здійснюють професійне навчання приватних детективів» та «Підготовка осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність».
18. Назву розділу V Проекту «Розділ V «Гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності» в умовах демократизації суспільства
треба замінити на «Гарантії незалежності приватної детективної (розшукової) діяльності». До цієї статті треба додати приписи щодо самоврядування приватних детективів. Зокрема, у розділ V Проекту Закону
треба додати норму про створення саморегульованої професійної організації приватних детективів, яка є юридичною особою та діє на
засадах самоврядування. Діяльність такої юридичної особи не має мати
на меті отримання прибутку. Саморегульована професійна організація
приватних детективів має право виконувати такі функції та повноваження щодо громадського регулювання діяльності приватних детективів: 1) здійснювати контроль за виконанням положень цього Закону та
інших нормативно-правових актів у діяльності її членів; 2) брати участь
у науково-дослідній роботі у галузі приватної детективної діяльності,
розробленні нормативно-правових актів, що регулюють детективну
діяльність, організації і проведенні науково-практичних заходів; 3) брати участь у професійній підготовці приватних детективів та підвищенні їх професійного рівня, видавати своїм членам посвідчення приватного детектива; 4) брати участь у роботі кваліфікаційної та дисциплінарної комісій; 5) здійснювати представництво інтересів членів
саморегульованої професійної організації приватних детективів в органах державної влади, судах, органах місцевого самоврядування та їх
захист; 6) здійснювати інформування суспільства про практику та
проблемні питання приватної детективної діяльності; 7) інші функції
та повноваження, передбачені законодавством України.
Висновок. У текстах Проектів простежується недосконале викладення деяких норм, що пов’язані, передусім, із практичною стороною
здійснення детективної (розшукової) діяльності, її видами, механізмами реалізації та соціальними гарантіями приватних детективів і наявністю певних суперечностей із іншими законодавчими нормами.
Тому вони потребують суттєвого удосконалення з тим, щоб приватна
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детективна (розшукова) діяльність була максимально ефективною,
незалежною, і щоб при цьому конституційні права громадян були належним чином захищені.

57. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання виникненню і поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS- CoV-2, в установах виконання
покарань та місцях попереднього ув’язнення»
(№ 3396 від 27.04.2020 )
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
С. В. Рак – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
К. А. Новікова – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
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О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

До НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшло звернення від Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Д. А. Монастирського щодо надання пропозицій та зауважень на проєкт Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього ув’язнення» (реєстр.
№ 3396) від 27.04.2020 р.
Ознайомившись із зазначеним Законопроєктом, науковці Інституту
надали такі пропозиції та зауваження.
І
Загальні пропозиції та зауваження.
Прогнозування наслідків прийняття Законопроєкту
1. Відповідно до Пояснювальної записки метою прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
в установах виконання покарань та місцях попереднього ув’язнення»
є недопущення поширення цієї хвороби серед засуджених та осіб,
узятих під варту. Водночас вбачається, що на час прийняття цього Законопроєкту підстави для цього можуть відпасти у зв’язку з закінченням дії карантинних заходів.
2. Однією із цілей Законопроєкту є зменшення чисельності осіб,
які тримаються у місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань. Водночас на порушення вимог § 34 Регламенту Кабінету Міністрів України останній не зробив належний прогноз реалізації цього акта та не визначив критерії, за якими буде оцінюватися
ефективність його реалізації. Зокрема, не надані відомості щодо осіб,
355

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

які підпадуть під дію зазначеного Законопроєкту, стосовно запропонованих шляхів зменшення чисельності осіб, які перебувають у зазначених місцях. У цьому випадку йдеться про доволі специфічну категорію осіб, які мають бути з різних підстав звільнені від відбування
покарання. Відсутній прогноз щодо впливу таких осіб на криміногенну ситуацію в Україні; не вирішено питання щодо їх соціалізації на
волі. Лише у прикінцевих положеннях Законопроєкту (п. 2) пропонується забезпечити транспортування звільнених осіб до місця проживання, а у разі відсутності такого місця – до спеціалізованих установ
для звільнених осіб.
З огляду на те, що реалізація положень Законопроєкту може створювати в державі потенційні умови для вчинення злочинів, виникає
потреба у проведенні кримінологічної експертизи. Тому необхідно
вирішити питання про мінімізацію впливу його положень, що детермінують злочинність. З метою запобігання появі можливих негативних
факторів у процесі нормотворчої діяльності у зв’язку із вирішенням
нової комплексної проблеми – масового звільнення від відбуття покарання осіб, які перебувають місцях попереднього ув’язнення та
установах виконання покарань, – у профільного комітету Верховної
Ради України є всі підстави для проведення кримінологічної експертизи (відповідно до ст. 103 Регламенту Верховної Ради України).
3. У пояснювальній записці до Законопроєкту у п. 6 «Прогнози
впливу» вказано, що реалізація проєкту Закону не матиме впливу на
низку сфер суспільного життя. Однак вбачається, що пропонований
Законопроєкт матиме вплив на:
а) громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я
населення або його окремих груп.
Особи, які перебувають в установах виконання покарань та місцях
попереднього ув’язнення, досить часто мають інфекційні захворювання (різні групи гепатиту, туберкульоз), є носіями ВІЛ чи хворіють на
СНІД. Тому вони створюватимуть потенційні ризики інфікування населення, що у зв’язку з карантинними заходами має знижений імунітет.
При цьому підвищуватимуться й ризики інфікування вказаних осіб
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Їх непідготовленість до нинішньої ситуації пандемії, безробіття, наявність ослабленого імунітету та низки хронічних
захворювань (туберкульоз, СНІД), відсутність можливостей придбати
засоби безпеки матимуть наслідком підвищену ймовірність інфікування звільнених осіб та їх високу смертність.
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Крім того, початок масового звільнення таких осіб сприятиме
зростанню психологічної напруги (яка і так доволі висока) серед
громадськості.
б) ринок праці, рівень зайнятості населення.
Складно погодитися, що вказаний Законопроєкт не стосується соціально-трудової сфери, як це зазначено в пояснювальній записці до
Законопроєкту. Адже переважна більшість осіб, які будуть звільнені
від подальшого відбування покарання, не матимуть можливості працевлаштування та залишаться без засобів до існування. У той час відповідно до даних, висвітлених Державною службою зайнятості станом
на 01.05.2020 р., офіційно в Україні налічується 457 005 безробітних
(на 01.05.2019 р. цей показник був 311 352 чол.)1. Отже, впровадження
положень Законопрєкту зумовить підвищення рівня безробіття.
Також є підстави спрогнозувати, що запропоновані зміни до статей
81, 82 та 107 Кримінального кодексу України, що скорочують строки
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання засудженими та можливі строки заміни невідбутої частини покарання більш
м’яким, зумовлять погіршення криміногенної ситуації в Україні. З положень Законопроєкту № 3396 вбачається, що головний його принцип –
«менше тюремного населення – менше хворих на COVID-19 в установах виконання покарань – менше відповідальності держави».
Ураховуючи формальний підхід суддів до оцінки ступеня «виправлення» засудженого, уявляється, що на волю вийдуть майже 90 % засуджених, які підпадають лише під формальний критерій (фактично
відбутий строк). Відсутність законодавчих механізмів реабілітації осіб,
які звільнені з місць позбавлення волі, їх безробіття зумовлять пошук
можливих способів виживання. Запроваджені карантинні умови будуть
використовуватися переважною кількістю колишніх засуджених у корисливих, злочинних цілях. У зв’язку з цим в Україні зросте рівень
злочинності до критичної межі, а більшість зі звільнених засуджених
знову опиняться у кримінально-виконавчих установах;
Таким чином, масове звільнення згаданих в проєкті Закону осіб
в подальшому призведе до підвищення рівня безробіття та злочинності, що, у свою чергу, матиме низку негативних наслідків соціального,
економічного та, ймовірно, політичного характеру (зокрема, зниження
рівня довіри до чинної влади) та ін.
1
Ситуація на ринку праці у січні-квітні 2020 року. Офіційний сайт Державного
центру зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення –
15.05.2020).
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4. У пояснювальній записці до Законопроєкту зазначається, що він
«не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав
та інтересів територіальних громад». Проте в тексті Законопроєкту
вказується, що «на період карантину ... місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування за клопотанням адміністрацій установ виконання покарання та місць попереднього ув’язнення
забезпечити транспортування звільнених осіб до місця проживання,
а у разі відсутності такого місця – до спеціалізованих установ для
звільнених осіб». Це питання потребує доопрацювання, оскільки потребує додаткових видатків з місцевого бюджету.
5. Видається, що у вказаному Законопроєкті здійснюється своєрідна підміна понять і певне пересмикування чинників, які дійсно впливають на епідеміологічну безпеку, зокрема в установах виконання
покарань та місцях попереднього ув’язнення.
Запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, має здійснюватись не шляхом необґрунтованого дострокового звільнення від
відбування покарання засуджених на підставі невиваженої правової
позиції, і як наслідок – зменшення чисельності засуджених, які перебувають у місцях неволі. Це має відбуватись у більш послідовний
спосіб, що відповідатиме обдуманій державній кримінальній політиці
та судовій практиці.
Зокрема, такий підхід виражатиметься у:
а) пом’якшенні судової практики, що відповідатиме загальному
вектору сучасної кримінальної політики, яка тяжіє до гуманізації кримінальних покарань, для якої кара не є основним їх елементом;
б) формуванні нової і більш прогресивної системи кримінальних
покарань.
Для цього рекомендується спиратись на модель Швеції, де має
місце лише два види кримінальних покарань: штраф і позбавлення
волі. Причому останнє застосовується як крайній захід у випадках,
передбачених законом. За такого підходу природно зменшиться частка
засуджених, що відбувають покарання у виді позбавлення й обмеження волі, яким судом обирається запобіжний захід у виді тримання під
вартою. Тому природно зменшиться потенційність зараження будьякими вірусами, у тому числі коронавірусом.
6. Запропоновані у Законопроєкті зміни і доповнення до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про засто358

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

сування амністії в Україні» не повною мірою вирішують питання
відповідності умов утримання осіб у місцях попереднього ув’язнення
та установах виконання покарань принципам кримінально-виконавчого законодавства України на період пандемії.
Зокрема, у ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначено, що кримінально-виконавче законодавство засновано на принципах гуманізму, демократизму, поваги до прав і свобод людини, взаємної
відповідальності держави і засудженого та ін. Тобто держава має забезпечити засудженому такі умови відбування покарання, які не загрожують здоров’ю засудженого.
У положеннях Законопроєкту вбачається спроба зацікавлених осіб
вирішити питання епідемічної безпеки в установах виконання покарань
та місцях попереднього ув’язнення шляхом звільнення в них місця,
замість реального захисту права засуджених на охорону здоров’я, визначеного у ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України. Це право
забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів. Саме вони можуть забезпечити умови відбування покарання, які є безпечними для життя і здоров’я указаних категорій засуджених. Серед вказаних заходів можуть бути:
– закриття установ виконання покарань на жорсткий карантин; запровадження ізоляції новоприбулих на 14 днів та ведення спостереження за ними;
– обов’язкове створення на період пандемії додаткових ізоляторів
для тимчасового розміщення осіб з ознаками гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, й організацію санітарно-епідемічної служби в кримінально-виконавчих установах;
– забезпечення індивідуальними засобами захисту та дезінфікуючими засобами, які не містять токсичних речовин, не лише співробітників установ відбування покарання, а й утримуваних у них осіб;
– обов’язкове проведення дезінфекції і провітрювання приміщень,
а також щоденне вимірювання температури тіла всіх утримуваних осіб
і співробітників установ відбування покарання та їх медичні огляди;
– дотримання рекомендованого МОЗ України на період пандемії
спеціального режиму пересування засуджених територією колонії та
додаткових санітарно-гігієнічних обмежень під час виходу засуджених
на роботу;
– забезпечення рекомендованої соціальної дистанції в місцях утримання осіб, а також проведення серед них роз’яснень щодо правил
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поведінки при запобіганні захворюванню та у разі виявлення окремих
симптомів хвороби;
– визначення джерел та обсягів фінансування протиепідемічних
заходів.
7. Окрім цього, Законопроєкт № 3396 містить корупціогенні фактори, зокрема, у випадках «політичної» необхідності уряд матиме
можливість вводити короткочасний карантин у зв’язку приміром
з вірусом грипу та звільняти від відбування покарання «потрібних»
засуджених.
8. У законодавстві існують інші механізми зменшення кількості
осіб, що відбувають покарання – амністія та помилування, через застосування яких вбачається можливим вирішувати питання, порушені
в Законопроєкті № 3396.
ІІ
Пропозиції та зауваження щодо внесення змін
до положень Кримінального кодексу України
1. Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну
невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26.04.2002 № 21,
умовно-дострокове звільнення осіб від відбування покарання і заміна
невідбутої частини покарання більш м’яким мають надзвичайно важливе значення для виправлення засуджених та запобігання вчиненню
нових злочинів, тобто для досягнення мети, передбаченої ст. 50 Кримінального кодексу України.
Інститути умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої
частини покарання більш м’яким складаються із так званих «заохочувальних» норм кримінального права, завданням яких є забезпечення
можливості звільнення від відбування покарання (або його заміни на
більш м’яке) тих засуджених, що сумлінною поведінкою і ставленням
до праці довели своє виправлення (стали на шлях виправлення). Отже,
головним призначенням зазначених кримінально-правових інститутів
є реалізація цілей покарання, а саме: забезпечення засудженому, що
виправився (матеріальна підстава) та відбув мінімально встановлений
законом строк призначеного йому покарання (формальна підстава),
1
Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої
частини покарання більш м’яким: постанова Пленуму Верховного Суду України від
26.04.2002 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02.
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можливості бути звільненим від його подальшого відбування або заміни покарання на більш м’яке покарання), адже в цьому випадку
продовження реалізації кримінальної відповідальності, вочевидь, недоцільне та не відповідає цілям призначеного покарання. Слід зазначити, що довільне застосування умовно-дострокового звільнення до
осіб, які не довели свого виправлення, завдає ще більшої шкоди діяльності кримінально-виконавчої системи держави1.
Однак запропоновані в Законопроєкті зміни повністю нівелюватимуть поставлені перед Кримінальним кодексом України завдання.
Зокрема це стосується пропозиції скорочення коефіцієнтів у ч. 5 ст. 81,
ч. 7 ст. 82, ч. 6 ст. 107 КК України. Приміром, у п. 1 ч. 6 ст. 107 КК це
не менше однієї четвертої призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості. Відповідно до ч. 2 ст. 12
КК злочин є злочином невеликої тяжкості, якщо за нього передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або
інше, більш м’яке покарання за винятком основного покарання у виді
штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто якщо суд призначить неповнолітньому 2 роки
позбавлення волі, то особа має відбути лише 6 місяців, щоб у нього
з’явилася формальна підстава (умова) клопотати про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, що, до речі, згідно з ч. 1
ст. 102 КК України, є мінімальним строком позбавлення волі для осіб,
які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку. Але як
бути із ситуацією, коли неповнолітнього було засуджено лише до 1
року позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості? Оскільки одна
четверть тоді становить лише 3 місяці, то це, по-перше, не відповідатиме вимогам ч. 1 ст. 102 КК та, по-друге, за такий короткий строк не
вдасться досягнути поставлених цілей покарання (ч. 2 ст. 50 КК).
2. Формулювання у запропонованих ч. 5 ст. 81, ч. 7 ст. 82, ч. 6
ст. 107 КК України «з метою запобігання спалахів та поширенню
особливо небезпечних інфекційних хвороб» є надзвичайно некоректним, оскільки ще донедавна в Україні була епідемія туберкульозу,
який є особливо небезпечною інфекційною хворобою. Такою хворобою, згідно з Переліком особливо небезпечних, небезпечних інфек1
Михайлик Д. О. Місце інституту умовно-дострокового звільнення засудженого
від відбування покарання у кримінально-виконавчому процесі України. Міжнародний
юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Вип. 4–5
(8–9). 2017. С. 117.
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ційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих
хвороб від 19 липня 1995 року № 133, є й ВІЛ-інфекція та низка інших
хвороб, які можуть швидко перерости в епідемію, що робить абзац 1
частини 5 ст. 81, частини 7 ст. 82, частини 6 ст. 107 КК України абсолютно невиправданими.
3. Виникає також проблема стосовно того, що робити з особами,
які мають право на звільнення відповідно до положень Законопроєкту,
але не були звільнені від відбування покарання до моменту оголошення про припинення карантину? Виходячи з положень ст. 5 КК України,
до таких осіб має бути застосована зворотна дія кримінального закону
в часі. Таким чином, враховуючи потенційну короткостроковість карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу, виникне нова колізія (за
зразком т. зв. «закону Савченко»).
III
Пропозиції та зауваження щодо внесення змін до положень
Кримінального процесуального кодексу України
Аналіз Законопроєкту надає підстави стверджувати про необхідність його суттєвого доопрацювання і в частині внесення змін до
кримінального процесуального законодавства з таких підстав.
1. Авторами проєкту Закону запропоновано Перехідні положення
чинного КПК доповнити пунктом 206, відповідно до якого: «1) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може застосовуватися
виключно щодо підозрюваних, обвинувачених у вчиненні:
– злочину із застосуванням насильства або погрозою його застосування;
– умисного злочину, який спричинив загибель людини;
– злочину, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду;
– злочинів, передбачених статтями 109–1141, 258–2585, 260, 261
Кримінального кодексу України».
Водночас така регламентація обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вбачається незадовільною з огляду на імперативний характер цієї норми, що виключає будь-яку дискрецію слідчого судді при вирішенні питання щодо обрання оптимального запобіжного заходу щодо конкретної особи, підозрюваної чи обвинуваченої
у вчиненні злочину, що не належить до зазначених законодавцем категорій як «найбільш небезпечних».
Одночасно викликає зауваження й сам вичерпний перелік злочинів,
у вчиненні яких підозрюється або обвинувачується особа, щодо якої
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можна обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так,
зокрема, на практиці може виникнути ситуація, коли обрання більш
м’якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної поведінки
підозрюваного, обвинуваченого та запобігти передбаченим КПК ризикам, або застосування до особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виявиться неможливим через відсутність постійного
місця проживання, однак обрати до такої особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою буде неможливим, оскільки особа підозрюється у вчиненні необережного тяжкого кримінального правопорушення (проілюструвати таку ситуацію можна на прикладі ч. 3 ст. 286 КК
України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі
від 5 до 10 років за порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).
2. Відповідно до підпункту 2 п. 206 Перехідних положень проведення слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, здійснюється тією мірою, яка не потребує перебування підозрюваного, обвинуваченого за
межами установи попереднього ув’язнення та безпосереднього особистого контакту з особою, яка тримається під вартою, крім слідчих
(розшукових) дій, передбачених статтями 241 і 245 цього Кодексу.
Водночас запропонована норма потребує вдосконалення. Незрозумілою вбачається вибірковість слідчих (розшукових) дій, проведення
яких можливо за особистої участі підозрюваного, обвинуваченого.
По-перше, варто звернути увагу на той факт, що відібрання зразків
(ст. 245 КПК), як правило, не вимагає перебування підозрюваного, обвинуваченого за межами території попереднього ув’язнення. По-друге,
залишається незрозумілим, яким чином має діяти слідчий, прокурор,
якщо під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні слідчого експерименту або проведення експертизи за участі
підозрюваного, обвинуваченого. Фактично авторами Законопроєкту не
забезпечено баланс інтересів досудового розслідування із інтересами
осіб, які тримаються під вартою.
Висновки
1. Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та місцях попереднього
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ув’язнення» є недоцільним. Запропоновані зміни повною мірою нівелюватимуть поставлені перед Кримінальним кодексом завдання та не
сприятимуть покращенню соціально-економічної ситуації в Україні.
2. Запобігання виникненню і поширенню будь-яких хвороб серед
засуджених здійснюється шляхом реального виконання взятих державою на себе зобов’язань у дотриманні соціальних, медичних прав
засуджених.
3. Указану проблему можливо розв’язати не здійсненням точкових
правових заходів, як пропонується у Законопроєкті, а за допомогою
розроблення і реалізації відповідної державної політики у сфері виконання покарань.
4. На час прийняття цього Законопроєкту підстави для цього можуть відпасти у зв’язку з закінченням дії карантинних заходів.

58. Висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Національну гвардію України»
(щодо ідентифікації військовослужбовців
Національної гвардії України під час виконання завдань
із охорони громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки)» (реєстр. № 3731)
Виконавці:

Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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Ідентифікація військовослужбовців Національної гвардії України
під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки відповідає європейським стандартам
щодо дотримання прав людини та основоположних свобод у діяльності органів забезпечення правопорядку. Зокрема, запропоновані зміни
спрямовані на підвищення рівня довіри населення до Національної
гвардії України та посилення відповідальності військовослужбовців
цієї інституції.
Водночас, аналіз тексту представленого проекту Закону дає підстави висловити заперечення стосовно низки запропонованих у ньому
положень.
1. Назва проекту Закону не відповідає його змісту, оскільки у назві
йдеться про ідентифікацію військовослужбовців Національної гвардії
України під час виконання завдань із охорони громадського порядку
та забезпечення громадської безпеки, тоді як пропонується запровадити абсолютну ідентифікацію зазначених осіб при виконанні ними покладених обов’язків.
Так, автори законопроекту не враховують, що відповідно до ст. 2
Закону «Про Національну гвардію України» її повноваження ширше,
ніж охорона громадського прядку та забезпечення громадської безпеки.
2. При виконанні окремих повноважень із забезпечення громадської
безпеки не є безперечним здійснення запропонованої ідентифікації.
Йдеться, наприклад, про виконання повноважень, передбачених п. 10
ч. 1 ст. 2 вказаного Закону (участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених
законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих
груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах,
пов’язаних із припиненням терористичної діяльності) або п. 19 (участь
у припиненні групових протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань).
3. У ч. 1 ст. 20-1 проекту Закону пропонується передбачити, що
військовослужбовець Національної гвардії України має жетон з індивідуальним номером, який зазначається у службовому посвідченні.
Тобто за логікою розробників кожен військовослужбовець, який проходить військову службу в Національній гвардії України (у тому
числі військовослужбовець строкової служби) незалежно від харак365
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теру та виду виконуваних ними завдань чи реалізації функцій, передбачених Законом України «Про Національну гвардію України»
(№ 876-VII від 13 березня 2014 року) повинен мати жетон з індивідуальним номером.
Водночас ч.2 ст. 20-1 проекту Закону передбачається, що жетон
з індивідуальним номером посвідчує належність військовослужбовця
до Національної гвардії України і підтверджує його повноваження із
охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки,
покладені на нього Законом.
Отже виходить, що, з одного боку, запропоновані норми
зобов’язують всіх військовослужбовців, у тому числі строкової служби, мати жетон з індивідуальним номером, а з іншого – зазначені жетони підтверджують їх повноваження тільки під час охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.
4. Викликає категоричні заперечення положення запропонованої
ч. 8 ст. 20-1 проекту Закону, відповідно до яких пропонується створення бази індивідуальних номерів військовослужбовців Національної гвардії України, доступ до якої надається будь-якій особі за
умови її ідентифікації. Такі новації проекту Закону, пов’язані з доступом до персональних даних, створюватимуть передумови загрози
життю, здоров’ю, нормальному способу життя не лише самих військовослужбовців, але й членів їх сімей. Крім того, пропозиція щодо
надання доступу до інформації будь-яким особам за умови ідентифікації запитувача інформації з використанням кваліфікованого
електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації, тобто іншим особам, а ніж спеціально уповноваженим на це
в установленому порядку, приміром, з правоохоронних чи контролюючих органів, які мають право проводити перевірки щодо неправомірних дій військовослужбовців Національної гвардії України – може
бути використана такими особами для вчинення протиправних дій
по відношенню до військовослужбовців, членів їх сімей, чи їхнього
майна. До того ж подібні бази відсутні у будь-якому іншому органі
охорони правопорядку,
Вважаємо, що така інформація має надаватися лише за заявою про
вчинення військовослужбовцем Національної гвардії України протиправних дій та на запит уповноваженої особи (дізнавача, слідчого,
прокурора, адвоката або судді).
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5. У ч. 6 ст. 20-1 проекту Закону зазначено: «При звільненні зі
служби військовослужбовець Національної гвардії України зобов’я
заний здати жетон з індивідуальним номером». Водночас, не роз’яснено,
що робити у разі втрати жетону. Так само не йдеться про відповідальність стосовно військовослужбовців Національної гвардії України, які
використовують чужий формений одяг або спеціальні засоби, на яких
кріпиться жетон з індивідуальним номером.
6. Ще одним аргументом, яке заперечує прийняття проекту Закону,
є фактична відсутність фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Така вимога міститься у статті 27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 Регламенту
Верховної Ради України.
Текст, викладений у розділі «Фінансово-економічне обґрунтування», не містить жодних цифр и розрахунків, а по суті є припущенням.
Так, зокрема, автори вказують: «При цьому, вже зараз значна частина
військовослужбовців Національної гвардії України забезпечена жетонами з індивідуальними номерами, що дозволяє зробити висновок
(виділено авторами висновку), що, по-перше, асигнування Національної гвардії України включають витрати на виготовлення жетонів
з індивідуальними номерами і, по-друге, частина військовослужбовців не потребуватиме забезпечення жетонами з індивідуальними
номерами». Подібні припущення можуть бути прийнятними для
пересічного громадянина або, в окремих випадках, для неурядової
громадської організації, але жодним чином недопустимі для представника влади, суб’єкта законодавчої ініціативи, який був зобо
в’язаний здійснити відповідний аналіз, розрахунки і визначити точні
витрати коштів Державного бюджету, яких потребуватиме реалізація
законопроекту.
Крім того, автори «забули», що створення, адміністрування та забезпечення захисту бази індивідуальних номерів військовослужбовців
Національної гвардії України, також потребуватиме немалих витрат
бюджетних коштів.
На підставі викладеного слід зробити висновок, що проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну
гвардію України» (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки)» потребує суттєвого
доопрацювання.
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59. Науково-правовий висновок
до проєкту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Службу безпеки України»
щодо удосконалення організаційно-правових засад
діяльності Служби безпеки України»
(реєстр. № 3196 від 10.03.2020 р.)
Виконавці:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

Ознайомившись із текстом проєкту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки
України» (далі – законопроект), а також пояснювальною запискою та
іншими супутніми документами до цього законопроекту, вважаємо за
необхідне підтримати законодавчу ініціативу, спрямовану на унормування організаційних, соціальних, кадрових, матеріально-технічних та
інших питань функціонування Служби безпеки України (далі – СБУ).
Водночас, видається необхідним висловити окремі зауваження та
пропозиції до певних положень поданого документу:
1. Залишається дискусійною наявність у СБУ статусу органу досудового розслідування. У цьому питанні необхідно ще раз повернутися до Висновку Конституційного Суду України від 16.12.2019 р.
№ 7-в/2019 у справі за конституційним зверненням Верховної Ради
України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про
внесення змін до ст. 106 Конституції України (п. 10 мотивувальної
частини Висновку).
2. Термінологічно слід узгодити положення ст. 1 законопроекту із
аналогічними легальними визначеннями, наданими з цих же самих
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значень Закону України «Про Національну безпеку України». Наприклад, визначити кількісну та якісну міру небезпеки для оцінювання
ризиків державної безпеки.
3. У ч.1 ст. 1 законопроекту (визначення термінів) запропоновано
наступне визначення терміну загрози державній безпеці – явища,
тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити самозбереження основ національної безпеки, захищеність національних цінностей, які забезпечують
існування суверенної держави Україна та виконання нею своїх функцій та ін.
В даному випадку слово «самозбереження», яке етимологічно означає прагнення зберегти своє життя, застерегти себе від загибелі, вживається не коректно, адже важко собі уявити про які чинники, що
унеможливлюють прагнення до збереження основ національної безпеки може йтися, тому його слід замінити словом «захист». Крім того,
доречним видається виключити слово «захищеність».
4. У запропонованій редакції ч. 2 ст. 1 законопроекту не можна погодитись із формулюванням «Інші терміни в цьому Законі вживаються
у значенні, наведеному в інших законах України», оскільки, по-перше,
у Законі використовуються й терміни з підзаконних нормативних актів
(наприклад, із цього законопроекту не ясно, хто такий співробітник І,
ІІ, ІІІ, VІ категорії тощо, які вказані у ч. 3 ст. 39 законопроекту); подруге, як відомо з теорії права, при використанні бланкетних або змішаних диспозицій терміни можуть роз’яснюватися не лише в законах,
але й у підзаконних нормативних актах. Доцільним у ч. 2 ст. 1 є доповнення терміну «законах» фразою «або інших нормативних актах»
і викладення її в такій редакції: «Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в інших законах або інших нормативних
актах України».
5. Недостатньо обґрунтованими виглядають пропозиції авторів
законопроекту стосовно звільнення керівництва СБУ від подання декларацій з огляду на те, що зазначені посади належать до посад державних службовців, що, у свою чергу може містити корупційні ризики.
6. Автори законопроекту цілком слушно у ст. 2 визначають СБУ як
державний правоохоронний орган спеціального призначення. У зв’язку
із цим пропонуємо підсилити статус СБУ в окремих сферах правоохоронної діяльності, зокрема, доповнивши ч. 3 ст. 2 законопроекту після
слова «головним» словом «правоохоронним».
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7. Виглядає зайвою ст. 3 законопроекту (Функції Служби безпеки
України), адже функції СБУ його розробниками фактично ототожнюються з повноваженнями (ст. 12 законопроекту).
8. У ст. 5 законопроекту, яка має назву «Принципи діяльності Служби безпеки України» сформульовано 10 принципів, однак, на жаль, не
наведено їх пояснення, що може створити проблеми їх тлумачення як
у теорії, так і на практиці. При цьому вдалим прикладом, де не лише
декларуються, але й пояснюються загальні засади (аналог принципів)
кримінального провадження є Кримінальний процесуальний кодекс
України (далі – КПК) (глава 2, статті 8-29). У зв’язку із наведеним, пропонуємо розкрити зміст викладених принципів у ст. 5 законопроекту.
9. Стосовно положень ч. 2 ст. 5 законопроекту звертаємо увагу на
те, що навряд чи доцільно вести мову про можливі випадки втручання
у оперативно-розшукову діяльність СБУ державних органів, органів
місцевого самоврядування та ін., оскільки законодавство не передбачає
можливості такого втручання.
10. Що стосується розділу 2 законопроекту «Структура Служби
безпеки України», доцільно було б його після статті 6 доповнити положеннями статті 10 стосовно статусу СБУ та її Голови, а далі – вести
мову про Центральне управління СБУ.
Законопроектом визначено, що Центральне управління СБУ є юридичної особою так само, як і регіональні та місцеві управління. Втім,
залишилося без відповіді питання, а чи є СБУ юридичною особою.
Слід також звернути увагу на застосування авторами законопроекту
неоднозначних термінів під час визначення форм діяльності СБУ. Так,
що стосується форм діяльності СБУ та її органів – автори законопроекту у ст. 7 зазначають, що СБУ видають нормативно-правові акти та
розпорядчі акти, втім коло питань, з яких Центральне управління регулює суспільні відносини у зазначеній сфері – не визначено.
Стосовно повноважень Голови СБУ, частина 4 ст. 10 наділяє його
виданням «розпорядчих актів» з питань, віднесених до його компетенції. Між тим, в подальших положеннях законопроекту зазначається,
що окремі нормативно-правові акти приймаються СБУ (ч. 3 ст. 23 –
щодо порядку проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору; ч. 4 ст. 23 – порядок проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на службу, роботу в СБУ; ч. 6
ст. 23 – порядок прийняття на службу в СБУ на конкурсних засадах;
ч. 7 ст. 23 – організація, порядок і методика проведення заходів щодо
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добору, поглибленого вивчення кандидатів на посади співробітників
СБУ, а також кваліфікаційні вимоги до відповідних посад та ін.).
11. У ч. 3 ст. 10 законопроекту висловлюються вимоги до голови
найважливішого безпекового органу України – СБУ, що є недостатніми
і можуть посприяти появі непрофесіоналів на цій посаді: «На посаду
Голови Служби безпеки України може бути призначений громадянин
України, який володіє державною мовою, має вищу освіту, за своїми
діловими та моральними якостями, станом здоров’я спроможний ефективно виконувати відповідні службові обов’язки». Навіть до пересічного прокурора є вимога щодо стажу роботи за фахом не менше двох років,
а тут нічого про стаж роботи в СБУ. Обов’язково слід у ч. 3 ст. 10 законопроекту додати вказівку на стаж роботи у СБУ не менше трьох років
(як мінімум), тому що це – запорука національної безпеки, гарантія
професіоналізму та надійності кандидату, а також розуміння ним специфіки роботи СБУ. Іншим суттєвим недоліком ст. 3 проекту Закону України «Про службу безпеки України» є те, що вимоги до голови СБУ
менші, ніж до співробітників СБУ (викладених у ст. 23 законопроекту).
Не може бути призначена на посаду Голови Служби безпеки України
згідно ч. 3 ст. 10 законопроекту особа, яка має 4 обмеження, а у ч. 2 ст. 23
вказаного законопроекту рядовим співробітником СБУ не може стати
особа, яка не відповідає 11 обмеженням. З огляду на наведене, пропонуємо з ч. 3 ст. 10 законопроекту прибрати положення щодо невідповідності на посаду голови СБУ, оскільки є ч. 2 ст. 23 і відбувається конкуренція цих норм, що є неприпустимою для правозастосування.
12. В законопроекті відсутні положення, які визначають засади
організації та діяльності регіональних та місцевих органів СБУ та заходи управлінського впливу на них з боку Голови СБУ та Центру
управління.
13. Викликають певні зауваження положення п. 3 ч. 1 ст. 12 законопроекту стосовно забезпечення споживачів інформації, здобутої або
створеної під час оперативно-службової діяльності. Частина 1 ст. 14
законопроекту визначає споживачами такої інформації державні органи, що входять до складу сектору безпеки і оборони України. Між тим,
п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України»
визначає, що сектор безпеки і оборони включає, крім зазначених органів також громадян та громадські об’єднання, які добровільно беруть
участь у забезпеченні національної безпеки. До того ж слід зазначити,
що інформація, яка створюється та обертається в органах СБУ, є пу371
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блічною, з різним режимом доступу. Положення ж запропонованої
норми безпідставно обмежують інформаційні права громадян.
14. Що стосується повноважень СБУ (розділ 3 законопроекту), то
окремі з них визначені у ст. 12 законопроекту, підлягають подальшому
удосконаленню. Так, п. 23 ч. 1 ст. 12 наділяє СБУ повноваженням надавати державним органам, органам місцевого самоврядування та ін.
обов’язкові для розгляду рекомендації, які стосуються питань забезпечення державної безпеки, усунення причин та умов, що можуть
сприяти реалізації загроз державній безпеці або підвищенню зумовлених ними ризиків, шляхів мінімізації та/або нейтралізації негативних
наслідків реалізації загроз державній безпеці, а також управління ризиками державної безпеки. Втім, термін розгляду таких рекомендацій
не визначений; пункт 24 ч. 1 цієї ж статті надає СБУ повноваження
давати доручення державній прикордонній службі України з питань
забезпечення прикордонного режиму. Що стосується протидії порушенню митних правил, то таке ж повноваження відносно митних органів не передбачено; пункт 32 ч. 1 цієї ж статті надає СБУ повноваження у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити до приміщень, проникати в житлові, службові, виробничі та інші приміщення … без судового рішення з наступним невідкладним повідомленням прокурора. У даному
випадку доцільним є встановлення строку такого повідомлення (наприклад, не пізніше однієї доби).
15. Стосовно положень ст. 13 законопроекту – Закон України «Про
захист персональних даних» містить положення, відповідно до яких
доступ до таких даних може бути здійснений уповноваженими особами без згоди їх носія у випадках, передбачених ч. 6 ст. 6, ст. 7 Закону
України «Про захист персональних даних». Вважаємо, що у даному
випадку доцільним є посилання «в порядку, визначеному Законом
України «Про захист персональних даних».
В той же час не можна не звернути увагу на положення ч. 3 цієї
ж статті, відповідно до якого запит СБУ про надання інформації має
бути виконаний протягом 3 робочих днів, а у разі неможливості протягом цього строку – граничний термін складає 5 робочих днів. Звісна
річ, запитувана інформація може мати великий об’єм, бути пов’язаною
із використанням архівних та інших ресурсів, а тому доцільно було
б відобразити ці положення у даній нормі.
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16. У ч. 4 ст. 13 законопроекту (здобування інформації СБУ під час
оперативно-службової діяльності) записано, що отримання розвідувальної інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на
СБУ, здійснюється у порядку, встановленому законом та актами Президента України.
Враховуючи, що СБУ – це державний правоохоронний орган спеціального призначення (ч. 1 ст. 2 законопроекту), що наділяється владними повноваженнями та виходячи із змісту ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України, правильно відобразити такий порядок саме на законодавчому рівні.
17. Положення ст. 15 мають бути узгоджені із Законами «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».
18. Що стосується статті 21 законопроекту (обов’язковість виконання законних вимог посадових (службових) осіб СБУ), то її положення доцільно перенести до розділу 3 законопроекту після ст. 12.
У частині 2 статті 21 законопроекту доцільно замість слів
«обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами» замінити словами «обов’язковими для виконання всіма громадянами та посадовими особами» і доповнити словами «за невиконання законних вимог посадових (службових) осіб СБУ винні особи несуть
встановлену законом відповідальність».
19. Стаття 25 законопроекту цілком слушно розглядає службу в СБУ
як державну службу особливого характеру. Тому доцільно зробити таке
посилання: «й регламентовано Законом України «Про державну службу». Окремі особливості проходження державної служби службовцями
СБУ визначаються цим Законом». Статус таких службовців складається з прав, обов’язків, обмежень та заборон, визначених законами, проте у розділі 4 «Кадри Служби безпеки України» позначені лише обмеження, які визначені Законами України «Про запобігання корупції»
та «Про державну службу».
20. У абз. 3 ч. 2 ст. 28 законопроекту доцільно спочатку зазначити
підстави та порядок застосування до співробітників СБУ заохочень,
а потім підстави та порядок притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
21. Викликає заперечення зміст ч. 2 ст. 28 законопроекту: «Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання,
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приймаються на службу за контрактом, який укладається на строк від
одного до п’яти років». Нестабільність роботи потягне загрозу національній безпеці України, тому що після несправедливого, на їх думку,
звільнення окремі колишні працівники СБУ перейдуть на бік РФ з негативними для України наслідками, незважаючи на присягу працівника СБУ, оскільки на думку деяких колишніх співробітників СБУ, присяга чинна лише під час служби у СБУ, а після звільнення її дотримання втрачає сенс.
22. Пункт 7 ч. 1 ст. 31 законопроекту визначає, що співробітники
СБУ звільняються зі служби у зв’язку з позбавленням спеціального
звання у дисциплінарному порядку. Зазначене суперечить ст. 52 Кримінального кодексу України, відповідно до якої позбавлення спеціального звання може бути застосовано лише судом у якості додаткового
покарання.
23. Із тексту законопроекту незрозуміло, як співвідносяться надання співробітникам І, ІІ, ІІІ, VІ категорії тощо (ч. 3 ст. 39 законопроекту) та спеціальні звання – сержант Служби безпеки України,
старший сержант Служби безпеки України, майстер-сержант Служби
безпеки України; молодший лейтенант Служби безпеки України;
лейтенант Служби безпеки України; старший лейтенант Служби безпеки України; капітан Служби безпеки України; майор Служби безпеки України; підполковник Служби безпеки України; полковник
Служби безпеки України; генерал-майор Служби безпеки України;
генерал-лейтенант Служби безпеки України; генерал Служби безпеки України (ст. 28 законопроекту). Слід роз’яснити у законопроекті, хто може бути співробітниками І – VІ категорій.
24. Стосовно пропозиції про доповнення Кодексу України про
адміністративні правопорушення статтею 185-14 із назвою «Невиконання законних вимог посадових (службових) осіб Служби безпеки
України або перешкоджання здійсненню Службою безпеки України
визначених законом функцій або повноважень» такого змісту: «Невиконання законних вимог співробітника Служби безпеки України, ненадання інформації на запит посадових (службових) осіб Служби
безпеки України, надання завідомо недостовірної інформації чи надання інформації не в повному обсязі, порушення встановлених законом
строків її надання, перешкоджання здійсненню Службою безпеки
України визначених законом функцій або повноважень – тягнуть за
собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», зазначимо таке: суб’єктами окре374
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мих протиправних діянь, наведених у даній нормі, можуть бути як
громадяни (наприклад, невиконання законної вимоги, перешкоджання
законній діяльності…), так і посадові особи. Зазначене потребує диференційованого підходу до визначення розміру стягнень, які можуть
бути накладені як на громадян, так і на посадових осіб.
25. Пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту, серед іншого, передбачається п.5 ч.2 ст. 36 КПК, що регламентує
повноваження прокурора доручати проведення слідчих (розшукових)
дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним
підрозділам, а також п.3 ч.2 ст. 40, що встановлює аналогічні повноваження слідчого органу досудового розслідування доповнити словами
«крім оперативних підрозділів органів безпеки».
При цьому запропоновано ч.1 ст. 41 КПК (оперативні підрозділи)
доповнити абз.2 наступного змісту: «Оперативні підрозділи органів
безпеки здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням
слідчого органу безпеки, прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого
здійснює слідчий органу безпеки».
Однак такі пропозиції вбачаються дещо суперечливими, адже у п.5
ч.2 ст. 36 та п.3 ч.2 ст. 41 КПК оперативні підрозділи органів безпеки
пропонується виключити із числа суб’єктів, яким прокурор чи слідчий
можуть надавати відповідні доручення, а тому зазначені зміни до ст. ст.
36, 41 КПК видаються зайвими.

60. Зауваження та пропозиції фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
на проєкт Закону України «Про державну реєстрацію
геномної інформації людини» (реєстр. № 4265)
Виконавці:

А. О. Гаркуша – к. ю. н., провідний науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Є. О. Гаркуша – молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Г. М. Гетьман – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».
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1. Пропонуємо ч. 1 ст. 1 проекту закону доповнити низкою дефініцій, що з одного боку, сприятимуть уточненню окремих положень,
з іншого –наповнюватимуть зміст правовідносин, що становлять предмет регулювання:
– «уповноважені державні органи в сфері геномної реєстрації» –
навивши перелік відповідних органів;
– «реєстраціягеномної інформації – діяльність, яка здійснюється
уповноваженими державними органами в сфері геномної реєстрації
зі збору, обробці, захисту біологічного матеріалу і геномної інформації, встановлення або підтвердження особи людини»;
– «знеособлення геномної інформації – дії, в результаті яких визначення приналежності конкретній особі без використання додаткової
інформації єнеможливим»;
– «обробка геномної інформації – дії, спрямовані на накопичення,
зберігання, зміну, доповнення, використання, передачу, знеособлення,
блокування та знищення геномної інформації»;
– «знищення геномної інформації – дії, в внаслідок вчинення яких
жодним способом неможливо відновити геномну інформацію»;
-«біологічний матеріал», як «біологічні рідини та фрагменти тканин тіла, які придатні для проведення ідентифікації на підставі геномної інформації, живих осіб, трупів, їх частини трупів.
Викласти у такій редакції:
– п. 5 ч. 1 ст. 1–«відбір біологічного матеріалу – законодавчо обумовлена діяльність спрямована на отримання біологічних зразків
людини та виділення геномної інформації, з метою проведення ідентифікаційного ототожнення, а також їх систематизація та належне зберігання»;
– п. 9 ч. 1 ст. 1–«оброблення геномної інформації – будь-яка дія
або сукупність дій, що полягає у збиранні, реєстрації та зберіганні
в обліках, а також пошук та аналіз такої інформації, використання результатів, уповноваженими на те особами, геномних досліджень з метою реалізації цілей цього Закону, знеособлення та
знищення геномної інформації (за умов подальшої недоцільності її
використання)»;
– п. 10 ч. 1 ст. 1–«особа, зникла безвісти – фізична особа, стосовно якої відсутні відомості про її місцеперебування протягом одного
року за місцем її постійного проживання, на момент подання заявником заяви про її розшук» (відповідно до ст. 43 Цивільного кодексу
України).
376

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

Стосовно п. 11 ч. 1 ст. 1 виникає запитання стосовно реєстраційних
карт, щодо відомостей, які визначені Законом, для проведення державної реєстрації геномної інформації людини. Оскільки у даному разі має
бути розроблена форма їх заповнення. А за умов створення та функціонування інформаційних комп’ютерних баз (та/або обліків) зберігання
геномної інформації чи буде доцільним заповнювати паперові реєстраційні карти (якщо маються на увазі саме паперові реєстраційні карти)?
На нашу думку, доцільно у профілі особи, який містить геномну інформацію, додатково створити алгоритм саме електронної реєстраційної карти. При цьому, щодо обов’язкової геномної реєстрації осіб слід
вносити такі відомості (про надання генетичного матеріалу) до особових справ осіб, а також до відповідних електронних реєстрів.
2. Доповнити ч. 1 ст. 3 «Принципи державної реєстрації» додатковими принципами:
– «безпеки для життя та здоров’я людини»;
– «поваги честі і гідності особистості».
3. Доповнити ч. 2ст. 3 наступним змістом:
«При здійсненні реєстрації геномної інформації не допускається
створення небезпеки для життя та здоров’я людини, приниження її
честі ті гідності, дискримінації при проведенні державної реєстрації
геномної інформації, включаючи збір, обробку, використання та захист
геномних даних»;
4. Визначена у ст. 4 Законопроекту мета реєстрації геномної інформації змістовно не охоплює призначення добровільної реєстрації геномної інформації людини.
5. Пункт 4 ч. 1 ст. 4 змінити на «ідентифікації невпізнаних трупів
(частин трупа)» (відповідно до Кримінального процесуального кодексу України вживаним є термін «труп», щодо померлої особи, зокрема, ст. ст. 238, 239. Таким чином, доцільно до всього тексту Закону
застосувати законодавчо вживані терміни).
6. Частину 3 ст. 4 викласти так: «Забороняється під час проведення державної реєстрації геномної інформації піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність,
поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз застосування такого
поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушувати
до дій, що принижують її гідність» (відповідно до ст. ст. 3-4 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 11 Кримінального процесуального кодексу України).
377

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

7. Пункт 6 ст. 4у частині «Держатель має право доступу до відомостей, внесених до Бази даних у повному обсязі» доцільно доповнити «з метою реалізації цілей цього Закону». Окрім того, слід визначити відповідальність осіб, які мають повний доступ до Бази даних, за
неналежне використання та підроблення інформації. Тобто мають бути
законодавчо передбачені заходи забезпечення законного користування
геномною інформацією, яка міститься у даних Базах.
8. Пункт 7 ст. 4 доповнити «Адміністратор Бази даних відповідає
за технічне, технологічне, методологічне та програмне забезпечення
АІПС…».
9. Законопроектом не визначено метод/технологію або мінімальний
стандарт знеособлення (анонімізації) даних, не визначено засобів повторної деанонімізації, тримачів «ключа» тощо. Це може становити
небезпеку в контексті вимог Закону України «Про Захист персональних
даних» та не відповідає найвищим міжнародним стандартам у сфері
забезпечення обігу персональних даних.
10. У ст. 5 доцільним є розглянути питання обов’язкової реєстрації
психічнохворих осіб, які перебувають на психіатричному обліку та
осіб похилого віку, у яких виявлено симптоми або виникли захворювання, пов’язані з розладом нервової системи.
11. Частину 4 п. 1 ст. 7 доповнити: «з об’єктів, зазначених у п. 4 ч.1
ст. 5 цього Закону, та у невпізнаних трупів (частин трупа), зазначених
у пункті 5 частини першої статті 5 цього Закону, – у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України для
огляду, обшуку, огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією та освідування особи».
12. Стаття 11 Законопроекту не визначає та не закріплює перелік
категорій даних, відомостей, що мають вноситися до реєстраційної
картки в межах процедури реєстрації геномної інформації.
13. Законопроект не передбачає системи заходів, а також принципів
та гарантій щодо поводження із геномною інформацією до моменту
внесення її до єдиної бази даних.
14. Пропонуємо доповнити зміст законопроекту після ст. 5 статтями такого змісту:
«Права і обов’язки уповноважених державних органів у сфері
реєстрації геномної інформації:
1. Уповноважені державні органи в сфері геномної реєстрації
в межах своєї компетенції мають право на збір, обробку геномної
інформації, відбір і використання біологічного матеріалу.
378

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

2.Уповноважені державні органи в сфері геномної реєстрації
в межах власної компетенції зобов’язані:
1) вживати і дотримуватися необхідних заходів, в тому числі правових, організаційні та технічних, для захисту геномної інформації відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Україною, і цього Закону;
2) вживати заходів зі збору, накопичення, зберігання, передачі,
блокування, знеособлення, зміни, доповнення, використання, знищення
геномної інформації у випадках, встановлених цим Законом.»;
«Права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без
громадянства при здійсненні реєстрації геномної інформації:
1.Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, законні представники неповнолітніх, опікуни осіб, визнаних недієздатними
за рішенням суду, при здійсненні реєстрації геномної інформації мають
право на:
1) ознайомлення зі своєю геномною інформацією або геномною
інформацією особи, законні інтереси якої вони представляють;
2) оскарження у передбаченому законом порядку дій (бездіяльності) державних органів та їх посадових осіб, пов’язаних зі збором і (або)
обробкою, захистом їх геномної інформації або геномної інформації
особи, законні інтереси якої вони представляють.
2.ГромадяниУкраїни, іноземці та особи без громадянства, що реєстрації геномної інформації, зобов’язані пройти процедуру відбору
біологічного матеріалу у випадках, встановлених цим Законом.»
«Основні вимоги до збору та обробки геномної інформації
1. геномна інформація належить до персональних даних обмеженого доступу.
2. Умови збору і обробки геномної інформації повинні виключати
можливість її втрати, перекручування і несанкціонованого доступу
до неї, в тому числі, електронних інформаційних ресурсів з геномною
інформацією.
3. Збір та обробка геномної інформації здійснюються тільки в разі
забезпечення її захисту відповідно до законодавства України.»
«Зміна та/або доповнення геномної інформації
Зміна і (або) доповнення геномної інформації осіб, які пройшли
реєстрацію геномної інформації, здійснюються відповідно до правил
проведення реєстрації геномної інформації».
«Державне управління у сфері реєстрації геномної інформації» –
де передбачити відповідні засади координації та повноважень органів
у сфері реєстрації геномної інформації.
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61. Науковий висновок фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Закону України «Про реалізацію майна та інші заходи
з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна»
(реєстр. № 3990 від 14.08.2020 р.)
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від
голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 17.09.2020 (вх. лист
№ 161‑01‑23) із запитом на підготовку зауважень та пропозицій до
проекту Закону України «Про реалізацію майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна» (реєстр. № 3990
від 14.08.2020 р.).
Слід погодитися з наведеними у пояснювальній записці до рецензованого законопроєкту положеннями щодо наявності в суспільстві
проблем, пов’язаних із невиконанням заходів безпеки під час складування, зберігання майна, а також під час виконання робіт на відповідних ділянках, що може мати негативні наслідки та в окремих випадках
навіть спричинити настання катастроф, прикладом чого є вибухи, що
сталися у Бейруті 4 серпня 2020 р. та спричинили смерть декількох
сотень людей.
Одним із небезпечних чинників, що може стати причиною подібних
ситуацій, автори законопроєкту цілком обґрунтовано визнають невиправдано тривале та/або безпідставне зберігання в складських приміщеннях (особливо тих, що спеціально не пристосовані до цього)
окремих матеріалів, речей та речовин. Облік та забезпечення безпеки
під час поводження з таким майном (матеріалами, речовинами) через
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людський фактор із часом можуть бути послабленими. Крім того, можуть утворитися ситуації, за яких відбуватиметься складування в одному місці різних типів майна при їх випадковому поєднанні. Таке становище, своєю чергою, прямо чи опосередковано збільшує ризики
настання негативних наслідків, що перелічені вище, а також створює
додаткові незручності та негативно впливає на виконання завдань, покладених на відповідні органи державної влади та суб’єкти господарювання державного сектора економіки в сфері зберігання та складування майна.
Таким чином, актуальність правового регулювання питань, впорядкуванню яких присвячено рецензований законопроєкт, не викликає
сумнівів.
Водночас вважаємо за необхідне відзначити, що наданому на аналіз законопроекту притаманні вади.
1. Назва законопроєкту сформульована некоректно, оскільки зворот
«про реалізацію майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки»
орієнтує на те, що реалізація майна є одним із заходів забезпечення
його безпеки, а це вочевидь не так.
Крім того, судячи зі змісту та структури законопроєкту, він присвячений правовому регулюванню (впорядкуванню) трьох блоків
питань: забезпеченню безпеки майна (1), визначенню процедури його
реалізації (2) та подальшої долі коштів отриманих від такої реалізації
(3). Ці питання розглядаються в законопроєкті саме в такій послідовності, і такий порядок є цілком обґрунтованим, адже спочатку слід
забезпечити збереження майна, потім його реалізувати, і лише потім
розпоряджатися отриманими від цього коштами. При цьому, як бачимо, в назві зазначаються лише перші два із трьох блоків урегульованих питань. У принципі це припустимо, але в будь-якому разі доцільно починати назву з першого блоку питань, а не з другого. Тому
назву рецензованого законопроекту недоцільно починати зі слів «про
реалізацію».
У зв’язку з цим пропонуємо викласти назву законопроєкту в такій
редакції: «Щодо забезпечення безпеки під час зберігання майна, предметів та матеріалів в складських та інших приміщеннях, належних
державі, та їх реалізацію».
2. У ч. 2 ст. 7 проєкту міститься положення: «особа, яка придбала
майно на аукціоні … не може бути позбавлена права власності на
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придбане майно». У ньому вбачається корупційний ризик, який полягає в тому, що вказана норма створює сприятливе підґрунтя для
здійснення неправомірного відчуження (реалізації) державного майна під виглядом організації специфічної процедури аукціону, результати якого не можуть бути переглянуті. Крім того, така конструкція
суперечить загальним правилам цивільного законодавства щодо
можливості застосування односторонньої або двосторонньої реституції (наприклад, якщо особа, яка придбала майно на аукціоні зазначила про себе неправдиві дані, впливала на інших учасників або
попереднього власника майна шляхом погроз або застосування насильства, вводила їх в оману тощо). Тобто при прийнятті законопроекту в запропонованій до обговорення редакції може утворитися
небажана конкуренція із загальними положеннями цивільного права.
Зважаючи на викладене, пропонуємо слова «і не може бути позбавлена права власності на придбане майно» із ч. 2 ст. 7 законопроєкту
виключити.
3. Вивчення положень проекту зазначеного Закону дозволяє дійти висновку про те, що його прийняття уможливить незаконне
заволодіння певним державним майном. Таким може бути майно,
що управляється Державним агентством резерву України (Держ
резервом).
4. Вбачається, що правовідносини у сфері відчуження (реалізації)
державного майна відповідно до проекту указаного Закону мають регулюватися підзаконними нормативно-правовими актами. Представлена позиція обґрунтовується таким:
а) зазначений законопроект не містить базових, визначальних складових, до яких, окрім іншого, належить категоріально-понятійний
апарат у сфері реалізації державного майна й здійснення заходів безпеки під час його зберігання, й надання визначення майну, суб’єктам,
відповідальності, правового режиму, безпеки зберігання тощо. Перелічені категорії за правилами законодавчої техніки мають охоплюватись
нормативно-правовими актами саме рівня законів.
Окрім цього, не перелічені принципи (засади) здійснення державної політики у сфері відчуження (реалізації) державного майна й здійснення заходів щодо його зберігання. Низці таких засад у разі їх передбачення цей законопроект не відповідатиме (транспарентність (публічність), участь громадськості та ін.);
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б) подібний підзаконний нормативно-правовий акт має включати
більш детальний опис процедури відчуження (реалізації) державного
майна. Це необхідно для:
– мінімізації корупційних ризиків у зазначеній царині;
– захисту економічних інтересів держави, суб’єктів господарювання й окремих громадян-підприємців;
– посилення правових гарантій законності реалізації правовідносин
щодо відчуження державного майна тощо.
5. Формулювання ч. 4 ст. 8 проекту Закону містить корупційний
ризик. Наведена думка пояснюється таким:
– у нормі зазначений завеликий розмір відсотку, на який має бути
зменшена початкова вартість товару на аукціоні, що оголошений таким,
що не відбувся або який було відмінено;
– відсутнє обґрунтування і належна аргументація саме 30 % – го
зниження початкової ціни товару на аукціоні.
6. У п. 3 ч. 4 ст. 5 проекту Закону також міститься корупційний
ризик, оскільки передбачає безкоштовну передачу державного майна
різним суб’єктам у випадку, якщо другий або наступний аукціони
оголошено такими, що не відбулися або були відмінені.
7. Ч. 5 ст. 8 проекту Закону потребує уточнення й конкретизації
у частині деталізації вимог до 3-х осіб, які входять до складу аукціонної комісії.
8. У тексті законопроекту наявна редакційна вада. У ч. 1 ст. 2 використано зворот «наступного майна предметів та матеріалів», після
чого наводиться перелік майна. Водночас у правилах української мови
відмічається, що перед переліком або поясненням доречне слово такий.
Тому у відповідному місці слід зазначити «… , а також реалізацією
такого майна предметів та матеріалів»;
Висновок:
1) проект Закону України «Про реалізацію майна та інші заходи
з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна» (реєстр.
№ 3990 від 14.08.2020 р.) містить низку норм, формулювання яких
можна розглядати як корупційні ризики, які у практичній діяльності
щодо реалізації державного майна можуть призвести до втрат державного бюджету;
2) проект Закону України «Про реалізацію майна та інші заходи
з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна» (реєстр.
№ 3990 від 14.08.2020 р.) потребує ретельного доопрацювання на предмет усунення перелічених недоліків.
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62. Зауваження та пропозиції фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 45
Закону України «Про Національну поліцію»»
(реєстр. № 4375)
Виконавці:

М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
Т. О. Михайліченко – к. ю. н., старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
Ю. Ю. Забуга – к. ю. н., науковий співробітник лабораторії дослідження
проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

Ознайомлення із указаним проєктом Закону України та його опрацювання, а також вивчення супровідної документації до нього (пояснювальної записки, порівняльної таблиці, прогнозу впливу Закону на
зацікавлених сторін) дає підстави для деяких роздумів й здійснення
відповідних висновків. Вони ґрунтуються на чинному законодавстві
Україні у сфері запобігання злочинності та на сучасному прогресивному зарубіжному досвіді її профілактики.
1. Зміни, якими пропонується доповнити ст. 45 Закону України
«Про Національну поліцію», розширює повноваження співробітників
органів внутрішніх справ у застосуванні спеціальних засобів. Останні,
зокрема, стосуються підстав застосування електрошокових пристроїв
контактної та контактно-дистанційної групи (так звані електрошокери).
2. Насправді підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної групи, що пропонуються
у законопроекті, частково дублюють підстави для застосування інших
спеціальних засобів (кайданки та інші засоби обмеження рухомості;
гумові та пластикові кийки; засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії), що згадуються у чинній на теперішній час ст. 45
Закону України «Про Національну поліцію».
3. Викликає занепокоєння пропозиція розширити випадки застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистан384
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ційної дії без чітких критеріїв їх застосування. Проєкт № 4375 не
містить жодних положень, в яких би зазначалися чіткі критерії для
розмежування підстав застосування цих спецзасобів, адже у ч. 3 ст. 43
Закону України «Про Національну поліцію» міститься вказівка лише
на положення, що «вид та інтенсивність застосування заходів примусу
визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення», що не передбачає чітких критеріїв, а містить лише низку
оціночних понять. Таким чином, запропоновані у Проєкті зміни ставлять у завідомо невигідне становище самих поліцейських, які, поперше, за такої підстави насамперед завжди будуть орієнтуватися за
використання менш травматичного засобу, навіть якщо це не буде
обґрунтовано, а по-друге, будуть вимушені в судовому порядку кожного разу доказувати правомірність застосування ними більш небезпечних спеціальних засобів, якими є вогнепальна зброя та пристрої
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами. Так само було би доречним доповнити текст положенням про обов’язкове попередження
правопорушника про застосування цих пристроїв.
4. На необґрунтований характер розширення підстав для застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної групи указує та обставина, що серед таких передбачена можливість «затримання особи, яка вчинила адміністративне
або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському». Виходячи з такого формулювання цієї нової підстави, виникає кілька суджень:
− до відповідного розслідування і винесення службовою особою
(поліцейським) або уповноваженим органом (судом) особа може учинити лише діяння з ознаками певного (адміністративного, кримінального) правопорушення;
− у разі, наприклад, зловживання патрульним поліцейським своїми
правами, неправильного (свідомого чи несвідомого) трактування положень чинного законодавства громадянин (водій) може не виконувати відповідних вимог поліцейського, які позбавлені їх головної ознаки – законності. Теоретично у разі доповнення п. 6 ч.3ст. 45 Закону
України «Про Національну поліцію» новими підпунктами «в», «г», «ґ»
і «д» буде закладена правова основа для розширення підстав застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної
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групи навіть при реальній відсутності у діях громадян, у тому числі
водіїв, ознак адміністративного правопорушення;
− наразі для поліцейських у ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» передбачені правові підстави застосування спеціальних
засобів, а саме: кайданки та інші засоби обмеження рухомості – до
особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення
та чинить опір поліцейському або намагається втекти; гумові та пластикові кийки – для затримання особи, яка вчинила правопорушення
і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського. Тобто передбачення у наданому законопроекті підстави для застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної групи у виді «затримання особи, яка вчинила адміністративне або
кримінальне правопорушення…» фактично дублює існуючі на теперішній час підстави застосування інших указаних спеціальних засобів.
5. Недоречність прийняття зазначеного Проєкту зумовлюється
також таким:
а) сучасна зарубіжна прогресивна практика запобігання злочинності поліцейськими підрозділами багатьох західних країн світу ґрунтується на застосуванні так званої концепції community policing. Вона
передбачає широке залучення громадськості у всіх її проявах до справи профілактики правопорушень (адміністративних та кримінальних).
Наразі сувора «поліцейська» модель запобігання злочинам не працює.
Її альтернативою є стратегія участі громадськості. Звідси будь-яке розширення повноважень поліції у застосуванні насильства до громадян
суперечить сучасним світовим тенденціям правоохоронної діяльності;
б) в Україні поетапно упроваджуються заходи, спрямовані на проактивне запобігання злочинності, яке базується на уникненні, за можливості, силового варіанту вирішення конфліктних та інших ситуацій,
що можуть призвести до жертв. Для цього в Україні кілька років тому
були створені за скандинавською моделлю підрозділи поліції діалогу.
Тому указаний законопроект фактично суперечить філософії діяльності поліції діалогу;
в) деякі держави світу, серед яких особливе місце посідає Велика
Британія, відмовляються від носіння поліцейськими при патрулюванні вулиць зброї та інших спецзасобів, включаючи електрошокери. Саме
така позитивна практика у сфері запобігання злочинності має братись
за взірець в Україні, а не її антиподи. Такий підхід здатний істотно
підвищити довіру населення до органів правопорядку. Остання, як
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відомо, відповідно до чинного законодавства є основним показником
ефективності діяльності Національної поліції;
г) застосування до осіб, дії яких містять ознаки правопорушення,
електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної групи підвищує ризики летальних випадків, якщо особа страждає на
серцево-судинні, нервові або інші розлади. Натомість застосування,
у разі крайньої необхідності, інших спеціальних засобів (кайданки та
інші засоби обмеження рухомості, гумові та пластикові кийки) значно
знижують ризики настання смерті;
д) до представленого законопроекту було висловлено чимало зауважень з боку зацікавлених суб’єктів (Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини; Міністерство юстиції України), які були враховані, на жаль, лише частково;
е) указаний законопроект є тривожним сигналом, який свідчить
про тяжіння правозастосування в Україні у бік розширення репресивних і силових форм забезпечення правопорядку і захисту прав громадян, іноді навіть шляхом порушення прав інших членів суспільства.
Цю тезу підтверджує ще один проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (реєстр.№ 2695 від 27.12.2019 р.). Найбільше дорікань
громадськості викликають не заходи, спрямовані на боротьбу із керування автотранспортними засобами у стані сп’яніння, а саме заходи,
які значно розширюють повноваження поліцейських у спілкуванні
з водіями та штучно створюють поле для потенційних зловживань.
Якщо указаний законопроект набуде чинності, то в Україні буде запроваджена імперативно-силова модель комунікації поліцейських із водіями, яка має місце у США. А самі громадяни у такому випадку позбавляться можливості уникати поліцейського свавілля. Подібні законодавчі новели в умовах існуючого менталітету українців та
у цілому невисокої професійної й морально-етичної культури поліцейських вважаються передчасними.
Висновок:
1) у Проєкті міститься чимало недоліків і ризиків, які сприятимуть
розширенню поліцейськими застосування силового варіанту при запобіганні правопорушенням та, відповідно, їх службових зловживань;
2) у підпункті в пункту 6 ч. 3 ст. 45 Проєкту слід скоригувати речення в частині «життю або здоров’ю особи, поліцейського» на «жит387
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тю або здоров’ю поліцейського чи іншої особи», так як чинне формулювання протиставить поліцейського загальному поняттю «особа»;
3) задля забезпечення певного балансу між захистом прав громадян,
з одного боку, та наданням поліцейським достатніх правових підстав
щодо адекватного реагування на протиправні дії з боку правопорушників, – з другого, пропонується доповнити частково п. 6 ч.3 ст. 45
Закону України «Про Національну поліцію» підпунктами «в», «г», «ґ»,
«д» такого змісту:
«в) затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському (без словосполучення «адміністративне або»);
г) затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий
злочин і намагається втекти;
ґ) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається
втекти з-під варти;
д) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї
та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського».

63. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєктів
законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реалізації окремих положень діяльності
Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959
від 06.08.2020 р.), а також «Про внесення змін
до адміністративного та кримінального законодавства
щодо запровадження діяльності Бюро економічної
безпеки України» (реєстр. № 3951-1 від 25.08.2020 р.)
Виконавці:

Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
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С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшли листи від
голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Д. А. Монастирського від 17.09.2020 р. (вх. лист № 163‑01‑23),
а також президента НАПрН України О. В. Петришина від 11.09.2020 р.
(вх. лист електронною поштою № 270) із дорученням підготувати зауваження та пропозиції до проектів законів «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо реалізації окремих положень
діяльності Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3959 від
06.08.2020 р.) (далі – законопроект № 3959), а також про внесення змін
до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 39511 від 25.08.2020 р.) (далі – законопроект № 3959-1).
Обидва законопроекти № 3959 та № 3959-1 визначають законодавче підґрунтя для реалізації окремих положень незалежного державного правоохоронного органу, який повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування
та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до
його підслідності.
Дослідивши положення матеріалів указаних законопроектів, науковці Інституту висловили такі пропозиції та зауваження.
І
Щодо змін до Кримінального процесуального
Кодексу України (далі – КПК)
Спільні зауваження до обох законопроектів № 3959 та 3951-1
в частині змін до КПК України
1.1.1. Враховуючи, що обидва проекти Закону № 3959 та 3951-1
спрямовані на вдосконалення правової основи діяльності Бюро економічної безпеки України (далі також – БЕБ), проект Закону про яке
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(реєстр. № 3087-д) на сьогодні прийнято лише у першому читанні,
відповідно зазначений у п. 1 розділу II (Прикінцеві положення) початок
набрання чинності цих законопроектів (№ 3959 та 3951-1) слід
пов’язувати не з днем його опублікування (3 місяці), а з набранням
чинності проектом Закону № 3087-д, який визначає правові та організаційні засади створення та діяльності БЕБ України як правоохоронного органу.
1.1.2. У законопроектах в ч. 3 статті 216 КПК України пропонується вичерпний перелік кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюють детективи органів Бюро економічної
безпеки України. Одним із таких правопорушень є «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» (ст. 229 Кримінального
кодексу України). Якщо в БЕБ України розслідуватимуть такі правопорушення у сфері інтелектуальної власності, які завдають матеріальну шкоду, логічно було б до переліку таких кримінальних правопорушень додати аналогічні правопорушення у сфері інтелектуальної
власності, а саме: порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176
Кримінального кодексу України) та порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми,
сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 Кримінального
кодексу України).
Зауваження до проекту закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо реалізації
окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України»
(реєстр. № 3959 від 06.08.2020 р.) в частині змін до КПК України
1.2.1. Запропонована редакція ст. 41 КПК України, якою передбачається право слідчого, прокурора надавати доручення у кримінальних
провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування, призведе до значного ускладнення у збиранні доказової бази під
час досудового розслідування, а за певних умов може заблокувати
слідство через відсутність у оперативних підрозділів відповідних повноважень та засобів для виконання доручення, неможливість забезпечення його виконання через інші обставини.
1.2.2. Не узгоджується зі встановленими КПК України загальними
правилами початку здійснення досудового розслідування запропоно390
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ване проектом Закону доповнення ст. 214 КПК України частиною 10,
відповідно до якої відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. ст. 212, 2121 КК України, можуть бути внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до
вимог статті 86 Податкового кодексу України та іншими додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи відсутність
фактів та обставин кримінального правопорушення». Варто зауважити,
що відповідно до положень чинного кримінального процесуального
законодавства, проведення податкової перевірки не є підставою для
внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення і не
використовується як спосіб отримання доказів. Авторами ж законопроекту фактично пропонується встановити новий порядок внесення
відомостей до ЄРДР. Відповідно до чинної нормативної моделі, закріпленої у ч. 1 ст. 214 КПК: «слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно,
але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити
про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань...».
Запропоновані доповнення суттєво змінюють структурно-функціональну побудову усього кримінального провадження, фактично повертаючись до нормативного регулювання початку досудового розслідування, запровадженого КПК 1960 р. Відтак, пропозиція щодо
відновлення інституту дослідчої перевірки та повернення до нормативної моделі початку досудового розслідування, передбаченої КПК
1960 р., викликає заперечення з огляду на концептуальні засади побудови досудового провадження, закладені в чинному КПК – зокрема,
бездискреційність у вирішення питання про внесення до ЄРДР відомостей на підставі заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення. Передбачена у чинному КПК модель початку кримінального
провадження спрямована на швидке та оперативне забезпечення прав
та законних інтересів осіб, які зазнали шкоди від вчиненого кримінального правопорушення. Нормативна модель ст. 214 КПК відповідає
міжнародним стандартам захисту прав та законних інтересів особи,
а саме ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод та практиці Європейського суду з прав людини. Крім того, така
бездискреційність є реальним антикорупційним запобіжником у вирішенні питання початку кримінального провадження.
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1.2.3. Варто зауважити, що акт документальної перевірки не може
розглядатися як заява або повідомлення про вчинення кримінального
правопорушення щодо ухилення від сплати податків (абз. 4 п. 86.1.
ст. 86 Податкового кодексу України).
Окрім цього, автори законопроекту оперують поняттям «додаткові фактичними дані, що встановлюють наявність чи відсутність
фактів та обставин кримінального правопорушення», однак не надають його визначення. Відповідно до ч.1 ст. 84 КПК України фактичні
дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі
яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність
чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, є доказами. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи,
висновки експертів.
Якщо автори законопроекту таким формулюванням намагались
визначити підстави до початку досудового розслідування, то варто наголосити, що підстави до початку досудового розслідування законодавець визначив як «обставини, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення» (ч. 1 ст. 214 КПК). Відповідно внесення відомостей до ЄРДР не є «формальним» актом, який визначає
момент початку досудового розслідування. Підстави до початку розслідування хоч до внесення до ЄРДР, хоч після цього мають бути. Підходи до визначення їх наявності й у тому і в іншому випадку є однаковими. Підстави слід «шукати» винятково у первинних відомостях
про діяння, а не про «кримінальне правопорушення».
1.2.4. Потребує доопрацювання і ст. 216 законопроекту, що стосується визначення підслідності злочинів, які віднесені до органів
Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро
України.
Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 216 чинного КПК досудове розслідування злочинів, передбачених ст. 191 КПК, здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України за наявності хоча б однієї
з умов, визначених у ч. 5 ст. 216 КПК. Законопроект відносить до підслідності Бюро економічної безпеки за досудове розслідування кримінальних правопорушень за ст. 191 ККУ, у разі, якщо розмір предмета
злочину або завданої ним шкоди в чотириста і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб,
встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою
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групою. Така норма дублює повноваження вищезазначених органів досудового розслідування (БЕБ та НАБУ) у частині підслідності.
Зауваження до проекту Закону про внесення змін
до адміністративного та кримінального законодавства
щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України
(реєстр. № 3951-1 від 25.08.2020) в частині змін до КПК України
1.3.1. У проекті № 3951-1, окрім питань щодо функціонування БЕБ,
законодавець пропонує внести зміни щодо підслідності Державного
Бюро розслідувань (ч. 4 ст. 216 КПК), які, відповідно до назви та завдань
зазначеного законопроекту, не охоплюються сферою його правового
регулювання, а тому доцільно вилучити відповідні норми із проекту.
1.3.2. Заслуговує на підтримку положення проекту № 3951, які
наділяють Бюро економічної безпеки України повноваженнями для
здійснення оперативними підрозділами негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних проваджень,
віднесених до підслідності БЕБ.
ІІ
Щодо запропонованих змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП)
2.1. Вважаємо недоцільною пропозицію в законопроектах № 3951
та № 3951-1 внесення змін до статті 184-4 КУпАП щодо встановлення
відповідальності за незаконне використання найменування та ознак
належності до Бюро економічної безпеки України, оскільки у КУпАП
уже міститься аналогічний склад правопорушення, передбачений
ст. 184-3. Вважаємо за доцільне внесення змін саме до ст. 184-3 КУпАП,
встановивши відповідальність взагалі за зазначені протиправні діяння – незаконне використання найменування, ознак належності, форменого одягу, відзнак правоохоронних органів.
ІІІ
Щодо запропонованих змін
до Кримінального кодексу України (далі – КК України)
3.1. Відповідно до обох законопроектів № 3951 та № 3951-1 у Кримінальному кодексі України запропоновано виділити в окрему статтю
2222 шахрайство з податком на додану вартість як окремий вид кримінального правопорушення, закріплений за підслідністю Бюро еконо393
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мічної безпеки України для ефективного розслідування розкрадання
або заволодіння бюджетними коштами, а також для уникнення суперечностей між правоохоронними органами щодо підслідності статті 191
Кримінального Кодексу України;
Тож, вбачається, що запропонована ст. 2222 являтиме собою спеціальну норму до ст. 191 КК, а її створення обумовлюється виключно
процесуальною необхідністю.
Водночас санкція запропонованої спеціальної норми у ч. 1 є набагато м’якішою, ніж у ч. 1 ст. 191 КК (привласнення чи розтрата
чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) та
ч. 2 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Зокрема, керуючись положеннями ст. 12 КК, діяння за ч. 1
ст. 2222 законопроекту не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі та являє собою проступок, натомість діяння за ч. 1 та ч. 2
ст. 191 чинної редакції КК передбачають покарання у виді позбавлення волі до 4- років та до 5 років відповідно та є нетяжкими злочинами. У зв’язку з цим не є зрозумілим, на якій підставі пропонується пом’якшення відповідальності за передбачуваною статтею 2222,
ураховуючи приблизно однаковий ступінь суспільної небезпечності
цих діянь, подібні об’єктивні та суб’єктивні сторони, а також подібне
коло суб’єктів.
Висновок. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що законопроекти потребують доопрацювання.

64. Зауваження та пропозиції фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про Бюро економічної
безпеки України» (реєстр. номер 3087-д від 02.07.2020 р.)
Виконавці:

Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
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Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

Проектом Закону України № 3087-д від 02.07.2020 (далі – Проект)
пропонується створити Бюро економічної безпеки (далі – БЕБ) як
окремий правоохоронний орган. Відповідно до нього Директор Бюро
економічної безпеки призначатиметься Президентом України за поданням конкурсної комісії. Також у проекті запропоновано доповнити
Кримінальний кодекс статтею 2222 «Шахрайство з податком на додану
вартість».
Цей Проект, у цілому, є позитивним і сприятиме забезпеченню функціонування системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому, однак він містить низку недоліків і корупційних ризиків.
1. Згідно цього Проекту Президент України утворює Бюро економічної безпеки України (ч. 4. ст. 1 Проекту), визначає його структуру
(п. 3 ч. 1 ст. 12 Проекту), призначає на посаду і звільняє з посади Директора БЕБ України (ч. 1 ст. 13 Проекту), призначає до конкурсної
комісії 3 особи (ч. 2 ст. 13 Проекту), оприлюднює на Офіційному інтернет-представництві Президента України інформацію про час та місце
проведення засідання Конкурсної комісії та забезпечує її роботу
(ч. ч. 6,7 ст. 13), визнає роботу Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора БЕБ України (ч. 10 ст. 14),
приймає рішення щодо відзначення державними нагородами України
осіб, які мають спеціальні звання, державних службовців та інших
працівників Бюро економічної безпеки України (ч. 9 ст. 15) та про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України (ч. 14 ст. 15), затверджує Положення про
Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України
та порядок її формування (ч. 1 ст. 31), приймає рішення про здійснення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України та визначає її порядок (ч. 7 ст. 32), тощо. Це
суперечить Конституції України, в якій не передбачено таких функцій
Президента.
На сьогодні в країнах-членах ЄС найбільш поширеною інституціональною моделлю захисту фінансово-економічних інтересів держави
є створення спеціального органу, який підпорядкований Міністерству
395

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

економіки і фінансів (Італія1, Румунія2, Македонія3, Хорватія4, тощо)
або поліції (Австрія5, Франція, Латвія6, Литва7, Норвегія8, тощо).
У Грузії діє Слідча служба Міністерства фінансів Грузії 9 , а в Киргизії – фінансова поліція10. У Казахстані Служба економічних розслідувань функціонує в структурі Міністерства фінансів Республіки
Казахстан11.
Тобто, в жодній країні не існує такого потужного впливу Президента на роботу державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування
та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки і фінансів.
Такі широкі повноваження Президента України збільшують вплив
Президента на економічну сферу в країні та містять ризики «розправи»
як із незручними компаніями, так і окремими громадянами. Тому зазначені вище норми Проекту треба привести у відповідність до законодавства країн-членів ЄС, враховуючи те, що найбільш ефективний
правоохоронний орган щодо захисту фінансово-економічних інтересів
держави функціонує в Італії.
1
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78: Decreto Legislativo 19 marzo 2001
2
Управа за финансиска полициа. URL: http://www.finance.gov.mk/ mk/node/103
3
Regulamentul de organizare §i func|ionare a Garzii Financiare din 12.02.2010. URL:
http://lege5.ro/Gratuit/geztemjzhe/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-garziifinanciare-din-12022010.
4
Zakon o financijskoj policiji. URL: http://www.zakon.hr/z/197/Zakon-o-financijskojpoliciji
5
Finanzpolizei. URL: https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/finanzpolizei/
finanzpolizei.html#Aufgaben_der_Finanzpolizei
6
Службе государственных доходов: Закон Республики Латвии от 17.10.1995 г.
URL: http://www.pb2010.lv/content/materials/pb2015/files/z_sgd-2015ru.pdf
7
Law of Republic of Lithuania «On the Financial Crime Investigation Service» No.
IX-816 28 March 2002. URL: http://www.fntt.lt/data/public/-uploads/2016/10/lawonthefin
ancialcrimeinvestigationservice-1.pdf
8
General information about 0KOKRIM. URL: http://www.okokrim.no/aktueltarkiv/
publikasjoner/Okokrim brosjyre_engelsk.pdf
9
Следственная служба Министерства финансов Грузии: Закон Грузии от
09.11.2013 г. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/90304/6/ru/pdf.
10
Об утверждении Положения о Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (финансовой полиции) при Правительстве Республики Киргизии: Постановление Правительства Республики Киргизии от 15.03.2012 г. URL:
http://finpol.gov.kg/ru/orders/statement.
11
О правоохранительной службе: Закон Республики Казахстан от 06.01.2011 г.
№ 380-IV. URL: http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/normativnye-pravovyeakty/o-pravoohranitelnoy-sluzhbe.
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2. Проектом запропоновано внесення до КК України нової статті –
ст. 2222 «Шахрайство з податком на додану вартість», яка передбачає
покарання як у вигляді штрафів, так і у вигляді позбавлення волі. На
сьогодні у представників бізнес-структур часто виникають проблеми
з електронною системою адміністрування ПДВ, блокуються податкові накладні, і тому ризик потрапити під кримінальне переслідування
саме через технічні проблеми, а не внаслідок зловживань, у разі затвердження цієї норми необґрунтовано зросте. У проекті треба чітко
визначити підстави для віднесення дій осіб до шахрайських.
3. У ч. 3 ст. 17 дискримінаційною та шкідливою є пропозиція призначати на посади у БЕБ України директора Бюро економічної безпеки
України, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального
апарату Бюро економічної безпеки України та керівників підрозділів
внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро економічної
безпеки України, без проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України, тому що дискримінація полягає у наданні суттєвих переваг, не підкріплених освітою,
досвідом, знанням та навичками одних осіб над іншими. Таке призначення створює корупційні ризики. У разі заняття керівних посад у БЕБ
України некомпетентними і корумпованими особами через недосконалість ч. 3 ст. 17 законопроекту, буде завдано шкоди інтересам України.
Необхідно, щоб усі особи, які претендують на зайняття керівної посади у правоохоронному чи іншому державному органі проходили
відкриті конкурси з метою обрання найбільш компетентних осіб.
4. Незалежно від характеру підпорядкування БЕБ України (Президенту, Кабінету Міністрів, Міністерству Фінансів України, МВС
України) всі норми щодо порядку конкурсного добору та призначення
і звільнення керівника, відбору працівників, роботи цього органу, підзвітності, прозорості та незалежності його від політичного впливу та
тиску з боку політиків чи органів державної влади мають бути сформульовані таким чином, щоб орган був дійсно незалежним.
5. У Проекті відсутні механізми стримувань і противаг, які діють
в інших правоохоронних структурах. Також відсутня чітко врегульована відповідальність працівників БЕБ України за порушення ними
обов’язків та протиправне використання інформації, що стала їм відома при виконанні службових завдань.
6. Запропоновані у Проекті механізми громадського контролю
слабкіші за ті, що діють в інших органах правопорядку, зокрема,
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в НАБУ та ДБР. Громадський контроль над роботою Конкурсної комісії взагалі не передбачений.
7. У Проекті відсутні норми, якими би передбачалася ліквідація
підрозділів із протидії економічним злочинам в інших правоохоронних
органах (наприклад, в СБУ та Національній поліції України). Це може
створити дублювання повноважень різних правоохоронних органів.
8. Зайвим видається доповнення ст. 41 КПК України реченням такого змісту: «Забороняється доручати проведення слідчих (розшукових)
дій оперативним підрозділам органів безпеки України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені законом
до підслідності Національного антикорупційного бюро України або
органів Бюро економічної безпеки України», тому що дублювання повноважень різних правоохоронних органів неприпустимо.
9. Частину другу ст. 41 КПК України запропоновано доповнити
абзацом другим такого змісту: «Слідчий, прокурор має право надавати
доручення у кримінальних провадженнях лише оперативним підрозділам того органу, який здійснює у відповідних кримінальних провадженнях досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на
надання слідчими, прокурорами доручень в кримінальних провадженнях оперативним підрозділам органів і установ виконання покарань та
органів Державної прикордонної служби України». Не можна погодитися з доповненням ст. 41 КПК України вказівкою на заборону доручень в кримінальних провадженнях оперативним підрозділам органів
і установ виконання покарань та органів Державної прикордонної
служби України. Запропоноване авторами законопроєкту реформування обмежує можливості слідчих та належним чином не обґрунтоване.
10. Недоцільним є доповнення ст. 214 КПК України частиною
десятою такого змісту: «Відомості про кримінальне правопорушення,
передбачене статтями 212, 2121 КК України, можуть бути внесені до
Єдиного реєстру досудових розслідувань лише у разі, коли податкове правопорушення визначено актом документальної перевірки відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу України та іншими
додатковими фактичними даними, що встановлюють наявність чи
відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення».
Вимоги законодавчої техніки (формулювання банкетних диспозицій)
не вимагають вказівку на статтю конкретного нормативного акту,
тому що може бути змінена як назва нормативного акту так і нумерація статей, що призведе до недієвості законодавчої норми. Незро398
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зуміло також, якими «іншими додатковими фактичними даними, що
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин кримінального правопорушення». На практиці це створить складнощі через
різне праворозуміння.
На підставі викладеного слід зробити висновок, що проект Закону
України «Про Бюро економічної безпеки України» потребує суттєвого
доопрацювання.

65. Зауваження та пропозиції
Національної академії правових України до проєкту
Закону України «Про судово-експертну діяльність»
Виконавці:

В. А. Журавель – д. ю. н., проф., академік НАПрН України;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».

Ознайомлення з текстом законопроекту «Про судово-експертну
діяльність» (далі – Проект) показало, що в ньому запропоновано низку новаторських і позитивних змін, які сприятимуть реалізації принципу змагальності в судочинстві та розвитку судової експертизи в конкурентних умовах. Зокрема, запропоновано такі позитивні зміни:
1) скасування монополії державних експертних установ на проведення
криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз,
яка міститься в ч.3 ст. 7 чинного закону «Про судову експертизу» (при
збереженні існуючого обмеження для об’єктів, щодо яких державою
встановлені обмеження їх обігу та використання – ч.2 ст. 43 Проекту);
2) визнання договору із судовим експертом чи експертною установою,
укладеного за зверненням замовника судової експертизи, підставою
для проведення судової експертизи (ч. 1 ст. 43 Проекту); 3) складання
кваліфікаційного іспиту шляхом автоматизованого анонімного тестування (ч. 1 ст. 21); 4) можливість проходження стажування осіб, які
мають намір отримати кваліфікацію судового експерта, у судово-експертній установі (в т.ч. – приватній) або у приватного судового експерта, який здійснює судово-експертну діяльність індивідуально (ч. 3
ст. 20 Проекту) та ін.
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Разом з тим, в Проекті закону не зазначено вартість отримуваного
Свідоцтва на право проведення судових експертиз та підтвердження
їх кваліфікації. На сьогодні ці суми занадто високі для приватних експертів (приблизно 30 тис грн. за кожною експертною спеціальністю).
Було б доцільно вказати розрахунки цих сум виходячи з неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Також не зазначено, чи будуть автоматично відновлені скасовані через звільнення з державних експертних
установ Свідоцтва експертів, які мають значний стаж експертної роботи, а деякі з них й наукові ступені та вчені звання.
В цілому позитивно оцінюючи зусилля розробників законопроекту,
водночас змушені констатувати, що, на жаль, не всі норми Проекту
Закону здатні забезпечити реалізацію принципу змагальності у судочинстві України, права осіб на справедливе правосуддя шляхом залучення обраних ними незалежних судових експертів, створення умов
для реалізації права сторони захисту на самостійне залучення експертів на договірних умовах для проведення експертизи. Не передбачено
Проектом і запровадження рецензування висновків експерта до формування процесуального рішення по справі (а не після винесення вироку суду), яке згідно з Указом Президента № 837/2019 необхідно для
«упровадження механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peerreview»)», а не
є внутрішньовідомчими кадровими завданнями з перевірки загальної
якості роботи експертів, та ін.
Зауваження і пропозиції до окремих статей Проекту є такими:
5. Окремі визначення термінів, надані у ст. 1 Проекту, на відміну
від існуючих в численних словниках і енциклопедіях, містять неточності, зокрема:
а) в ч.1 ст. 1 Проекту не зазначено, що експертна ініціатива є реалізацією права експерта (п. 3,4, ч.3, ст. 69 КПК) і не є його обов’язком,
крім того надане визначення не повною мірою відповідає тому самому
терміну, запропонованому у п.4 ч.3 ст. 53 Проекту;
б) в ч. 5. ст. 1 Проекту вказано, що «методика проведення судової
експертизи – це визнаний відповідно до цього Закону результат наукової роботи..». Як убачається, доцільніше було б надати загальновідоме
визначення експертної методики, а саме: «система методів (прийомів,
засобів), які використовуються під час дослідження об’єктів судової
експертизи для встановлення фактів, що відповідають предмету судової експертизи певного роду, виду і підвиду»;
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в) у визначенні предмета судової експертизи (ч. 7 ст. 1 Проекту) не
зазначено одну з основних його ознак – дослідження об’єктів судової
експертизи (без вказівки на дослідження об’єктів дане визначення
більше відповідає поняттю консультація).
6. До ст. 3 Проекту «Загальні принципи судово-експертної діяльності» є доцільним додати принцип «дотримання прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичних осіб».
7. У ст. 6 Проекту «Допустимість використання методів, засобів
і способів проведення судової експертизи» також не зазначені вимоги
щодо «дотримання прав і свобод людини і громадянина, а також прав
юридичних осіб».
8. В ч. 3 ст. 9 Проекту зазначено, що «Органом державного регулювання щодо діяльності недержавних судово-експертних установ та
приватних експертів є Міністерство юстиції України», що передбачає
заборону іншим міністерствам і відомствам (Міністерству внутрішніх
справ України, Міністерству оборони України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству охорони
здоров’я України та ін.)надавати право приватним особам здійснювати
судово-експертну діяльність та регулювати їх роботу. З урахуванням
того, що ціла низка державних судово-експертних установ підпорядковується саме Міністерству юстиції України, така заборона створює
дискримінацію для інших міністерств і відомств, а також створює
тотальну залежність приватних експертів від підпорядкованих Міністерству юстиції України експертів, які зазвичай рецензують їх висновки
(на жаль, рецензування приватними експертами висновків державних
експертів законодавством не передбачено). Для усунення такої дискримінації убачається за доцільне покласти обов’язки щодо регулювання недержавних судово-експертних установ та приватних експертів
окремій структурі, якій не підпорядкована жодна з державних експертних установ;
9. У п. б, ч.1, ст. 14 Проекту зазначено, що суб’єктами проведення
судової експертизи окрім судових експертів можуть бути «інші фахівці з відповідних галузей знань, які залучаються як експерти до проведення судових експертиз у разі відсутності судового експерта з відповідної галузі знань», однак не конкретизовано, які саме докази відсутності експерта слугують підставою для залучення фахівця до
проведення судової експертизи. Через це залучення інших фахівців до
проведення судової експертизи ускладнюється. В такому випадку під401
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ставою для залучення фахівця може слугувати лист керівника державної експертної установи про відсутність певних експертів або необхідного обладнання.
10. У п.4, ч.1, ст. 16 Проекту зазначено, що судовим експертом не
може бути особа, яка «не має громадянства України», що суперечить
ч.2 ст. 14 Проекту в якій зазначено, що «До проведення комісійних та
комплексних судових експертиз можуть залучатися як експерти фахівці іноземних держав».
11. У ч. 2 ст. 29 Проекту вказано, що «Обов’язковою умовою для
розгляду питання щодо зарахування судовому експерту підвищення
ним кваліфікації є надання Експертно-кваліфікаційній комісії не менше однієї рецензії на один із складених ним висновків за кожною з експертних спеціальностей, за якими йому присвоєно кваліфікацію судового експерта», однак не зазначено про те, що для надання об’єктивної
оцінки Висновку рецензент повинен мати кваліфікацію, досвід і стаж
експертної роботи не нижче за експерта, висновок якого він рецензує.
Окрім того, якщо експерти з науковими ступенями і вченими званнями
протягом останніх двох років взагалі не проводили експертиз за певними спеціальностями, а здійснювали наукову діяльність, замість рецензій на неіснуючі висновки для підтвердження кваліфікації їм можна зараховувати наукові статті з проблем судової експертизи у рецензованих наукових виданнях.
12. Редакція п.2 ч.3 ст. 29 Проекту «Метою рецензування висновків
експерта є вдосконалення його професійної майстерності, поліпшення
якості та обґрунтованості його висновків» не повною мірою відповідає
меті, зазначеній в Указі Президента України № 837/2019, а саме: майбутньому реальному «запровадженню рецензування висновку судового експерта» (а не тому, який існує з середини минулого століття) та
«упровадженню механізму оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peerreview»)». Слід
зазначити, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)у своїх рішеннях неодноразово зазначав про випадки порушення ст. 6 Конвенції про
права людини (Право на справедливий суд) та недотримання принципу рівності сторін через відхилення судом рецензій на висновки експерта, які надала сторона захисту. При цьому ЄСПЛ наголошує на тому,
що оскаржити висновок експерта без допомоги іншого експерта у відповідній галузі знань складно. Уповноважена особа, яка призначила
експертизу (залучила експерта), також позбавлена можливості під час
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провадження (розслідування злочину, судового розгляду) дізнатися про
недоліки і помилки у висновку експерта, оскільки внутрішньовідомче
планове рецензування висновків зазвичай здійснюється набагато пізніше їх складання, тобто коли матеріали вже будуть передані до суду,
а деякі провадження вже завершені. Окрім того, про результати рецензування державні експертні установи не зобов’язані повідомляти особам,
які призначили конкретні рецензовані експертизи, а від так, існує вірогідність того, що основою вироків і рішень суду можуть слугувати помилкові висновки експерта. З огляду на зазначене, залишаючи рецензування висновку експерта, як засобу підвищення його кваліфікації, вважаємо за доцільне запровадити рецензування висновків експерта як
допоміжний механізм при оцінці висновку експерта як джерела доказів.
13. У п. 1 ч. 3 ст. 39 Проекту «Керівник судово-експертної установи», зазначено, що керівник судово-експертної установи має право
«передоручати проведення судової експертизи у випадках, встановлених цим Законом», але не наведено виключного переліку випадків для
таких дій. У такій редакції цей пункт лише містить важелі тиску на
експерта, не відповідає принципам його незалежності та слугує підґрунтям для корупційних ризиків.
14. У ст. 47 Проекту мітиться неточність у визначенні терміну
«Первинна судова експертиза», а саме: «Первинною є судова експертиза у разі, якщо об’єкт досліджується судовим експертом вперше».
Об’єкт міг спочатку досліджуватися в межах певної експертної спеціальності з метою вирішення окремих питань, а потім той же самий
об’єкт в іншій лабораторії досліджувався для вирішення інших питань
(також первинна експертиза). Наприклад, спочатку уламки скла досліджували експерти-трасологи і вирішували питання щодо належності їх до одного цілого-фари автомобіля (первинна експертиза), а потім
ці самі ж уламки скла надійшли на хімічну експертизу для виявлення
нашарувань фарби (також первинна, але вже хімічна експертиза). Тому,
більш коректно визначати первинною таку експертизу, в якій уперше
досліджуються об’єкти і уперше вирішуються певні завдання.
15. У ст. 49 Проекту вказано, що «Повторна судова експертиза проводиться під час судового провадження», водночас, повторні експертизи часто проводяться й на стадії досудового розслідування. Тому
словосполучення «судового провадження» доцільно замінити на «кримінального провадження» як терміну, що охоплює досудове розслідування і судовий розгляд.
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16. Стаття 53 Проекту «Висновок експерта» фактично є дублюванням відповідних статей КПК, ЦПК та ГПК України, але й містить не
завжди вдалі доповнення. Наприклад, п.4 ч.3 ст. 53 та ч.6 ст. 53 Проекту присвячені тому самому питанню – експертній ініціативі, але
мають різні визначення, які не повною мірою відповідають одне одному, а також ч.1 ст. 1 Проекту, а саме: «інформація про обставини, які
мають значення для надання висновку (експертна ініціатива)» та
«відомості, що мають значення для справи (провадження) або можуть становити інтерес для замовника експертизи поза межами судочинства, з приводу яких йому не були поставлені питання» (мета різна).
17. У п. 7 ч. 3 ст. 53 Проекту запропоновано у вступній частині
Висновку експерта замість назви методики зазначати її реєстраційний
номер, що ускладнює процес оцінки висновку, як джерела доказів, та
спонукає до додаткових витрат часу для з’ясування саме виду застосованої експертом методики.
18. Частину 8 ст. 53Проекту треба доповнити нормою «Копія Висновку експерта зберігається в архіві експертної установи (експерта)
протягом 5 років».
19. У п. 2 ч. 1 ст. 54 Проекту доцільно конкретизувати граничний
термін, протягом якого уповноважена особа може надати додаткові
матеріали (зазвичай – це 30 діб).
20. У ч. 6 ст. 53 Проекту міститься текст «У такому випадку судовий
експерт зазначає про попередження або обізнаність (у разі залучення
судового експерта за договором) про кримінальну відповідальність за
надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального
кодексу України, а також за відмову експерта без поважних причин від
виконання покладених на нього обов`язків за ст. 385 Кримінального
кодексу України», який фактично дублює п.2 ч.3 ст. 53 Проекту.
21. Частина 2 ст. 55 Проекту «Під час проведення судової експертизи… судовим експертом може запрошуватись учасник процесу або
його представник» не відповідає п.5 ч.2 ст. 18Проекту, в якому зазначено, що експерту забороняється «вступати в непередбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами контакти з особами,
якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в її результатах».
22. У разі залучення експерта стороною захисту або потерпілим
у кримінальному провадженні неможливо виконати припис ч. 3 ст. 56
Проекту «замовник судової експертизи повинен забезпечити безперешкодний доступ судового експерта до об’єктів дослідження», оскільки
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замовник також не має доступу до речових доказів і тимчасово вилученого майна.
23. Частина 1 ст. 57 Проекту не повною мірою відповідає закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», оскільки наукові розробки з питань організації та проведення судових експертиз
мають здійснюватися науково-дослідними установами судових експертиз, іншими науковими установами та науковцями на конкурсних
засадах та фінансуватися за рахунок Державного бюджету України.
24. У ст. 62 Проекту зазначено, що тільки «Державні судово-експертні установи користуються правом установлювати міжнародні наукові зв’язки…проводити спільні наукові конференції…», що є дискримінаційною нормою для недержавних експертних установ і приватних експертів.
25. До тексту «Прикінцеві та перехідні положення» треба внести
уточнення у визначення комісійної експертизи, яким пропонується
доповнити ЦПК, ГПК та КАС (Комісійна експертиза може призначатися у випадках, якщо судова експертиза є багатооб’єктною,
складною за процесом досліджень або характером питань, що підлягають вирішенню.
26. Запропонований у п. 5«Прикінцеві та перехідні положення»
текст такого змісту «… Міністерство юстиції України забезпечує
можливість реєстрації на своєму офіційному веб-сайті волевиявлення судових експертів, включених до Реєстру судових експертів
України, щодо членства в Асоціації судових експертів України.
…..Міністерство юстиції організовує проведення установчого з’їзду
Асоціації судових експертів України відповідно до встановленого
ним порядку» фактично нівелює принцип самостійності та ініціативності у створенні самоврядної організації, якає юридичною особою
приватного права, створюється відповідно до волі її учасників (засновників) на підставі установчих документів. У такому разі убачається
суперечливим можливість державній структурі створювати самоврядну організацію, організовувати проведення її установчого з’їзду та
встановлювати порядок його проведення, оскільки така самоврядна
організація втратить самостійність та всілякий сенс. Доцільніше було
б доручити Міністерству юстиції України створення ініціативної групи з провідних експертів, науковців, представників міністерств і відомств, обов’язком якої є підготовка засновницьких документів та
організація і проведення установчого з’їзду.
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66. Пропозиції та зауваження фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності
Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів»
(реєстр. № 3335-1-д від 03.12.2020 р.)
Виконавці:

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

Ознайомившись із зазначеним законопроєктом та супутніми документами до нього, а також із висновком Головного науково-експертного управління щодо зазначеного законопроекту, вважаємо за необхідно звернути також увагу на таке.
Щодо змін та доповнень до КПК України:
1) Щодо статті 72-2 – вважаємо за доцільне положення частини 1
перенести до ст. 3 КПК, яка визначає терміни, що вживаються
у Кодексі.
До того ж необхідним видається надання вичерпного переліку посадових осіб органу виявлення, розшуку та управління активами.
2) Стосовно пункту 2 ч. 2 ст. 72-2 – ці положення необхідно деталізувати, вказавши, які конкретно учасники кримінального провадження мають повідомляти зазначений орган.
3) Пункт 4 ч. 3 ст. 72-2 – недоцільно обмежувати коло осіб, яким
надаються роз’яснення прокурором, оскільки у запропонованій редакції ч. 5 ст. 175-1 КПК йдеться також про слідчого.
4) Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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Так, наприклад, у запропонованому законопроекті пропонується
внести зміни до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, а саме: «речові докази,
вартістю понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передаються у порядку, передбаченому главою 171 цього
Кодексу (авт. – в управління АРМА). Разом з тим норми КПК України
не встановлюють порядок визначення вартості активів, які планують
передати в управління АРМА. Уповоноважені особи органу досудового розслідування, які здійснюють кримінальне провадження (слідчий,
детектив, прокурор), слідчий суддя (суд) не мають спеціальних знань
у різноманітних галузях науки, техніки, мистецтва тощо, а тому і не
можуть визначити вартість будь-яких активів, які планується передати
в управління Агентству. А тому необхідно внести відповідні доповнення до КПК України.
Перед зверненням слідчого за погодженням з прокурором або прокурора до слідчого судді (суду) з клопотанням про передачу арештованих активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), має надати доручення судовому експерту визначити вартість активів. Так само, за допомогою експерта має
звертатись й слідчий суддя (суд), у порядку, встановленому Законом
України «Про судову експертизу». Хоча і п.1, ч. 2, ст. 1752 законопроекту містить припис, що відповідне клопотання має містити «обґрунтування відповідності активів вимогам, встановленим законом, до активів, які можуть бути передані в управління органу
виявлення, розшуку та управління активами», проте аби уникнути неоднозначного трактування зі сторони правозастосовувача –
процедура оцінки вартості таких активів має бути прописана,
оскільки у цьому провадженні відбувається обмеженням конституційних прав особи. Окрім цього, варто звернути увагу і на п. 3
ч. 1 ст. 9 та п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Національне агентство
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Агенство зобов’язане
виконувати звернення слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді
(суду) з питань проведення оцінки активів. Який порядок, форма та
зміст такого звернення? На наш погляд, ці питання потребують врегулювання нормами КПК України.
5) Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за
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рішенням слідчого судді (суду) АРМА для здійснення заходів з управління ними.
Тобто, логістика передачі активів в управління Агентству виписана
таким чином, що спочатку органи досудового розслідування та прокуратури мають спробувати отримати письмову згоду власника і лише
у випадку відмови останнього звертатися із відповідним клопотанням
до слідчого судді (суду), який в свою чергу має переконатися, що слідчий,
детектив, прокурор зверталися до власника та отримали відмову.
Однак на практиці, органи досудового розслідування без жодної
спроби зв’язатися з власником активів для отримання письмову згоди
чи відмови у її наданні, а також без будь-якого повідомлення власника
активів про те, що слідчим суддею (судом) вирішуватиметься питання
про передачу його майна в управління Агентству, а тому арештовані
активи передаються в управління АРМА за рішенням слідчого судді
(суду), надалі Агенство без якогось повідомлення та без рішення
суду про конфіскацію реалізує це майно на електронних торгах або
передає в управління особі, яку визначило АРМА. Цього проблемного питання не вирішує і запропонований законопроект, хоча найчастіше потерпілими у цьому випадку є власники квартир (наприклад,
у справі «будинки Войцехівського» у місті Києві) та ін. Пропонуємо
законодавцю, передбачити норму, відповідно до якої органи досудового розслідування, прокуратури та суду мають підтвердити звернення
до власника такого майна щодо отримання згоди шляхом доповнення
до запропонованої редакції ст. 1752 КПК, частиною 4 відповідно до
якої: до клопотання про передачу активів в управління органу
виявлення, розшуку та управління активами обов’язково додаються документи, що підтверджують звернення органів досудового розслідування, прокуратури до власників цього майна.
6) Стосовно ч. 5 ст. 175-1 КПК – стосовно роз’яснення уповноваженої особи про з’ясування позиції щодо можливості розпорядження
активами. У п. 4 ч. 3 йдеться про з’ясування позиції щодо можливості
розпорядження активами, а у ч. 5 ст. 175-1 КПК – можливості забезпечення органам ефективного управління активом і збереження та/або
збільшення його економічної вартості. Аналогічні положення містяться і у п. 3 ч. 2 ст. 175-2 законопроекту.
7) Щодо ч. 4 ст. 175-4 законопроекту – доцільним видається вирішення питання про форму та зміст акту прийому-передачі активів
в управління органу.
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8) Щодо пункту 1 ч. 1 ст. 175-5 законопроекту – стосовно постанови прокурора – доцільним видається доповнення словами, яка набула
чинності.
Щодо змін та доповнень до Закону України «Про Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:
1) Стосовно ч. 3 ст. 20 – доцільним видається конкретизувати, про
яке рішення йдеться.
2) Недоцільним видається запроваджувати конструкцію, запропоновану ч. 5 ст. 21 щодо необхідності подальшого узгодження рішення
суду про передачу для реалізації активів погоджувати зі спеціально
створеною при Національному агентстві міжвідомчої комісії з питань
реалізації активів. На нашу думку ці питання мають бути вирішені
в процесі судового провадження.

67. Пропозиції та зауваження науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо проєктів Законів України «Про суд присяжних»
(реєстр. № 3843 від 14.07.2020 р.)
та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку із прийняттям Закону України
«Про суд присяжних»» (реєстр. № 3845 від 14.07.2020 р.)
Виконавці:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
А. А. Барабаш – молодший науковий співробітник відділу дослідження
проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Інституту надійшов лист за підписом Головного ученого секретаря Національної академії правових наук України В. А. Журавля № 530
від 24.07.2020 р. з проханням надати свої пропозиції та зауваження
щодо проєктів Законів України «Про суд присяжних» (реєстр. № 3843
від 14.07.2020 р.) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних»»
(реєстр. № 3845 від 14.07.2020 р.). Ознайомившись зі змістом вищезаз409
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начених законопроєктів, пояснювальними записками та порівняльними таблицями до них, можемо зазначити таке: у цілому підтримуючи
ініціативи авторів законопроектів, вважаємо, що обидва потребують
певних доопрацювань з урахуванням викладених нижчезазначені зауваження та пропозиції.
Метою законопроекту «Про суд присяжних» (реєстр. № 3843 від
14.07.2020 р.), як зазначено у пояснювальній записці до нього, є: «забезпечення реалізації статті 124 Конституції України щодо безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних».
Цілком підтримуючи ідею необхідності удосконалення як організаційно-правової, так і процесуальної форми суду присяжних, уявляється необхідним звернути увагу на низку спірних положень, які вказують на те, що запропонований механізм функціонування суду присяжних не буде ані якісним, ані дієвим, а тому вважаємо, що цей
проект потребує доопрацювання.
1. Автори проекту пропонують окремий закон про суд присяжних,
а також Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних»», які
містить у т.ч. зміни до КПК України, КК України, КУпАП, «виходячи
із того, що статусні норми щодо такого суду і самих присяжних (інституційно-матеріальне право) не можуть бути поміщені у суто процесуальний правовий документ, яким є КПК України».
Разом з тим, організаційно-правові питання забезпечення здійснення правосуддя через присяжних (те, що автори законопроекту відносять
до норм інституційно-матеріального та частково процедурного характеру) зараз врегульовано главою 3 розділу ІІІ «Присяжний» Закону
України «Про судоустрій і статус суддів». У пояснювальній записці
відсутнє будь-яке обґрунтування недоліків саме такого закріплення
в різних законах України норм, що регулюють інститут присяжних за
характером відносин.
Більше того, ані проект Закону України «Про суд присяжних (реєстр. № 3843 від 14.07.2020 р.), ані проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних»» (реєстр. № 3845 від
14.07.2020 р.) не містять будь-яких змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», незважаючи на те, що главою 3 розділу ІІІ та
іншими розділами цього Закону врегульовано правовий статус присяжного та інші організаційно-правові питання.
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Обидва законопроекти містять частково дублюючі положення, які,
при внесенні змін до правового регулювання суду присяжних у майбутньому, можуть стати причиною численних помилок та колізій.
Зважаючи на те, що здійснення кримінального правосуддя через
присяжних підпорядковується засадам кримінального провадження,
передбачає застосування більшої частини норм Кримінального процесуального кодексу України (без цього є неможливою оцінка допустимості, належності доказів), створення паралельної існуючій процесуальної форми кримінального судочинства (з власною термінологією, етапністю, суб’єктністю, процесуальними строками і засобами)
та узагалі правове регулювання цього інституту окремим законом
є дискусійним.
2. Незважаючи на те, що положення ст. 124 Конституції України
про те, що «народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя
через присяжних» викладене без уточнення виду судочинства, проект
Закону України № 3843 обмежує застосування інституту присяжних
сферою кримінального судочинства.
Разом з тим, ч. 4 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу
України передбачено, що розгляд справ про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною
та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; про визнання
фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
про усиновлення; про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу проводиться судом у складі одного судді і двох
присяжних.
Пунктом 3 розділу І частини «Прикінцеві та перехідні положення»
проекту Закону України № 3843 пропонується ч. 4 ст. 293 Цивільного
процесуального кодексу України виключити. Проте, у пояснювальній
записці до цього законопроекту не міститься будь-якого обґрунтування виключення участі присяжних у здійсненні цивільного судочинства.
Уявляється, що здійснення правосуддя через присяжних щонайменше в двох видах судочинства: кримінальному та цивільному передбачає різні процесуальні порядки участі присяжних за можливо єдиного механізму формування списку присяжних.
3. Незважаючи на твердження авторів законопроекту № 3843, що
«у цьому проекті фактично мають місце три різних за правовою природою групи норм», де-факто відсутнє будь-яке його структурування.
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Вважаємо, що положення ст. ст. 12-28 проекту Закону України
№ 3843 носять виключно кримінальний процесуальний характер,
а тому мають міститися лише в КПК України.
Часткова регламентація кримінальних процесуальних відносин
діяльності суду присяжних в КПК України та пропозиція законопроекту № 3845 виключити з КПК України ст. ст. 384-396 КПК України
(пп. 12-19 п. 1 розділу І проекту Закону № 3845), не вводячи в КПК
України нові норми, що регулюють провадження з участю суду присяжних, не відповідає вимогам принципу верховенства права та не
забезпечує ясність закону.
4. Проект Закону України № 3843 містить неоднозначні чи дублюючі положення.
Наприклад, в ч. 2 ст. 4 проекту зазначено, що «склад Лави присяжних формується ... із числа громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі», а ч. 1 ст. 7 визначає, що
«присяжним може бути громадянин України, який ... постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного
суду». По-перше, чинне законодавство не використовує таке поняття
як «суддівський округ», законопроект не містить його визначення. Подруге, дублювання фактично одних і тих самих положень у різних
нормах закону є зайвим.
Подібні положення містяться і в інших нормах законопроекту. Так,
ч. 1 ст. 10 містить положення, що присяжний, кандидат у присяжні
зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду… для участі в судовому засіданні (п. 2). А потім зазначається, що вони зобов’язані
також вчасно з’явитися для участі в розгляді судової справи (п. 3).
Однак розгляд судової справи проводиться у судовому засіданні.
Також у п. 5 цієї ж статті йдеться про обов’язок присяжного брати
участь у судовому засіданні, а потім в п. 6 про обов’язок безсторонньо
і справедливо брати участь у розгляді судової справи з дотриманням
засад і правил судочинства. Очевидно, що останнє положення є більш
широким за змістом і поглинає положення п. 5.
Законопроект використовує понять «головуючий суддя» (ч. 1 ст. 11,
ч.ч. 2, 3, 8, 10 ст. 12, ч. 1 ст. 12) та «суддя, який головує в судовому засіданні» (ч. 4 ст. 12), просто «суддя» (ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 11).
Неоднозначними уявляються посилання в законопроекті на різні
за назвою списки кандидатів у присяжні. Так, у ч. 3 ст. 7 законопроекту зазначено про «особу, яку обрано до списку кандидатів у присяжні»,
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у ч. 1 ст. 11 про «кандидата у присяжні», ч. 3 ст. 11 визначає «кандидатів до Лави присяжних». У зв’язку з цим, не зрозумілим є зміст
статті 7 законопроекту, а тому виникає питання: «Мова йде про реєстр
кандидатів у присяжні чи про список кандидатів до Лави присяжних?».
Аналогічна плутанина щодо кандидатів у присяжні чи кандидатів до
Лави присяжних міститься в ч.ч. 2-4 ст. 11 проекту Закону. І аналогічні недоліки деінде зустрічаються по тексту проекту.
5. У тексті проекту Закону № 3843 до одних і тих же правових явищ
застосовуються різні терміни: справа – судова справа; провадження –
кримінальне провадження, процесуальний головуючий – головуючий –
головуючий суддя – суддя, що головує (стосовно професійного судді).
6. Незважаючи на існуючі правові категорії, які характеризують обмеження незалежності судді, присяжного, законопроектом № 3843 пропонується нове поняття «утиск присяжного в будь-який спосіб» (ч. 3
ст. 6 законопроекту), яке потребуватиме правового визначення. Очевидно, що на час виконання присяжними обов’язків із здійснення правосуддя, на них поширюються установлені законом гарантії незалежності
і недоторканності суддів. Тому є незрозумілим призначення ст. 6 Закону
та відмежування таких гарантій незалежності від суддівських.
7. Обставини, які унеможливлюють участь особи у здійсненні
правосуддя як присяжного, викладені в ч. 2 ст. 7 законопроекту № 3843
слід класифікувати на 2 групи: 1) обставини, які виключають участь
особи як присяжного у будь-якому кримінальному провадженні, а тому
мають бути враховані при формуванні реєстру присяжних (кандидатів
у присяжні); 2) обставини, які виключають участь особи як присяжного у конкретному кримінальному провадженні, а тому можуть бути
враховані лише при відборі кандидата у присяжні для участі як присяжного у конкретній справі. З тексту законопроекту незрозуміло яким
чином забезпечується встановлення та перевірка вказаних відомостей.
Особи, зазначені в п.п. 7-8 ч. 2 ст. 7 проекту Закону України № 3843
входять до кола учасників кримінального провадження, визначених
п. 18 ч. 1 ст. 2 КПК України, тому доцільно пункт 7 викласти у такій
редакції: «особа, яка є учасником кримінального провадження або його
близьким родичем чи членом сім’ї».
8. Виглядає невдалим суміщення в одній статті – статті 11 проекту
Закону України № 3843 положень з формування та ведення Реєстру
кандидатів у присяжні та положень з формування списку кандидатів
до Лави присяжних (кандидатів у присяжні у конкретному криміналь413
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ному провадженні). Цією статтею регулюються і організаційно-правові відносини з ведення Реєстру кандидатів у присяжні, і процесуальні
відносини відбору кандидатів у конкретну Лаву присяжних, процесуальні відносини з виклику кандидатів до суду та забезпечення їх явки,
і організаційно-правові відносини з забезпечення трудових прав кандидатів тощо.
Вважаємо, що організаційно-правовий статус присяжного особа набуває з моменту її включення до списку (реєстру) присяжних. Процесуальний статус присяжного особа з числа списку присяжних набуває
з моменту її визначення для конкретного судового розгляду. Виключення присяжного від участі в конкретному судовому розгляді відбувається
процесуальним шляхом як виключення присяжного, а не як кандидата
у присяжні. Такий підхід (зараз визначений Законом України «Про судоустрій і статус суддів») не лише забезпечує належний захист прав
присяжних, але й усуває термінологічну плутанину.
Не можна погодитися з положеннями проекту Закону України
№ 3843, що відбір присяжних (як зазначено у проекті – кандидатів
у присяжні) у конкретному кримінальному провадженні має здійснюватися ТУ ДСА. По-перше, це порушує встановлений і апробований
практикою процес з визначення конкретних суддів, присяжних у справі внаслідок автоматизованого розподілу справ апаратом суду через
автоматизовану систему документообігу суду; по-друге, до процесу
визначення присяжних долучається державний орган, який не має
юрисдикційних повноважень, що потребуватиме змін ст. 35 КПК та
відповідного Положення про АСД суду; по-третє, створення та забезпечення функціонування нової системи «випадкового/сліпого автоматизованого відбору кандидатів у присяжні» для ДСА потребуватиме
часу і відповідного фінансування; по-четверте, процедура відбору
кандидатів у присяжні, яка включатиме такі етапи: (1) «направлення
головуючим суддею заявки до ТУ ДСА про виклик кандидатів у присяжні» (при тому, що за ст. 11 ТУ ДСА виклик кандидатів у присяжні
не здійснює, а суд надсилає кандидату в присяжні не передбачене КПК
України «письмове запрошення»!) (2) «формування ТУ ДСА списку
кандидатів у присяжних» (3) «направлення ТУ ДСА списку кандидатів
до Лави присяжних судді» (якому судді?), виглядає занадто складною
та довгою. Зараз усі ці функції з визначення присяжних виконує лише
апарат суду, відповідні відносини обмежуються одним судом і незначним часом для виконання зазначених дій. Окрім того, КПК України
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не знає такий вид процесуальних актів суду (судді) як «заявки», «письмові запрошення».
Вважаємо, що питання формування та ведення списку присяжних
(ст. 64 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»), вимоги до
присяжних, мають бути врегульовані Законом України «Про судоустрій
та статус суддів». Автоматизована система діловодства загального місцевого суду повинна мати доступ до вказаного списку присяжних. Після призначення судом судового розгляду судом присяжних (п. 5 ч. 3
ст. 314 КПК України) головуючий дає секретарю судового засідання
розпорядження про виклик присяжних у відповідній кількості, які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа
осіб, які внесені до списку присяжних (ч. 1 ст. 385 КПК України). Відбір
присяжних, вирішення питань про їх увільнення від виконання обов’язків
вирішується в судовому засіданні (ст. 387 КПК України). Пояснювальна
записка до законопроекту не містить інформацію про причини, які спонукали акторів проекту принципово змінити процедуру в цій частині та
значно збільшити процесуальні строки виконання відповідних дій.
9. Позитивним є положення проект Закону України № 3843 про
запровадження анкети присяжного, яка містить: «питання щодо освіти,
досвіду роботи та біографічних відомостей кандидата у присяжні, затверджує Державна судова адміністрація» (ч. 5 ст. 11 законопроекту).
Використання анкети дозволить прискорити встановлення обставин,
що виключають участь особи як присяжного.
10. Стаття 12 проекту Закону України № 3843 про відбір присяжних
передбачає вирішення питань про відвід (самовідвід) або про звільнення від виконання обов’язків присяжних. Усі рішення з цих питань
приймає головуючий суддя (ч. 4 ст. 12 законопроекту). Однак у ч. 7 цієї
статті робиться посилання на рішення сторони захисту і сторони обвинувачення (форма яких законопроектом також не визначається), і що
рішення можуть прийматися також з питання «залучення кандидата
в присяжні до Лави присяжних», що суперечить ч. 1 цієї ж статті.
У цілому використання понять «рішення сторони», «остаточне рішення головуючого судді» лише заплутує зміст відносин з відбору присяжних. Виходячи з публічної природи судового процесу рішення
в судовому засіданні приймає лише суд. Сторони можуть лише клопотати про відповідне рішення.
У частині дев’ятій статті 12 проекту Закону України № 3843 міститься положення, що сторони мають право «заявити відвід без наведення мотивів щодо двох кандидатів у присяжні», однак пояснюваль415
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на записка до законопроекту не містить обґрунтування необхідності
такого положення та саме такої кількості присяжних, яким може бути
заявлено немотивований відвід.
Стаття 12 проекту Закону України № 3843 не містить механізму
вирішення ситуації, коли після виконання процедури відбору присяжних залишилося більше необхідної для участі в судовому розгляді
кількості. Чинний КПК України визначає, що в такому випадку присяжні визначаються автоматизованою системою документообігу суду
з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в розгляді кримінального провадження (ч. 6 ст. 387 КПК України).
11. В частині 14 ст. 13 проекту Закону № 3843 зазначено, що «присяжні та запасні присяжні займають відведені їм місця відповідно до
встановленого порядку», однак не зазначено, ким встановлюється цей
порядок.
12. Уявляється, що про заміну присяжного запасним присяжним
головуючий повинен постановити відповідну вмотивовану ухвалу, а не
просто здійснюватися оголошення (ч. 3 ст. 14 законопроекту).
13. Дискусійним виглядає положення ч. 3 ст. 15 проекту Закону
України № 3843, що «у разі заміни Лави присяжних судове провадження починається спочатку». По-перше, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 2 КПК
України «судове провадження – кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судовий
розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження
з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку,
а також за нововиявленими або виключними обставинами». Отже у випадку заміни усіх присяжних відсутні підстави повертатися до підготовчого провадження, достатньо розпочати знову судовий розгляд
кримінального провадження.
14. Статтю 19 проекту Закону України № 3843 доцільно доповнити
положенням про те, що обговорення опитувального листа проводиться у судовому засіданні за відсутності присяжних, а також, що в опитувальному листі зазначається назва суду, прізвище, ініціали головуючого судді, номер кримінального провадження та судової справи,
прізвище, ім’я, по-батькові обвинуваченого. Опитувальний лист підписується головуючим суддею.
Крім того, за багатоепізодним справам необхідно доповнити ст. 19
проекту таким положенням (п. 7): «якщо особа обвинувачується у вчиненні більше одного діяння, то опитувальний лист складається щодо
кожного діяння окремо».
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15. Положення ст. 20 проекту Закону № 3843 про напутнє слово
головуючого судді слід доповнити вимогою про роз’яснення змісту
презумпції невинуватості (а не просто звернення уваги на цей зміст!)
та про роз’яснення змісту стандарту переконання «поза розумним
сумнівом».
16. Оскільки вердикт є рішенням лише Лави присяжних, доцільно
назву статті 23 проекту Закону № 3843 викласти в такій редакції «Стаття 23. Вердикт та його ухвалення».
Положення ч.ч. 4, 5 ст. 24 проекту Закону України № 3843 слід викласти після частини другої статті 23 проекту.
Присяжні не уповноважені змінювати питання опитувального
листа, старшина присяжних по суті не вносить текстуальні відповіді
на питання в опитувальний лист (ч. 4 ст. 24 законопроекту), а лише
зазначає в опитувальному листі відомості про кількість присяжних, які
проголосували «за» чи «проти» відповіді на конкретне питання.
Тому вердиктом є рішення Лави присяжних у формі заповненого
старшиною присяжних та підписаного усіма присяжними опитувального листа з результатами голосування усіх присяжних з кожного питання опитувального листа.
17. У статті 24 проекту Закону України № 3843 мова йде не про
процедуру ухвалення вердикту, а про різні види вердиктів.
Частиною шостою статті 19 проекту Закону України № 3843 передбачено, що «якщо обвинувачених більше одного, то опитувальний лист
складається щодо кожного обвинуваченого окремо». Таким чином, зі
статті 24 проекту слід виключити слово « (осіб)» у всіх відмінках.
18. Положення ч. 3 ст. 24 проекту Закону України № 3843, що
«у разі рівного розподілу голосів присяжних рішення трактується на
користь обвинуваченого» вимагатиме відповідного тлумачення у правозастосовній практиці. Тому його слід викласти більш однозначно:
«У разі рівного розподілу голосів присяжних з питання, зазначеного
у пункті 4 частини четвертої статті 19 цього Закону, вважається, що
є обставини, які пом’якшують покарання винуватої особи. У разі
рівного розподілу голосів присяжних з питання, зазначеного у пункті 5 частини четвертої статті 19 цього Закону, вважається, що відсутні підстави для відшкодування завданої винуватою особою моральної
шкоди потерпілому».
19. Види вердиктів, вказаних в статті 24 і в статті 26 проекту Закону України № 3843 не співпадають за назвами.
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20. Рішення, передбачене ч. 4 ст. 27 проекту Закону України № 3843
має бути викладене у резолютивній частині вироку суду присяжних
з відповідним мотивуванням в мотивувальній частині вироку.
21. Виглядає спірним положення ч. 1 ст. 28 проекту Закону України
№ 3843, що виправдувальний вирок суду присяжних може бути оскаржений в апеляційному порядку з питань порушення процедури формування Лави присяжних. Порушення процедури формування Лави
присяжних є окремим (спеціальним) випадком відводу усьому складу
присяжних. Заяви про відвід під час досудового розслідування подаються одразу після встановлення підстав для такого відводу (ч. 4 ст. 80
КПК України). Зважаючи на те, що порушення процедури формування
Лави присяжних можуть бути встановлені особами, яким належить
право апеляційного оскарження, ще на етапі формування Лави присяжних, немає жодних причин відтермінувати це питання до моменту
постановлення виправдувального вироку.
Редакції ч.ч. 2, 3 ст. 28 проекту Закону України № 3843 сформульовані в категоріях, які не відповідають відповідним статтям КПК України, що передбачають підстави скасування вироків в апеляційному або
касаційному порядку.
Щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про суд присяжних»» (реєстр. № 3845 від 14.07.2020 р.)
22. Визначення поняття «конфлікт інтересів» в КПК України
(пп. 1.2 п. 1 розділу І проекту Закону України № 3845) виглядає зайвим,
зважаючи на те, що це питання вирішено Законом України «Про запобігання корупції». Незрозуміло чому в кримінальному провадженні
застосування поняття «конфлікту інтересів» обмежено лише двома
стадіями: досудового розслідуванні і судового розгляду.
23. Запропонована редакція частини 3 статті 383 КПК України
(пп. 1.10 п. 1 розділу І проекту Закону України № 3845) є неповною
в частині визначення повноважень головуючого (наприклад, потерпілий цивільні позивач і відповідачі мають право заявляти клопотань,
але редакція не містить відповідного повноваження головуючого на їх
розгляд та вирішення і т.п.), викладено некоректними для кримінального провадження термінами (наприклад, «прийняття доказів, що заявляються в судовому засіданні»). Очевидно, що така редакція не дозволить головуючому вирішити усі питання, пов’язані з судовим розглядом (крім питання про винуватість особи), що унеможливить
ефективне ведення судового процесу.
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Редакція абзацу третього запропонованої редакції частини 3 статті
383 КПК України в частині визначення видів вироків не відповідає
статті 26 проекту Закону № 3843.
24. Дублюючі положення редакції частину 3 статті 31 КПК України
(пп. 1.4 п. 1 розділу І проекту Закону України № 3845) та редакції абзацу
другого частини 6 ст. 314 КПК України (пп. 1.11 п. 1 розділу І проекту
Закону України № 3845), що кримінальне провадження стосовно кількох
обвинувачених (підсудних) розглядається судом присяжних стосовно
всіх обвинувачених (підсудних), якщо хоч би один з них заявив клопотання про такий розгляд, але з появою нової умови, «що виділення
кримінального провадження щодо інших підсудних не є можливим».
25. Відсилочні норми запропонованих редакцій ч. 4 ст. 409, ч. 5
ст. 424 КПК України (пп. 20, 21 п. 1 розділу І проекту Закону України
№ 3845) є недопустимими, оскільки такий підхід не відповідає вимогам
ясності закону.
26. Щодо запропонованої редакції ст. 381-2 КК України, не зрозуміло в чому полягає моральна шкода здоров’ю особи (п. 2 розділу
І проекту Закону України № 3845).

68. Пропозиції до проєкту
Стратегії державної політики щодо наркотиків
на період до 2030 року
Виконавці:

Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
В. М. Пашков – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я.

Основні цілі Стратегії:
– визначити основні підходи, принципи та цілі, а також визначити
пріоритети національної політики щодо боротьби з наркотиками
в Україні для всіх сегментів державного управління та громадянського
суспільства;
– окреслити інституційні та організаційні рамки політики щодо наркотиків, а також відповідальності та компетенції всіх основних сегментів
системи державного управління стосовно політики щодо наркотиків;
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– встановити зв’язок між державним управлінням, неурядовими
організаціями та організаціями самодопомоги на всіх рівнях реалізації політики щодо наркотиків;
– надати інституціям, організаціям та громадянському суспільству можливість брати активну участь у здійсненні національної
політики щодо наркотиків та сприяти виконанню її цілей;
– інформувати як професійну спільноту, так і громадськість
про природу національної політики щодо боротьби з наркотиками
в Україні, її цілі та пріоритети, які вона прагне виконувати, щоб
сприяти співпраці як на національному, так і на міжнародному
рівнях.
Стратегічна ціль 1.
Зменшення рівня наркозалежності та зниження
рівня смертності наркозалежних
№

Оперативні цілі

1. Створити ефективну систему нагляду
за кількістю нар
козалежних в Україні та впровадити
ефективний моніторинг і оцінку програм протидії поширенню вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин
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Завдання
удосконалити існуючу систему нагляду за кількістю наркозалежних та моніторингу і оцінки програмних заходів щодо протидії поширенню вживання наркотичних засобів та психотропних речовин,
встановити національні цільові показники та інтегрувати їх до існуючої системи;
забезпечити проведення періодичних популяційних серологічних і біоповедінкових досліджень
щодо поширеності вживання наркотичних засобів
та психотропних речовин серед різних груп населення, особливо серед ключових груп населення
(абітурієнти, студенти закладів професійної, професійно-технічної та вищої освіти; мобілізовані та
призвані на строкову військову службу; засуджені,
які перебувають в установах виконання покарань
і слідчих ізоляторах);
провести моделювання наслідків і сформувати
економічні та юридичні прогнози щодо тягаря захворювань для системи охорони здоров’я, безпеки
населення та економіки країни, висновки якого
використати для прийняття рішень щодо необхідних інвестицій;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

2 Запобігти новим
випадкам вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин

Завдання
надання керівникам, професійній спільноті та
широкій громадськості достатньої кількості відповідної достовірної інформації про ситуацію щодо
постачання та вживання наркотиків в Україні та про
ефективність заходів, що вже проводяться.
надання пріоритету профілактичній роботі у наркополітиці;
покладення на суб’єктів наркополітики обов’яз
кової функції запобігання наркоманії та наркозлочинності;
змістовне оновлення профілактичної роботи з метою формування в суспільстві: захисних соціальних
бар’єрів і готовності протистояти ризикам; здорового способу життя і залучення населення насамперед до суспільно корисної праці, розширення
кола життєвих інтересів, не пов’язаних із вживанням наркотиків, алкоголю, тютюнопалінням та іншими шкідливими звичками;
проведення профілактичної роботи як складової
частини всіх різновидів і форм реалізації наркополітики: контролю за обігом наркотиків, профілактика спрямована на тих, хто тільки почав вживати,
лікування та реабілітації наркозалежних осіб, боротьби з наркозлочинністю;
профілактика попередження виникнення залежності: пропагування серед широких верств населення здорового способу життя із зосередженням особливої уваги на дітях, учнівській та студентській
молоді, створення умов для його застосування,
формування у них навичок несприйняття вживання
психоактивних речовин;
розроблення заходів протидії поширенню наркотичної субкультури;
взаємодію державних органів та інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення,
надання об’єктивної, науково обґрунтованої інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопалінням;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання
функціонування державної системи правової
освіти та постійне об’єктивне інформування населення про наркотичну ситуацію в державі;
впровадження визначених у програмах підготовки та перепідготовки педагогічних працівників
сучасних методик профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської
та студентської молоді;
проведення конкурсів із створення телевізійних
програм, публікацій у друкованих засобах масової
інформації, художніх творів, сценаріїв фільмів на
антинаркотичну тематику, в тому числі із залученням спонсорської допомоги громадських асоціацій
та фондів;
забезпечення навчальних закладів за рахунок
бюджетних коштів достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для проведення
профілактичної роботи з учнями, їх батьками та
педагогічними працівниками;
забезпечення розвитку інфраструктури надання
комплексної соціально-педагогічної та медико-психологічної допомоги дітям та їх батькам;
впровадження в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників та лікарів загальної практики – сімейних лікарів сучасних методик
профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;
забезпечити доступ та сприяти отриманню представниками ключових груп населення комплексних
профілактичних послуг, зокрема тих, що надаються
на рівні громад та силами спільнот, за рахунок державного та місцевого бюджетів;
впровадити комплексні комунікаційні програми
громадського здоров’я, спрямовані на загальне населення, зокрема підлітків і молодь, та системні
навчальні заходи для професійних та пріоритетних
груп – працівників правоохоронних органів, закладів освіти, військовослужбовців тощо;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання
забезпечити доступність замісної підтримувальної терапії, зокрема у місцях позбавлення волі.
Попередження передбачає здійснення конкретних превентивних заходів (на основі доказової
ефективності):
1. мотивація населення до здорового (drug-free)
способу життя;
2. мотивація наркозалежних осіб або таких, які
знаходяться на реабілітації, до відновлення здорового способу життя без наркотиків у разі виникнення епізодичного їх вживання;
3. повернення до здорового способу життя без
наркотиків у людей, які регулярно або довгостроково вживають наркотичні речовини, або у людей,
які залежать від адиктивних речовин;
4. зменшення ризиків негативних наслідків для
здоров’я (як фізичних, так і психічних) для осіб,
залежних від наркотичних речовин, зокрема, такі
наслідки включають передозування, інфекційні захворювання та інші соматичні та психіатричні супутні захворювання;
5. зменшення доступності легальних та нелегальних наркотичних речовин, особливо стосовно дітей
та молоді, шляхом регулювання та контролю ринку
наркотичних та психотропних речовин, препаратів
та прекурсорів;
6. формування негативного ставлення в суспільстві
до немедичного споживання наркотиків, в тому числі шляхом проведення активної антинаркотичної
пропаганди та протидії діяльності з пропаганди та
незаконної реклами наркотиків та інших психоактивних речовин, підвищення рівня обізнаності населення про негативні наслідки немедичного споживання
наркотиків і про відповідальність за участь в їх незаконному обігу, проведення грамотної інформаційної політики в засобах масової інформації;
6. організація і проведення профілактичних заходів з групами ризику немедичного споживання
наркотиків;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання

7. організація профілактичної роботи в організованих (трудових і освітніх) колективах;
8. розвиток системи раннього виявлення незаконних споживачів наркотиків, зокрема за допомогою щорічної диспансеризації;
9. створення умов для залучення громадян в антинаркотичну діяльність, формування, стимулювання
розвитку і державна підтримка діяльності волонтерського молодіжного антинаркотичного руху,
громадських антинаркотичних об’єднань і організацій, що займаються профілактикою наркоманії
серед населення;
10. формування особистої відповідальності за
свою поведінку, що зумовлює зниження попиту на
наркотики;
11. формування психологічного імунітету до споживання наркотиків у дітей шкільного віку, їх батьків та вчителів.
розробити власну експрес-тест систему на вжи3 Удосконалити систему ефективн ого вання найбільш поширених наркотичних засобів та
діагностування нар- психотропних речовин (марихуана, кокаїн, морфін,
метамфетамін, амфетамін, фенциклидин, метадон,
козалежності
екстазі, барбітурати, бензодіазепіни);
досягти високого рівня обізнаності населення
щодо негативних наслідків вживання наркотичних
засобів та психотропних речовин;
забезпечити повне охоплення послугами тестування серед ключових груп населення;
забезпечити повне охоплення послугами тестування та раннього виявлення наркотичної залежності у вагітних жінок та їх партнерів;
забезпечити доступність тестування на встановлення факту вживання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розширення мережі
закладів, що надають відповідні послуги, залучення аптечної мережі, тестування на рівні спільнот та
промоції самостійного тестування;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

4 Забезпечити всебічний доступ до лікування та реабілітації осіб, хворих на
наркоманію

Завдання
гарантувати якість надання лабораторних послуг,
зокрема шляхом впровадження заходів з моніторингу якості виробів медичного призначення, що застосовуються для діагностики факту вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин,
розроблення ефективних алгоритмів діагностики
та програм зовнішньої оцінки якості.
створення цілісної, доступної, ефективної, науково обґрунтованої, підзвітної системи лікування та
реабілітації, що базується на оцінці реальних потреб;
створення умов та надання гарантій своєчасного
отримання медичного обслуговування для осіб,
хворих на наркоманію;
впровадження новітніх методик скоординованого
бiопсихосоцiального підходу та фармакологічного
лікування на засадах взаємодії закладів охорони
здоров’я, соціальних служб, громадських і неурядових організацій, у тому числі груп і програм самодопомоги;
введення в практику лікувальних і реабілітаційних методик, розроблених на принципах доказової
медицини, з урахуванням нових досягнень у сфері
науки, техніки, лікувально-діагностичних та реабілітаційних технологій;
забезпечення медичного обслуговування з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта, зокрема
під час довгострокового лікування (стабілізація,
підтримка, зменшення дози препаратів);
застосування багатопрофільного підходу до
розв’язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної допологової допомоги;
розроблення і здійснення контролю за дотриманням державних стандартів і клінічних протоколів
надання наркологічної допомоги на основі доказової медицини в усіх наркологічних закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування;
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№

Оперативні цілі

Завдання
врахування під час створення державних стандартів і клінічних протоколів рекомендацій провідних міжнародних організацій, зокрема ВООЗ,
Управління ООН з наркотиків і злочинності, Групи
Помпіду Ради Європи;
сприяння наданню необхідного медичного обслуговування та реабілітаційної допомоги наркозалежним особам, членам їх родин та іншим залежним особам, а також організації діяльності центрів
соціальної реінтеграції наркозалежних осіб, насамперед молоді;
проведення тривалого курсу добровільних лікування і реабілітації замість покарання у вигляді
позбавлення волі для визначених державою контингентів правопорушників з наркотичною залежністю, які бажають пройти такі курси;
організацію програм професійної підготовки у закладах вищої освіти фахівців, залучених до профілактики наркоманії та лікування залежності, передусім опіоїдної;
проведення клінічного моніторингу та контролю
якості лікування на всіх рівнях надання наркологічної допомоги, перегляд строків диспансерного спостереження;
забезпечення спеціалізованого інтегрованого медичного обслуговування наркоспоживачів, які хворіють на туберкульоз, СНІД та мають інші супутні
захворювання, зокрема психічні;
сприяння інтегративній допомозі – надання у разі
звернення до одного закладу охорони здоров’я всього спектра послуг, що забезпечують доступ споживачів наркотиків до лікування наркозалежності
та супутніх психічних хвороб, СНІДу, гепатиту С,
туберкульозу, а також вирішення питань надання
правової, соціальної підтримки та інших.
забезпечити доступ до нових препаратів відповідно до кращих міжнародних практик та налагодити систему їх безперебійного постачання;
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5 Формування багаторівневої системи,
що забезпечує доступність до ефективних програм
реабілітації осіб,
хворих на наркоманію, відновлення їх
соціального і суспільного статусу,
поліпшення якості
та збільшення тривалості життя хворих на наркоманію

Завдання
забезпечити проведення своєчасного та ефективного моніторингу та супроводу лікування, контролю над побічними реакціями, лікування опортуністичних інфекцій та інших соматичних станів.
Організація реабілітаційних наркологічних центрів (відділень) в адміністративно-територіальних
одиницях України;
посилення та підвищення кваліфікації кадрового
складу наркологічних реабілітаційних центрів (відділень) і підрозділів з метою забезпечення бригадної форми роботи з хворими на наркоманію;
систематична підготовка і подальша перепідготовка фахівців (психіатрів-наркологів, психотерапевтів, медичних психологів, соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи) з питань медикосоціальної реабілітації хворих на наркоманію;
підвищення доступності медико-соціальної реабілітації для хворих на наркоманію, а також для
осіб, що вживають наркотики зі шкідливими наслідками, які звернулися за медичною допомогою
осіб;
організація системи навчання та подальшого працевлаштування хворих на наркоманію, які пройшли
медико-соціальну реабілітацію;
розробка критеріїв оцінки ефективності роботи
наркологічних реабілітаційних центрів (відділень),
а також немедичних реабілітаційних організацій;
вдосконалення методів медико-соціальної реабілітації хворих на наркоманію;
формування правових основ, що забезпечують
використання потенціалу традиційних релігійних
конфесій, неурядових і громадських організацій
в державній системі реабілітаційної допомоги;
запровадження системи державного контролю
діяльності немедичних реабілітаційних установ
незалежно від їх організаційно-правової форми;
427

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання

формування дієвого механізму державної підтримки наукових досліджень в галузі реабілітації
хворих на наркоманію, розробки і впровадження
інноваційних програм реабілітації та реінтеграції
хворих на наркоманію;
формування системи інформування населення
про спектр реабілітаційних послуг, що надаються
на державному, регіональному і місцевому рівнях;
створення механізмів мотивації осіб, які допускають немедичне вживання наркотиків, на участь
у спеціалізованих реабілітаційних програмах;
створення механізмів цілеспрямованої роботи
з родичами осіб, що беруть участь в реабілітаційних програмах, що забезпечує формування соціально-позитивного оточення реабілітованих та покращує процес соціальної адаптації;
розробка механізмів державної підтримки установ, що забезпечують соціальну і трудову реінтеграцію учасників реабілітаційних програм;
затвердження стандартів організації надання своєчасної допомоги наркозалежним.
6 Боротьба з незаконрозробити комплексні заходи, що здійснюютьним обігом нарко- ся правоохоронними органами для протидії незатиків
конному обігу наркотиків: запобігання ввезенню
наркотиків через державний кордон, перевезенню
до цільових точок постачання, їх вирощуванню,
виробництву, масовому незаконному розповсюдженню;
посилити оперативний контроль за торгівлею
обладнанням, хімічними речовинами, що використовуються у процесі виробництва наркотиків;
впровадити нові технології отримання інформації про факти незаконного обігу наркотиків, зокрема їх продаж через Інтернет, способи контрабандного перевезення, маскування, виробництво
і створення нових видів психоактивних речовин
та їх комбінацій;
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Завдання
посилити координацію діяльності правоохоронних органів, удосконалити механізми їх взаємодії
з підприємствами, закладами охорони здоров’я
і аптеками з метою запобігання витоку наркотиків
у незаконний обіг;
запровадити постійне відстеження ситуації на
ринку наркотичних лікарських засобів з метою виявлення небезпечних тенденцій, внаслідок яких
може бути заподіяно шкоду здоров’ю населення та
економічним інтересам держави;
сприяти своєчасному внесенню змін до законодавства України з урахуванням динамічного характеру незаконного розповсюдження наркотиків;
удосконалити кримінально-правову політику
у сфері боротьби з наркозлочинністю у частині
сприяння поширеному застосуванню альтернативних позбавленню волі заходів впливу;
визначити основні новели в законодавстві, які
забезпечуватимуть баланс між заходами боротьби
з незаконним пропонуванням наркотиків і зниженням попиту на них, відповідність правозастосовної
і судової практики пріоритетам наркополітики;
визначитися з доцільністю депеналізації деяких
діянь, пов’язаних з наркотиками, та декриміналізації окремих статей Кримінального кодексу України
і внесення відповідних змін до законодавства із
збереженням за цими діяннями статусу правопорушення. При цьому депеналізація не розглядається
як самодостатній захід, оскільки проблеми наркоманії не розв’язує. Одночасно з депеналізацією
повинна бути посилена профілактична діяльність,
підвищена ефективність лікування та реабілітації
наркозалежних;
організувати наукове опрацювання проблеми
визначення адекватності покарання за незаконну
діяльність у сфері обігу наркотиків, тяжкості
скоєного;
429

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Продовження табл.
№

Оперативні цілі

7. Наукові дослідження проблем, пов’я
заних з наркотиками та зменшення
шкоди від наслідків
вживання наркотиків не за медичним
призначенням
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Завдання
передбачити розроблення нормативно-правових
актів, що регулюють порядок тестування водіїв автотранспортних засобів, затриманих осіб та таких, що
перебувають у місцях позбавлення волі, інших категорій осіб, які працюють на об’єктах життєзабезпечення, на наявність в організмі наркотиків;
посилити покарання за незаконне розповсюдження наркотиків серед молоді;
законодавчо визначити систему повноважень
і функцій суб’єктів контролю та протидії незаконному обігу наркотиків, яка охоплюватиме усю ієрархічну будову органів влади з чітким розподілом
функцій у цій сфері кожної інституції;
удосконалення механізмів протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів;
здійснення наукового пошуку в широкому спектрі
проблем: від логіко-емоційного до практично-поведінкового;
розроблення та запровадження нових сучасних
методів специфічної та неспецифічної детоксикації
осіб, хворих на наркоманію, в тому числі полінаркоманів;
удосконалення методів поєднання медикаментозних і психологічних засобів виведення особи, хворої на наркоманію, із стану залежності та стабілізації її психоемоційного стану;
винайдення специфічних видів антидотів для
комплексного лікування окремих типів наркоманії
з урахуванням механізмів дії того чи іншого наркотичного засобу;
дослідження і впровадження методик лікування
наркотичної залежності з використанням, крім бупренорфіну і метадону, інших медикаментозних
засобів;
вивчення перспектив медичного застосування
канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських
препаратів;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання
проведення аналізу ризиків розповсюдження деструктивних соціальних епідемій та втягування
в них населення (наркозалежність, тоталітарні секти, ігроманія тощо) і розроблення пропозицій з їх
мінімізації, особливо в умовах карантину;
кардинального оновлення лабораторно-експериментальної бази досліджень;
поліпшення координації роботи органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, недержавних організацій, причетних до комплексного
розв’язання проблеми поширення ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатиту серед споживачів наркотиків;
надання різноманітних медичних і соціальних
послуг, пов’язаних із зниженням ризику і запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції та інших хвороб
серед наркозалежних осіб, зокрема споживачів
ін’єкційних наркотиків;
забезпечення проведення оцінки потреб з метою
максимального охоплення споживачів наркотиків,
у тому числі ін’єкційних, профілактичними програмами;
проведення інформаційної роботи з формування
у споживачів ін’єкційних наркотиків навичок безпечної поведінки, усвідомлення ризику заражен
ня ВІЛ-інфекцією та відповідальності за власне
здоров’я;
забезпечення доступності інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом їх безоплатного обміну;
розроблення та координацію програм лікування
наркозалежності, впорядкування профілактичних
і реабілітаційних програм для осіб, які вживають
наркотики, та їх родин, зокрема замісної підтримувальної терапії;
розширення мережі реабілітаційних центрів для
осіб, які вживають наркотики;
розширення мережі пунктів психологічної допомоги для родин, члени яких вживають наркотики,
та популяризування їх роботи;
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Продовження табл.
№

Оперативні цілі

Завдання

ініціювання проведення у засобах масової інформації кампаній для підвищення рівня підтримки
громадськістю наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для
здоров’я і життєдіяльності суспільства;
створення цілісної системи лікування споживачів
наркотиків, хворих на СНІД, туберкульоз, парентеральні вірусні гепатити та/або тих, хто має інші
захворювання;
консультування та лікування з дотриманням належної поваги до потреб і прав пацієнтів, запровадження процедур, що забезпечують конфіденційність інформації;
розвиток терапевтичних програм з низьким порогом включення до них пацієнтів, що дає змогу
особам, які вживають наркотики, встановити контакт з медичними і соціальними службами;
мінімізацію обтяжливих правил контрольованого
щоденного вживання лікарських засобів для учасників програм медикаментозного лікування;
надання комплексу безперервних послуг з опіки
та підтримки споживачів наркотиків (як доповнення
до профілактики і лікування), спрямованих на мінімізацію наслідків від вживання наркотиків з метою забезпечення охорони здоров’я і життєдіяльності суспільства.
8. Міжнародне спів- розширення і підвищення ефективності міжнаробітництво
родного співробітництва на всіх рівнях у сфері
формування наркополітики шляхом виконання
спільних програм і проєктів, проведення досліджень у цій галузі, навчання та обміну досвідом
з профілактики, лікування та реабілітації тощо;
вживання заходів з приведення національного
законодавства щодо наркотиків у відповідність
з нормативними актами ООН, ЄС та кращими міжнародними зразками;
прискорення інтеграції вітчизняного інформаційного простору в міжнародні інформаційні системи
в цій сфері;
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Закінчення табл.
№

Оперативні цілі

Завдання
підтримання міжнародного співтовариства в боротьбі з незаконним обігом наркотиків стосовно
зменшення обсягу пропонування та зниження попиту на наркотики, що знаходяться в незаконному
обігу, у тому числі подолання негативних наслідків
від їх вживання, удосконалення обміну оперативноаналітичною інформацією і розроблення спільних
стратегій щодо наркотиків;
розвиток співробітництва на всіх рівнях, надаючи
пріоритет співпраці з Міжнародним комітетом ООН
з контролю за наркотиками, ВООЗ, Управлінням
ООН з наркотиків і злочинності та іншими організаціями ООН, ЄС, Ради Європи;
удосконалення механізмів протидії транснаціональній злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків та пов’язаних з ними форм організованої
злочинної діяльності;
забезпечення своєчасного інформування Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками про приєднання України до міжнародних правових актів у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотиків, а також у разі зміни національного законодавства щодо стану контролю в цій сфері;
здійснення заходів із забезпечення обміну досвідом і багатостороннього обміну інформацією із
зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями щодо розвитку
сучасного законодавства, новітніх методів боротьби
з незаконним обігом наркотиків;
активна участь у міжнародному співробітництві
у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків,
формування загальносвітової системи боротьби
з наркобізнесом.

Координація та фінансування ресурсів
Координація та раціоналізація ресурсів передбачає організаційну
діяльність, яку здійснює державна адміністрація. Вони включають
механізми, що використовуються для забезпечення координації та
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ефективного розподілу обов’язків між органами державного управління та іншими установами, а також забезпечення оптимізації ресурсів
з метою запобігання поширенню наркотикам в Україні. Із огляду на
вищезазначене, діяльність, що підпадає під цю сферу, буде спрямована
на забезпечення інфраструктури, необхідної для реалізації державної
політики щодо наркотиків.
Перелік індикаторів:
1. Виявлення причин і умов поширення наркотиків, психотропних
речовин та прекурсорів, а також злочинів і правопорушень пов’язаних
з незаконним обігом наркотиків;
2. Моніторинг розповсюдження наркотичних засобів через мережу
інтернет та за допомогою реклами;
3. Боротьба з боку правоохоронних органів по розповсюдженню
наркотичних засобів через «закладки»;
4. Розробка сучасних технологій профілактики, діагностики, лікування, реабілітації залежних від наркотичних засобів;
5. Розробка програми надання медичної допомоги та реабілітації
наркозалежних, які перебувають у місцях позбавлення волі.

69. Зауваження та пропозиції фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України на проєкт
Державної стратегії щодо наркотиків на період до 2030 року
Виконавці:

А. О. Гаркуша – к. ю. н., провідний науковий співробітник лабораторії
дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень.

І. Технічні зауваження та пропозиції:
1. Додати нумерацію розділів.
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2. Ключові індикатори ефективності реалізації Стратегії треба
перенести у додаток до Стратегії на кшталт як це зроблено у Законі
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».
3. Відмовитися від визначення термінів у Стратегії, що у подальшому не вживаються у тексті, зокрема «універсальна профілактика»,
«селективна профілактика», «цілеспрямована профілактика», «наркополітика» тощо. Визначення термінів дається для одноманітного їх
розуміння за текстом.
4. У розділі «Мета та строки реалізації Стратегії» відсутні положення щодо строків виконання. Якщо є необхідність указати в Стратегії ключові етапи її реалізації, то слід використати термін «етапи
реалізації Стратегії».
5. У розділі «Інструменти громадської участі та контролю» використаний термін «комюніті». Нас нашу думку використання подібних
англіцизмів недоречне як з точки зору форми, так і з точки зору подальшого тлумачення та імплементації.
6. У тексті в Оперативній цілі № 1 Стратегічної цілі № 3 використаний термін «пропілотувати». Слід замінити його формулюванням
«провести пілотне опробування».
7. Доцільним було би розділи щодо інструментів реалізації наркополітики зробити підрозділами й об’єднати в один загальний розділ –
«Інструменти державної політики щодо наркотиків», який би включав:
«Управлінські та організаційні інструменти», «Нормативні інструменти», «Фінансові інструменти», «Інструменти громадської участі та
контролю», «Інструменти у сфері управління даними», «Інструменти
у сфері освіти та науки» тощо.
8. Розділ «Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів» слід назвати «Ресурсне забезпечення» як у минулій Стратегії.
ІІ. Змістовні зауваження та пропозиції
1. У розділ «Мета та строки реалізації Стратегії» після другого
абзацу додати частину «стратегічні пріоритети», а саме:
…» Стратегія базується на таких стратегічних пріоритетах:
3) підвищення рівня безпеки (спрямованість на протидію організованій наркозлочинності, активізація моніторингу логістичних каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів; припинення виробництва та переробки наркотиків промисловим та кустарним способом);
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4) профілактика та підвищення поінформованості (запобігання
вживанню наркотиків, підвищення обізнаності про шкідливий вплив
наркотиків; )
5) усунення шкоди, пов’язаної із наркотиками (забезпечення варіативності лікування осіб, які мають розлади пов’язані із вживанням
ПАР; підвищення ефективності заходів зі зниження ризику та шкоди
для здоров’я споживачів наркотиків та громадськості; імплементація
збалансованого підходу до врегулювання обігу ПАР в межах пенітенціарних установ).»
2. До ключових принципів і засад Стратегії після засади «міжсекторальної співпраці» додати такі принципи:
– мультидисциплінарності – активна співпраця органів державної
влади та місцевого самоврядування із промисловістю та організаціями
громадянського суспільства для досягнення цілей цієї стратегії;
– наукообґрунтованості та інноваційності – активізація розробки,
впровадження та використання нових технологій для вдосконалення
моніторингу, аналізу й реагування на загрози.
3. У розділі «Шляхи та способи розв’язання проблеми» доповнити
Оперативну ціль № 1 Стратегічної цілі № 1 таким завданням: «забезпечити державну підтримки розвитку системи позашкільної освіти».
4. Доповнити Оперативну ціль № 1 Стратегічної цілі № 3 такими
завданнями: «організувати систему навчання та працевлаштування
хворих на наркоманію, які пройшли медико-соціальну реабілітацію»;
«розробити та запровадити механізми державної підтримки установ,
що забезпечують соціальну і трудову реінтеграцію учасників реабілітаційних програм»; «збільшити бюджетне фінансування системи
установ наркологічної допомоги».
5. Доповнити Оперативну ціль № 1 Стратегічної цілі № 3 такими
завданнями: «забезпечити врахування індивідуальних потреб осіб, що
мають залежність від ПАР (зокрема, жінок, неповнолітніх, осіб із
ускладненнями здоров’я тощо)»; «забезпечити безперервність заходів
лікування в межах пенітенціарних установ та установ пробації».
6. Доповнити Оперативну ціль № 3 Стратегічної цілі № 3 такими
завданнями: «передбачити систему заохочення для наркозалежних осіб,
засуджених до покарання у виді позбавлення волі, проходити лікування від наркоманії (шляхом встановлення пільгових умов для їх умовнодострокового звільнення від відбування покарання, дострокового
зняття судимості тощо)»; «внести зміни до таблиць невеликих, великих
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та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться
у незаконному обігу, спрямовані на збільшення порогу невеликих розмірів наркотичних засобів».
При цьому в законі має бути передбачена можливість скасування
звільнення від відбування покарання (та/або інших пільгових інститутів, що були застосовані до засудженого), якщо він не виконає покладених на нього обов’язків, зокрема, буде ухилятися від лікування від
наркоманії. Таке нововведення стимулюватиме наркозалежних осіб
проходити лікування до кінця, не кидати його після прийняття судами
рішення щодо їх звільнення. Постановка і вирішення такого завдання
має забезпечити формування у хворих з психічними та поведінковими
розладами внаслідок вживання психоактивних речовин стимулу та
бажання до лікування.
7. Доповнити Оперативну ціль № 4 Стратегічної цілі № 3 таким
завданням: «забезпечити організаційно-правові засади міжнародного
співробітництва у сфері гармонізації наркополітики».
8. Серед суб’єктів формування та реалізації наркополітики (розділ
«Функції та повноваження суб’єктів формування та реалізації наркополітики») додати таких суб’єктів:
– Національна академія правових наук України, з повноваженнями:
«розробляє пропозиції змін до кримінального законодавства України,
спрямовані на заохочення проходження наркозалежними особами лікування від наркоманії»;
– Митна служба України – ;
– Державна служба України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками –.
9. У розділі «Управлінські та організаційні інструменти» перший
абзац доповнити реченням: «… із активним залученням інститутів
громадянського суспільства.».
10. У розділі «Управлінські та організаційні інструменти» такий
організаційний інструмент як «налагодження співпраці та заохочення
соціально відповідального бізнесу до виконання завдань, передбачених
цією Стратегією, зокрема у частині реалізації заходів первинної профілактики та протидії негативним соціальним наслідкам пов’язаним із
вживанням ПАР» доповнити (через кому) таким положенням «ресоціалізації осіб, які лікуються (вилікувалися) від наркотичної залежності».
11. У розділі «Очікувані результати. Моніторинг реалізації Стратегії» передбачити, що раз на 5 років відповідальні суб’єкти подають до
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ДСКН інформацію за ключовими індикаторами ефективності реалізації Стратегії. ДСКН готує та оприлюднює звіт про стан реалізації
Стратегії.

70. Пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо тих нормативно-правових актів СРСР та УРСР,
дію яких варто було б припинити у зв’язку з недоцільністю
та невідповідністю сучасним реаліям життя
Виконавці:

Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президії НАПрН України (вх. лист ел. поштою № 257 від 28.07.2020 р.) із
дорученням підготувати пропозиції щодо тих нормативно-правових
актів СРСР та УРСР, дію яких варто було б припинити у зв’язку з недоцільністю та невідповідності сучасним реаліям життя.
Ознайомившись із указаними нормативно-правовими актами, співробітниками Інституту висловлені пропозиції щодо таких актів (із
поясненням причини необхідності їх перегляду та/або оновлення):1
1) Постанова Ради Міністрів Української РСР від 21.09.1989 р.
N 237 «Про підвищення ефективності наукових досліджень організацій
Міністерства охорони здоров’я УРСР у зниженні дитячої смертності» –
суб’єкти, термінологія та пріоритетні напрями не відповідають
чинній політиці держави у сфері медицини. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-89-п#Text;
2) Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 14 грудня 1989 г. N 315 «Про
1
Примітка. Назви деяких нормативно-правових актів наводяться мовою
оригіналу.
438

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

додаткові заходи щодо посилення охорони здоров’я та поліпшення
матеріального становища населення, яке проживає на території, що
зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС» – у перспективі запровадження Трудового Кодексу, реформування законодавства у сфері соціального забезпечення цей нормативний акт потребує нової редакції. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/315-89-п#Text;
3) Инструкция Министерства здравоохранения СССР от 27.12.1973
г. № 1142»a»-73 «О проведении обязательных профилактических медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе
в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом» – частково не
відповідає чинним правилам обігу медичної документації, принципам
таємниці медичної інформації. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v1142400-73#Text;
4) Постановление Центрального комитета компартии Украины
и Совета министров Украинской ССР от 20 сентября 1982 г. N 470
«О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения» – невідповідність Конституції та основам законодавства про
охорону здоров’я;
5) Приказ Министерства здравоохранения УССР от 08.02.1985 г.
N 52 «Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых
лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи» – невідповідність Конституції та основам законодавства про охорону
здоров’я. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0052282-85#Text;
6) Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.09.1989 г.
N 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» – невідповідність Конституції та основам законодавства про охорону
здоров’я. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0555400-89#Text;
7) Приказ МОЗ УССР от 29.12.83 г. N 774/392 «Об улучшении
работы органов здравоохранения и народного образования по охране
здоровья детей в дошкольных учреждениях» – невідповідність Конституції та основам законодавства про охорону здоров’я;
8) Про Комплексну програму профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення Української РСР на період
до 2000 року: постанова Ради Міністрів УРСР від 7 грудня 1989 р.
№ 305. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-89- %D0 %BF#Text;
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9) Инструкция по приему, учету, хренению и выдаче вещей, денег,
денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения:
утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 17 октября 1986 г. № 1374. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v137440086#Text;
10) Методические рекомендации по комплексной оценке состояния
здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах: утверджено заместителем Министра здравоохранения СССР от 27.04.1982 г.
№ 08-14/4. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v08_1400-82#Text;
11) Про заходи по дальшому поліпшенню охорони здоров’я жінок
і дітей раннього віку, зниженню дитячої смертності: постанова
Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1987 р. № 125. URL : https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/125-87- %D0 %BF#Text;
12) Об утверждении Правил возмещения предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служащим
увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей: постановление от 3 июля 1984 г. № 690.
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0690400-84#Text;
13) Про підвищення ефективності наукових досліджень організацій
Міністерства охорони здоровя УРСР у зниженні дитячої смертності:
постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1989 р. № 237. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-89- %D0 %BF#Text;
14) Інструкція по обліку товарів на аптечних складах аптечних
управлінь системи охорони здоров’я: затверджено Міністерством охорони здоров’я УРСР від 20 січня 1984 р. № 78. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0078400-84#Text;
15) Инструкция по учету продуктов питания в лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР: утверждено приказом Министерства
здравоохранения СССР от 5 мая 1983 г. № 41-05. URL : https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v0530400-83#Text;
16) Инструкция по учету крови при ее заготовке и переработке
в учреждениях и организациях здравоохранения: утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1987 г.
№ 1035. URL :
17) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1035400-87#Text;
18) Постанова Центрального комітету Компартії України і Ради
міністрів Української РСР від 2 серпня 1988 р. N 218 «Про організацію
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виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 червня
1988 р. N 764 «Про заходи щодо дальшого поліпшення охорони здоров’я
населення і зміцнення матеріально-технічної бази охорони здоров’я».
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-88-п#Text;
19) Закон УРСР Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР від 17 лютого 1990 р. № 8816-XI. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/8816-11#Text;
20) Закон СРСР від 02.11.1989 р. № 719-I «Про порядок оскарження в суді неправомірних дій органів державного управління та посадових осіб, що обмежують права громадян» – невідповідність Конституції та кримінальному процесуальному законодавству. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0719400-89#Text;
21) Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 15.12.1989 р.
N 8525-XI «Про затвердження Положення про кваліфікаційні колегії
суддів судів Української РСР» – невідповідність законодавству про
судоустрій та статус суддів. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/8525-11#Text.

2.1.2. Наукові висновки, зауваження
та пропозиції до підзаконних актів,
інші аналітичні документи
71. Зауваження та пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
до Проєкту Порядку присудження наукових ступенів
доктора наук і доктора філософії спеціалізованими
вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
В. I. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
В. В. Голіна – д. ю. н., проф., член-кореспондент НАПрН України, головний
науковий співробітник, керівник наукових робіт кримінологічних досліджень;
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М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президії НАПрН України (вих. лист ел. поштою б/н від 03.03.2020 р.; вх.
лист ел. поштою № 208 від 03.03.2020 р.) із дорученням підготувати
зауваження та пропозиції до Проекту порядку присудження наукових
ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими
радами закладів вищої освіти (наукових установ).
Ознайомившись з указаним Проектом (далі – Проект, або Порядок),
розміщеним на офіційному веб-сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, співробітниками Інституту висловлені такі судження, пропозиції та зауваження.
1. Чимало науковців Інституту висловили пропозицію щодо доцільності зміни у назві Порядку, виклавши її у такий спосіб: «Порядок
присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) та скасування рішень спеціалізованої вченої ради про присудження наукових ступенів». Однак ця пропозиція не має статусу «остаточності», оскільки у п. 35 передбачається, що скасування рішень буде
регламентовано в окремому документі, а саме у Порядку скасування
рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
2. У загальних положеннях у п. 1 доцільно додати, що цей Порядок
визначає і права й обов’язки рецензентів.
3. У Положенні допущено різне відмінювання іменника «ступінь»
у родовому відмінку однини. Згідно зі словником української мови
правильним буде вживати у цьому випадку «ступеня». Водночас у пунктах Порядку вживається «ступеню» (один раз у п. 1, двічі у п. 9).
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3. На наш погляд, є незрозумілим різний підхід щодо спеціалізованих вчених рад, де мають захищатись дисертації на здобуття наукового ступеня. Зокрема, докторські дисертації у Проекті пропонується
захищати у постійно діючих спеціалізованих вчених радах, а дисертації доктора філософії як у постійно діючих, так й у разових спеціалізованих вчених радах. З огляду на це пропонується виробити єдиний
підхід, а саме: можливість захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора наук і доктора філософії у постійно діючих та разових
спеціалізованих вчених радах.
4. Щодо порядку утворення та організації роботи спеціалізованих
вчених рад доречно було б розробити типовий документ, єдиний для
всіх вищих навчальних закладів / наукових установ, за яким би здійснювалося формування таких рад та організація їх роботи. До того
ж виникає запитання щодо якісного складу постійно діючих спеціалізованих вчених рад, оскільки до складу разових спеціалізованих вчених
рад можуть входити кандидати наук (доктори філософії), а до складу
постійно діючих – ні.
5. Не зовсім зрозуміло, як бути із вживанням терміна «спеціалізація» у тексті документа, якщо відповідно до чинного Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266), вживаються терміни «галузь знань» та
«спеціальність»? Що розуміти саме під «спеціалізацією»? Принаймні
необхідне здійснити додаткове роз’яснення терміна.
6. Із абз. 1 п. 2 Проекту пропонується вилучити фразу ». .. чи наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях», оскільки науковий матеріал, наданий у такий спосіб, знижує рівень його сприйняття як цілісного
інформаційного об’єкта, який відповідає вимогам індивідуального наукового дослідження. У зв’язку із зазначеним також пропонується вилучити із Порядку абз. 4 п. 16 як такий, що віддзеркалює легковажне,
поверхневе ставлення до процедури захисту дисертації.
8. У п. 3 Проекту йдеться про зміст диплома, який затверджує МОН,
а у п. 49 – про форму диплома, яку затверджує вчена рада закладу вищої освіти. Вважаємо, що найбільш прийнятним буде вести мову про
зразок диплома, який затверджує саме МОН. Окрім того, видається
доцільним зазначити, де буде розміщено інформацію про «додаток до
диплома європейського зразка» (до речі, незрозуміло, що він являє
собою за формою та змістом?).
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9. У п. 5 абз. 4 Проекту сталася технічна помилка. Текст треба викласти у такий спосіб: «Вимоги ...встановлюються цим Порядком».
10. В абз. 2 п. 5 доцільно перед словом «Порядок» додати «Положення про...» (також і далі).
11. Згідно з абз. 3 п. 6 Проекту «Заклад вищої освіти (наукова установа) щорічно публікує інформацію, крім інформації з обмеженим
доступом, про наукові інтереси членів постійно діючої спеціалізованої
вченої ради (на базі їх публікацій за попередніх 5 років), відповідно до
яких визначається напрямки наукових робіт, що можуть бути прийняті до захисту у відповідній постійно діючій спеціалізованій вченій
раді». Таке положення значно обмежує свободу здобувачів вищої освіти у вільному виборі тем дисертаційних досліджень, змушує їх «підлаштовуватися» під наукові інтереси членів постійно діючої спеціалізованої вченої ради, в якій вони бажають захиститися (переважно мова
йде про ради того закладу (установи), де навчається аспірант (ад’юнкт)
або докторант), що може негативно позначитися на розвитку вітчизняної науки.
12. В абз. 2 п. 6 Проекту сталися технічні помилки. Текст треба
викласти у такий спосіб: »...та є автором (співавтором) не менше трьох
статей за спеціалізацією відповідної спеціалізованої вченої ради, опублікованих... чи автором не менше десяти статей за спеціалізацією
відповідної спеціалізованої вченої ради...». Абз. 3: »...відповідно до
яких визначаються напрями наукових робіт, що можуть бути прийняті
до захисту у відповідній постійно діючій спеціалізованій вченій раді».
13. В абз. 3 п. 6, абз. 4 п. 10, абз. 1 п. 14 Проекту слово «напрямок»
потрібно замінити на слово «напрям».
14. Аналізуючи п. 7 Проекту, зазначимо, що «квота» щодо чотирьох
опонентів для атестації здобувача наукового ступеня доктора наук видається перебільшеною і не достатньо обґрунтованою. Пропонуємо
склад опонентів обмежити, як й раніше, трьома особами, які є докторами наук за відповідною спеціалізацією.
15. В абз. З п. 7 Проекту вислів «Вченим за відповідною спеціалізацією» пропонується замінити словом «Опонент», оскільки в ч. 1 цієї
статті таке словосполучення відсутнє.
16. В абз. 1 п. 8 Проекту сталася технічна помилка. Текст треба
викласти у такий спосіб: «Вищий навчальний заклад ... в межах відповідної спеціальності акредитована»; в абз. З п. 8 слова «вчених за
працівники» потрібно замінити словами «вчених, які є працівниками»;
в абз. 2: «Разова спеціалізована ... у яких є науковий ступінь за спеці444
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алізацією, за якою утворюється разова рада»; в абз. 3: «Для розгляду
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в разовій спеціалізованій вченій раді вченою радою закладу вищої освіти (наукової
установи) призначаються два рецензенти із числа наукових або науково- педагогічних працівників закладу вищої освіти (наукової установи),
задіяних у виконанні освітньо-наукової програми здобувача, і два
опоненти – вчені, які є працівниками інших закладів вищої освіти
(наукових установ). У складі разової спеціалізованої вченої ради не
менше двох вчених повинні мати ступінь доктора наук (один з рецензентів, один з опонентів)».
17. У п. 10 Проекту сталася технічна помилка (пропущено кому).
Речення треба викласти у такий спосіб: «Особа може бути включеною
до складу спеціалізованої вченої ради не раніше, ніж...»
18. Висловлена у п. 10 Проекту вимога про те, що особа може бути
включеною до складу спеціалізованої вченої ради не раніше, ніж через
п’ять років після здобуття відповідного наукового ступеня, видається
завищеною. Можливо, доцільно обмежити цей строк трьома роками
після здобуття відповідного наукового ступеня, адже специфіка наукових
досліджень та якісний аспект кадрового складу деяких вищих навчальних закладів (наукових установ) позбавляє їх можливості підготовки
наукових кадрів, зокрема, їх атестації спеціалізованими вченими радами.
19. В абз. З п. 10 Проекту вказано на «вченого секретаря спеціалізованої вченої ради», але раніше його статус (вимоги до цієї складової
вченої ради) не були визначені. Вимоги до вченого секретаря, що зазначені у ст. 11 Проекту, є недостатніми, принаймні вчений секретар
повинен бути кандидатом наук або доктором філософії.
20. В абз. 4 п. 10 Проекту сталася технічна помилка: «До роботи
спеціалізованої вченої ради як опоненти можуть...».
21. Запропоноване у п. 11 Проекту призначення відповідальної за
технічний супровід роботи спеціалізованих вчених рад особи ставить
під сумнів, так би мовити, функціонал вченого секретаря спеціалізованої вченої ради. Розведення його функцій на кілька посадових осіб
спонукає питання про доцільність існування такої посади у складі
спеціалізованої вченої ради. Вважаємо, що технічний супровід роботи
спеціалізованих вчених рад необхідно або залишити на розсуд вищого
навчального закладу (наукової установи) або покласти на вченого секретаря установи.
22. Установлена вимога щодо неможливості особи, яка супроводжує роботу спеціалізованої вченої ради, бути її членом, є необґрун445
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тованою, а відповідно вона має бути виключена. Корупційні ризики
у суміщенні таких функцій не вбачаються, а встановлення такого обмеження виключає право науковця брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад установи, де він працює (оскільки перелічені посади
можуть займати, окрім іншого, особи, що маються науковий ступінь
та займаються науково-педагогічною або науковою роботою відповідної спеціалізації).
23. Оплата видатків, пов’язаних із роботою спеціалізованих вчених
рад, за рахунок бюджету закладу вищої освіти, в якому створено спеціалізовану вчену раду, – у межах фінансування, виділеного на підготовку здобувачів вищої освіти в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі – для здобувача, що пройшов підготовку в цьому закладі вищої
освіти, може бути практично нездійсненною, оскільки у бюджеті
установи може й не передбачатися таких видатків, особливо, якщо
підготовка здобувачів вищої освіти в аспірантурі здійснюється 100 %
за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
24. Відповідно до абз. 2 п. 13 Проекту «Наукові досягнення осіб, які
здобувають науковий ступінь, рецензії рецензентів та відгуки опонентів,
а також у разі отримання в письмовій формі, в період між оприлюдненням і захистом, відгуків на наукове досягнення або зауважень до його
достовірності результатів, наукової новизни чи якості, від будь-якого
вченого, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних закладів
вищої освіти (наукових установ)». Виникає запитання, чому оприлюднюватися мають відгуки лише від вчених, а не від наукових колективів
(кафедр, структурних підрозділів наукових установ тощо).
25. Викликає категоричну незгоду віднесення самоплагіату до порушень академічної доброчесності. Провідними філологами висловлюється майже одностайна думка, що у цьому контексті такий підхід
не сприяє творчому розвитку конкретного вченого, який «допускає»
самоплагіат. Адже останній – спосіб розвитку й удосконалення власних
ідей, теорій, напрацювань, поглядів тощо. Наприклад, В. Моренець,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри літературознавства НаУКМА, та чимало інших учених у цьому зв’язку вважають,
що віднесення самоплагіату до академічної недоброчесності є оксимороном й нонсенсом. Це пояснюється тим, що саме поняття «самоплагіат» – параноїдальне за визначенням. Учений підкреслює, що
необґрунтоване ототожнення плагіату й самоплагіату спрямовується
не на виховання академічної доброчесності, а є інструментом виловлювання плагіату. А це, звісно ж, різні речі.
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Тому є думка, що самоповтор цілком можливий до певної межі.
Пропонується, щоб за наявності в науковій праці самоповтору («самоплагіату») обсягом не більше 50 % така праця вважалася б новою публікацією. Цю вимогу можна поширити й на дисертації.
26. Згідно з п. 16 Проекту «монографія, що подається до захисту
на здобуття ступеня доктора наук, повинна бути опублікована без співавторів у одному з академічних видавництв, яке забезпечує анонімне
рецензування та міжнародне розповсюдження своїх видань. Перелік
таких видавництв та вимоги до монографій, що подаються на здобуття ступеня доктора наук, встановлюється за галузями знань Національним агентством за поданням відповідних Галузевих експертних рад
Національного агентства». У зв’язку з цим виникає низка зауважень.
Зокрема, пропозиція формування Національним агентством переліку
видавництв створить корупційні ризики, призведе до подорожчання
послуг таких видавництв внаслідок відомої монополізації та автоматично до збільшення витрат дисертантів на опублікування монографій.
Окрім того, висловлена у п. 16 абз. 2 Проекту вимога щодо рівня
видавництва, в якому повинна бути опублікована монографія, що подається на здобуття ступеня доктора наук, зокрема, факт щодо міжнародного розповсюдження видань такого видавництва, викликає запитання щодо мови, якою повинна бути опублікована така монографія
(особливо в світлі викладеної далі по тексту можливості захисту дисертації англійською).
Право з формування переліку видавництв, в яких публікуватимуться відповідні твори, слід надати також галузевим експертним радам.
27. У п. 17 Проекту доцільно зробити уточнення щодо вимог до
публікацій здобувача наукового ступеня, зокрема, зробити посилання
на відповідний нормативний акт Кабінету Міністрів України або Національного агентства із забезпечення якості освіти, в якому висвітлено вимоги щодо опублікування результатів наукових досліджень осіб,
які здобувають науковий ступень доктора наук або доктора філософії.
28. У п. 20 Проекту сталися технічні помилки. Текст потрібно надати у такий спосіб: «Попередній розгляд (допуск до захисту) та перелік обов’язкових документів, які супроводжують наукове досягнення,
при подачі до захисту, в частині, неврегульованій цим порядком, встановлює вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи),
у якій створена постійно діюча спеціалізована вчена рада або який має
право створювати разові спеціалізовані вчені ради».
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29. В абз. 5 п. 21 Проекту після слів «Національного агентства»
потрібно додати «або Галузевої експертної ради». Те саме пропонується зробити й в абз. 6 цієї статті.
30. В абз. 1 п. 22 Проекту слово «вчені» потрібно замінити на слово «вченій».
31. У п. 33 Проекту останнє речення незакінчене й зайве.
32. У пункті 35 Проекту йдеться про Порядок скасування рішення
спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, затверджений Кабінетом Міністрів України. Видається, що відповідний
документ слід найменувати у такий спосіб: Порядок розгляду скарги
(подання) на рішення спеціалізованої вченої ради про присудження
наукового ступеня.
33. Що стосується п. 35 Проекту, то треба передбачити можливість
створення Комітетів з питань етики так само й при Галузевих експертних радах. Те ж саме стосується й Апеляційних комітетів (див. пункти
36 та 37 Проекту).
34. Пункт 36 Проекту підлягає уточненню стосовно конкретизації
порядку розгляду скарги.
35. Пункт 40 Проекту потребує уточнення з огляду на те, що скарга подається у паперовій або електронній формі.
36. Слід також уточнити коло осіб, які можуть оскаржувати рішення
вченої ради – виключно фізична особа, щодо якої винесено відповідне
рішення або також і юридична особа, оскільки у п.п. 2 пункту 41 Проекту закріплено положення про те, що скарга має містити повне ім’я
(тобто фізична особа) або найменування скаржника (юридична особа)
37. У пункті 50 Проекту потрібно виправити технічну помилку і замінити словосполучення «за їхнім бажання» на «за їхнім бажанням».

72. Замечания и предложения
к проекту модели стратегии борьбы с коррупцией
на 2021-2030 годы, разработанный НПЦ
Генеральной прокуратуры республики Беларусь
Виконавці:

Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Т. Є. Дунаєва – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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В разделе II «ОЦЕНКА КОРРУПЦИИ И МЕР БОРЬБЫ С НЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» абзац 1 п. 5 «Оценивая состояние
и особенности распространения коррупции, следует учитывать высокую латентность данного вида криминальной деятельности, обусловленную условиями реализации криминального поведения субъектов,
использующих властные полномочия и права не только в целях личной
выгоды, но и для прикрытия коррупционных отношений» предлагаем
изложить в такой редакции:
«Оценивая состояние и особенности распространения коррупции,
следует учитывать высокую латентность данного вида уголовной деятельности, обусловленную условиями реализации уголовно-противоправного поведения субъектов, использующих властные полномочия
и права не только в целях личной выгоды, но и для прикрытия коррупционных отношений». Предложения выделили курсивом. Слово
«криминальной» – латинское, а в русском языке принято использовать иной термин – уголовная деятельность», а не «криминальной деятельности». Исходя из указанного, поведение также не
«криминальное», а «уголовно противоправное».
В абзаце 2 п. 5 Проекта вместо «Анализ развития криминальной
ситуации в Республике Беларусь за последнее десятилетие показывает,
что…» следует указать: «Анализ развития криминогенной ситуации
в Республике Беларусь за последнее десятилетие показывает, что…»,
т.к. нет криминальной или уголовной ситуации, а в криминологии
устоявшимся является словосочетание «криминогенная ситуация», тем
более, что в абзаце 7 п. 6 правильно использован этот термин.

73. Пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
щодо питань, порушених у Щорічній доповіді за 2019 рік
«Про стан забезпечення суддів в Україні»,
затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя
(№ 933/0/15-20 від 09.04.2020 р.)
Виконавець:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.
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До Інституту надійшов лист за підписом Заступника Голови Вищої
ради правосуддя О. В. Маловацького № 27570/0/9-20 від 17.07.2020 р.
з проханням надати пропозиції щодо питань, порушених у Щорічній
доповіді за 2019 рік «Про стан забезпечення суддів в Україні», затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя № 933/0/15-20 від 9 квітня
2020 р. Проаналізувавши зміст Щорічної доповіді за 2019 р. «Про стан
забезпечення суддів в Україні» (далі – Щорічна доповідь) можемо висловити пропозиції щодо таких порушених питань, а саме:
1) ігнорування Верховною Радою України вимоги про обов’язковий
розгляд консультативних висновків щодо законопроектів з питань
утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів (пит. 2);
2) забезпечення належної охорони судів і суддів та доступу до приміщень суду учасників кримінального провадження та публіки в умовах дії карантину (пит. 5);
3) безпідставного внесення відомостей до ЄРДР про вчинення
суддею злочину під час здійснення правосуддя як засіб тиску на суддю
з метою прийняття певного рішення у справі (пит. 6);
4) бездіяльності Генерального прокурора з внесення відповідних
відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення
щодо судді на підставі повідомлення судді про втручання у діяльність
щодо здійснення правосуддя (пит. 9);
5) інші пропозиції (п. 11).
Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів
та авторитету правосуддя, зокрема готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи
правосуддя, громадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні (п. 7 ч. 1
ст. 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
1. Щодо питання ігнорування Верховною Радою України вимоги про обов’язковий розгляд консультативних висновків щодо
законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації
судів, судоустрою і статусу суддів
Вища рада правосуддя, зокрема надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів (п. 15 ч. 1 ст. 3
Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
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«Усі проекти законів, що стосуються статусу суддів, відправлення
правосуддя, процесуальних законів та загальніше будь-які законопроекти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність
судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому
числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися Парламентом
лише після отримання висновку судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою
Європи в якості рекомендації» (п. 87 розділу V. Є. «Можливість надання висновків іншим гілкам влади» Висновку № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради
Європи щодо судової ради на службі суспільства).
Незважаючи на те, що п. 15 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу
раду правосуддя» не містить зазначення суб’єкта обов’язку з розгляду
консультативних висновків Вищої ради правосуддя (далі – ВРП), цілком зрозуміло, що таким суб’єктом Верховна Рада України.
В Щорічній доповіді констатовано неодноразове ігнорування Верховною Радою України в 2020 році вказаного обов’язку з розгляду
консультативних висновків ВРП при розгляді законопроектів №№ 1008,
1031, 1066, що становлять загрозу суддівській незалежності в Україні.
Крім того, Рішенням Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII,
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 р. № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя»
від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII, від 11 березня 2020 р. № 4-р/2020
встановлено, що недодержання конституційної процедури, яка передбачає повноважність Верховної Ради України змінювати кількісний
склад суддів Верховного Суду, лише у разі якщо відповідний законопроект внесе Президент України після консультацій з Вищою радою
правосуддя, не відповідає передбаченому частиною першою статті 6
Конституції України принципу поділу державної влади, суперечить
системі стримувань та противаг, що випливає з нього, і становить посягання на незалежність судової влади.
Уявляється цілком обґрунтованою пропозиція ВРП «законодавчого
закріплення у Регламенті Верховної Ради України процедури розгляду
висновків Вищої ради правосуддя, оскільки в іншому разі такий меха451
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нізм залишатиметься декларативним, що суттєво впливає на незалежність судової влади»1.
У зв’язку з цим, уявляються необхідними такі зміни до Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України» :
– доповнити Закон новою статтею «Консультативний висновок Вищої ради правосуддя щодо законопроекту з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів», якою врегулювати відносини з направлення Вищій раді правосуддя відповідного законопроекту для надання консультативного висновку, подання Вищою
радою правосуддя консультативного висновку до Верховної Ради України, направлення консультативного висновку Вищої ради правосуддя
головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним;
– доповнити ч. 1 ст. 93 Закону новим реченням, що кожен законопроект з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою
і статусу суддів не пізніш як у триденний строк направляється комітетом,
до предмета відання якого належать питання правосуддя, до Вищої ради
правосуддя для надання консультативного висновку, передбаченого п. 15
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;
– доповнити перелік підстав для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду
на пленарному засіданні (ч. 2 ст. 94 Закону) такою підставою як відсутність консультативного висновку Вищої ради правосуддя щодо
законопроекту з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів,
судоустрою і статусу суддів;
– доповнити ч. 1 ст. 98 Закону положенням, що народному депутату надаються серед іншого також консультативний висновок Вищої
ради правосуддя щодо законопроекту з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів;
– доповнити перелік супровідних документів, які додаються до
законопроекту, передбачений ч. 2 ст. 99 Закону вказівкою на консультативний висновок Вищої ради правосуддя щодо законопроекту з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу
суддів.
Для забезпечення ефективності вимоги про розгляд Верховною
Радою України консультативного висновку Вищої ради правосуддя
пропонується встановити юридичну відповідальність Голови Верховної
1
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Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першого заступнику, заступника Голови Верховної Ради України, голови Головного
комітету, голови комітету Верховної Ради України, до предмета відання
якого належать питання правосуддя, за невиконання вимог стосовно
запитування та розгляду консультативного висновку Вищої ради правосуддя щодо законопроекту з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.
2. Щодо питання забезпечення належної охорони судів і суддів
та доступу до приміщень суду учасників кримінального провадження та публіки в умовах дії карантину
Постановою Кабінета Міністрів України № 211 від 11 березня
2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2», іншими рішеннями Уряду України, зокрема постановою Кабінета Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території
України установлено карантин.
Незважаючи на те, що Щорічний звіт стосується 2019, коли карантин
на території України не дія, а протиепідемічні заходи, зокрема не застосовувалися, очевидно, що це питання стане одним з основних при підготовці чергової Щорічної доповіді за 2020 рік та стосуватиметься різних
аспектів забезпечення незалежності суддів України та доступу до правосуддя, одним з яких є обмеження дії однієї з основних засад судочинства – гласності судового процесу (п. 6 ч. 2 ст. 129 Конституції України).
У зв’язку з дією карантину головами місцевих, апеляційних судів
видавалися накази про застосування протиепідемічних засобів, які,
зокрема передбачали обмеження (фактично – заборону) доступу осіб,
які не є учасниками судових проваджень, за деяким винятком журналістів та інших представників засобів масової інформації. Доступ
останніх деінде був обмежений необхідністю отримання дозволу судді, який розглядає справу.
У зв’язку з цим, уявляється необхідним при підготовці чергової Щорічної доповіді за 2020 рік виокремити питання впливу на здійснення
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правосуддя та незалежності суддів в Україні дії на території України
карантину та застосування керівниками судів протиепідемічних заходів.
3. Щодо питання безпідставного внесення відомостей до ЄРДР
про вчинення суддею злочину під час здійснення правосуддя як
засіб тиску на суддю з метою прийняття певного рішення у справі
Щорічна доповідь містить відомості, що ВРП »...виявлено випадки
зловживань слідчих та прокурорів повноваженнями щодо внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення
суддею злочину, передбаченого ст. 375 КК України, як засіб тиску на
суддю з метою тиску на суд»1.
Вищою радою правосуддя також зроблено висновок, про те, що »...
строки досудового розслідування у випадку розслідування злочинів,
вчинених суддями, є занадто тривалими»2, зокрема для досудового
розслідування конкретного кримінального провадження за ч. 2 ст. 375
КК України, яке триває більше ніж 5 місяців, ВРП зазначила, що «невручення повідомлення про підозру протягом цього часу може свідчити про неефективність досудового розслідування та упередженість
працівників прокуратури»3.
Такі системні порушення, як безпідставне внесення відомостей до
ЄРДР та неефективне досудове розслідування з визначеною метою
здійснення протиправного тиску є характерними і для інших категорій
кримінальних проваджень, які переважно ініціалізуються слідчими чи
прокурорами.
Наприклад, у Системному звіті зловживання повноваженнями
з боку правоохоронних органів у їх стосунках з бізнесом, складеному
Радою бізнес-омбудсмена (далі – РБО), яка створена на підставі постанови Кабінету Міністрів України 26 листопада 2014 р. № 691 «Про
утворення Ради бізнес-омбудсмена» та до в компетенцію якої входить
розгляд скарг суб’єктів підприємництва щодо вчинення корупційних
діянь та/або інших порушень їх законних інтересів; збирання, опрацювання та систематизація інформації щодо справ, які нею вивчаються
у зв’язку з розглядом скарг (пп.пп. 1, 3 п. 5 Положення про Раду бізнесомбудсмена, схваленого вказаною постановою), та присвяченому
аналізу проблеми зловживань повноваженнями з боку правоохоронних
1
2
3
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органів, які заподіюють тиск на вітчизняний бізнес (далі – Системний
звіт РБО)1, до типології таких зловживань, яка базується на власному
практичному досвіді Ради, віднесено: (1) практика безпідставного початку досудового розслідування кримінальних проваджень; (2) необґрунтована відмова у відкритті кримінальних проваджень про вчинення кримінальних правопорушень проти бізнесу; (3) неефективність
(затягування) досудового розслідування, що, як правило, полягає
в бездіяльності органів досудового розслідування та неналежному нагляді органів прокуратури у кримінальних провадженнях, які тривають
роками2.
Новий порядок «автоматичного» відкриття кримінальних проваджень за будь-якою інформацією про кримінальне правопорушення
(згідно із ст. 214 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та протягом 24 годин внести до ЄРДР відповідну
інформацію і почати досудове розслідування) на практиці не повинен
ставати інструментом здійснення незаконного тиску. Дійсно, внесення
відомостей до ЄРДР за заявою чи повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення не передбачає будь-яких контрольних повноважень слідчого, прокурора, які отримали таку заяву чи повідомлення,
з перевірки відомостей, що містяться в них.
Однак очевидно, що вимога законності ставить до заяв та повідомлень слідчих, прокурорів, інших уповноважених осіб правоохоронних
органів (наприклад, працівників оперативних підрозділів) про вчинене
кримінальне правопорушення більш жорсткі вимоги в частині їх обґрунтування, ніж до заяв та повідомлень про вчинене кримінальне
правопорушення пересічних громадян або юридичних осіб.
Слідчий, прокурор, та особливо оперативні працівники мають
у своєму розпорядженні необхідні правові засоби, щоб забезпечити
виконання заяв та повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення з більш високим рівнем обґрунтування.
Тому слід погодитися з правовою позицію Вищої ради правосуддя
щодо достатності підстав внесення відомостей до ЄРДР стосовно суддів, «… згідно з якою внесення слідчим, прокурором до Єдиного реє1
Системний звіт зловживання повноваженнями з боку правоохоронних органів
у їх стосунках з бізнесом, складено Радою бізнес-омбудсмена, К., 2016, доступ: https://
boi.org.ua/recommendations/filter/report-8
2
Системний звіт РБО … С. 6, 12, 15.
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стру досудових розслідувань відомостей про прийняття суддею завідомо неправосудного рішення або вчинення іншого злочину під час
здійснення правосуддя є можливим виключно у випадку виявлення
ознак такого кримінального правопорушення, які будуть достатніми
для подальшого повідомлення судді про підозру та складення і направлення до суду обвинувального акта у максимально короткий
строк»1.
Така правова позиції повинна отримати відповідне відображення
і в практиці слідчих суддів при розгляді відповідних клопотань слідчих,
прокурорів до повідомлення особи про підозру, а достатність підставі
внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування має стати предметом будь-якого судового контролю під час
досудового розслідування.
У зв’язку слід розглянути можливість звернення Вищої ради правосуддя до правоохоронних органів, у складі яких діють органи досудового розслідування, та Офісу Генерального прокурора про імплементацію в правозастосовну практику слідчих, прокурорів вказаної правової позиції Вищої ради правосуддя, зокрема що заява, повідомлення
слідчого, прокурора про вчинене кримінальне правопорушення суддею
під час здійснення правосуддя для внесення відомостей в ЄРДР повинна містити фактичні дані, достатні для подальшого повідомлення
судді про підозру та складення і направлення до суду обвинувального
акта у максимально короткий строк.
У подальшому доцільно внести відповідні зміни до ст. 214 КПК
України з метою диференціації вимог до заяв та повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення, які подаються працівниками правоохоронних органів та фізичними чи юридичними особами.
Крім того, зважаючи на те, що «… сама по собі наявність кримінального провадження стосовно судді негативно впливає на авторитет
правосуддя та суспільну довіру до суду», є недопустимим розголошення правоохоронними органами будь-яких відомостей досудового
розслідування кримінального провадження стосовно кримінального
правопорушення судді під час здійснення правосуддя щонайменше до
звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про
звільнення особи від кримінальної відповідальності. Така заборона
може бути оперативно встановлена відповідними відомчими актами.
1
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4. Щодо питання бездіяльності Генерального прокурора з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення щодо судді на підставі повідомлення судді
про втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя
Питання бездіяльності Генерального прокурора з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення
щодо судді на підставі повідомлення судді про втручання у діяльність
щодо здійснення правосуддя є частиною більш загальної системної проблеми (дисфункції), пов’язаної з намаганням Офісу Генерального прокурора та центральних апаратів окремих правоохоронних органів запровадити не передбачену ст. 214 КПК України перевірку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. До речі, оскарження
до слідчих суддів заявниками бездіяльності слідчих, прокурорів з внесення відомостей до ЄРДР за заявами, повідомленнями про вчинені
кримінальні правопорушення є одним з факторів, що призводить до
необґрунтованого перевантаження судової системи.
Нормами КПК України не передбачено іншого порядку перевірки
обставин викладених у заяві, повідомленні про вчинене кримінальне
правопорушення, ніж як проведення досудового розслідування. Досудове розслідування відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а, виходячи із загальних засад кримінального провадження – всебічність, повнота та
неупередженість дослідження обставин кримінального провадження
є обов’язком прокурора, керівника органу досудового розслідування,
слідчого. Згідно з положеннями ч. 3 ст. 214 КПК України, здійснення
досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без
такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність,
встановлену законом. Таким чином, встановити наявність або відсутність події кримінального правопорушення, встановити наявність чи
відсутність в діянні складу кримінального правопорушення можливо
лише шляхом здійснення досудового розслідування у встановленому
законом порядку.
Щодо усунення бездіяльності слідчих, прокурорів з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення вже тривалий час відсутній будь-який прогрес, навпаки ситуація
погіршується та негативно впливає на завантаженість слідчих суддів.
Одним із можливих способів покращення ситуації може бути встановлення юридичної відповідальності для слідчих, прокурорів у зв’язку
з їх бездіяльністю з внесення відповідних відомостей до ЄРДР про
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вчинення кримінального правопорушення через виокремлення спеціального (окремого) складу правопорушення.
5. Інші пропозиції
1. Зважаючи, що в своїй діяльності Вища рада правосуддя як правозастосовний орган формує з аналогічних правових питань усталені
правові позиції, у т.ч. які залишаються в силі після перевірки відповідних рішень Верховним Судом (Касаційним адміністративним судом,
Великою Палатою) уявляється за доцільне запровадити публікацію
таких правових позицій з посиланням на повні тексти рішень на сайті
Вищої ради правосуддя. Поширення такої інформації посилить не лише
позитивний вплив Вищої ради правосуддя на правозастосовну практику, але й забезпечить передбачуваність закону у відносинах, дотичних діяльності ВРП.
2. Уявляється, що ВРП при підготовці Щорічної доповіді має більш
широко використовувати можливості громадянського сектору, зокрема
неурядових організацій, що займаються дослідженням належного судівництва, інструменти незалежного контролю діяльності судів, наприклад, проведення опитування учасників судових проваджень щодо
їх задоволеності якістю функціонування судів з використанням карток
громадянського звітування (КГЗ) тощо.

74. Пропозиції науковців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України до проєкту
Положення про обласну науково-координаційну рад,
та до проєкту Концепції пріоритетних напрямів роботи
для соціально-економічного розвитку Харківського регіону
Виконавці:

В. С. Батиргареєва – д. ю. н., проф., директор Інституту;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи;
Н. О. Гуторова – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, завідувач
лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського
здоров’я;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
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М. Г. Колодяжний – к. ю. н., с. н. с., завідувач відділу кримінологічних
досліджень;
С. С. Шрамко – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
А. В. Калініна – к. ю. н., науковий співробітник відділу кримінологічних
досліджень;
О. В. Новіков – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень;
К. А. Новікова – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Г. С. Крайник – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов лист від Президії НАПрН України (вх. лист ел. поштою № 249 від 01.07.2020 р.) із
дорученням підготувати зауваження та пропозиції до проєкту Положення про обласну науково-координаційну раду, а також до проєкту
Концепції пріоритетних напрямів роботи для соціально-економічного
розвитку Харківського регіону.
Ознайомившись із указаними проєктами, співробітниками Інституту висловлені такі пропозиції та зауваження.
I
Щодо проєкту Положення
про обласну науково-координаційну раду
1. У п. 1.2. проєкту Положення вказано, що «у своїй діяльності Рада
керується Конституцією України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням». Така послідовність розташування матеріалу викликає заперечення, адже розпорядження голови обласної державної адміністрації також мають оформлюватися як нормативно-правові акти, а не існувати у вигляді усних вказівок. Тому їх слід або прибрати з переліку
або помістити перед «іншими нормативно-правовими актами». Крім
того, вимоги техніки нормотворення вимагають, щоб спочатку йшли
нормативно-правові акти, назва яких згадується у тексті, а лише потім
слід зазначати «інші» (нормативно-правові акти). Тому в тексті п. 1.2.
коректніше згадати одразу відповідне Положення, а потім, в самому
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кінці речення зазначити «інші» (нормативно-правові акти). У зв’язку
з цим пропонується п. 1.2. викласти у такій редакції: «у своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами».
2. У п. 3.1. проєкту Положення зазначено, що Рада відповідно до
покладених на неї завдань має право «залучати для розгляду питань,
пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками)». З наведеного незрозуміло,
на якій основі відбуватиметься таке залучення спеціалістів, зокрема, на
договірній або позадоговірній, платній чи безоплатній. У зв’язку з цим
пропонується: п. 3.1. викласти у такій редакції: «…на договірній основі
залучати для розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, спеціалістів
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками)».
3. Проєкт Положення не містить порядку та критеріїв відбору членів Ради, вимог до її членів (ними, вочевидь, мають бути авторитетні
вчені регіону – представники провідних наукових центрів), їх орієнтовної кількості. Вбачається, що доцільно було б внести до проєкту
відповідні доповнення.
4. Пункт 4.7. «Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів». По-перше, враховуючи, що члени
Ради працюють на громадських засадах (п. 4.5.) та склад Ради (п. 4.2. –
«Рада утворюється у складі голови, заступників, секретаря та її членів»)
краще вказати, що «Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її складу» (тобто в такій редакції буде враховано присутність голови Ради, його заступників та секретаря, а не лише членів).
II
Щодо проєкту Концепції пріоритетних напрямів роботи
для соціально-економічного розвитку Харківського регіону
В аналізованій Концепції обов’язково слід наголосити на таких
принципових положеннях;
1. Інноваційне зростання.
Перепрофілювання науково-дослідної діяльності наукових установ
на вирішення сучасних проблем суспільства, таких як зміна клімату,
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розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб, виснаження енергоресурсного потенціалу області, охорона громадського здоров’я.
Створення стійких економічних і соціальних переваг від Єдиного
цифрового європейського ринку на основі швидкого і надшвидкого
Інтернету і сумісних додатків тощо. Активізація міжнародного науково-дослідного співробітництва із залученням іноземних державних та
недержавних утворень (громадських організацій, установ) для обміну
досвідом та співпраці у вирішення гострих соціально-економічних
проблем області (в галузі охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення). Реалізація інноваційного та інтелектуального потенціалу
області для забезпечення конвергенції (зближення) та інтеграції регіональних економічних систем.
2. Інфраструктурне зростання.
Підтримка інтегруючої ролі міста як центра економічного та соціального розвитку області. Підвищення транспортної доступності
в приміській та районній місцевостях. Раціональне використання природо-ресурсного потенціалу та збереження культурної та природної
спадщини Харківського регіону. Створення належних умов для посилення зв’язків між регіоном і громадами.
3. Працевлаштування й соціальне забезпечення.
Створення необхідних умов для модернізації ринків праці з метою
підвищення рівня зайнятості і забезпечення стійкості соціальних моделей. Підвищення стандартів умов праці населення, особливо для працівників з небезпечними умовами праці. Підвищення рівня їх соціального забезпечення та контроль за своєчасним отриманням такого забезпечення. Розширення можливостей працівників для адаптації процесу
роботи в нових умовах (в режимі карантину, профілактичних заходів,
соціальної ізоляції тощо). Забезпечення належних умов для переведення якомога більшої кількості сфер діяльності в дистанційний режим.
Методи: збирання, обробка й аналіз первинних даних соціальних
опитувань в різних галузях, розробка проєктів планів для суб’єктів
господарювання та фізичних осіб-роботодавців із заохочення та залучення осіб до працевлаштування, збирання повторних даних, їх
контрольна звірка тощо.
4. Екологічне зростання.
Підтримка та сприяння переходу до ресурсоефективної та низько
вуглецевої економіки тощо. Разом із забезпеченням діяльності промисловості із низьким рівнем шкідливих викидів, низьковуглецева
стратегія також відкриває можливості для залучення «зелених» інвес461
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тицій, заохочуючи низько вуглецеві бізнеси і залучення додаткових
ресурсів для реалізації державних цілей зі скорочення цих викидів.
Екологізація процесу утилізації сміття (сортування, переробка, повторне використання переробленої продукції). Розвиток рекреаційних
зон і зеленого туризму в межах області.
5. У проєкті Концепції не приділено уваги безпеці населення регіону, зокрема, питанням профілактики злочинності. У зв’язку з цим
рекомендується доповнити указану Концепцію відповідним підрозділом такого змісту:
«_._. Публічний порядок і безпека, проблема злочинності та
напрямів її обмеження.
З метою забезпечення належного рівня громадської безпеки і публічного порядку у Харківському регіоні потребує виділення низка
стратегічних напрямів їх реалізації на території Харківської області.
_._._ Профілактика вандальних проявів забезпечуватиметься
шляхом: зменшення поширеності кримінальних та адміністративних
правопорушень вандального характеру; посилення очевидності та
ризикованості незаконних дій осіб, спрямованих на умисне знищення
або пошкодження чужого майна; покращення поінформованості мешканців міста Харкова та Харківської області щодо проблеми вандалізму та її негативних наслідків; удосконалення державно-приватного
партнерства у сфері запобігання вандалізму.
_._._ Запобігання фальсифікації підакцизних товарів та харчових продуктів здійснюватиметься за допомогою: посилення відповідальності за фальсифікацію харчових продуктів; підвищення результативності діяльності служби із захисту прав споживачів; покращення
роботи підрозділів Національної поліції з виявлення кримінальних
правопорушень у сфері фальсифікації алкогольних напоїв, тютюнових
виробів і харчової продукції; налагодження системної протидії організованій злочинності у сфері економіки; вирішення питання щодо зон
відповідальності різних органів кримінальної юстиції щодо обмеження випадків фальсифікації підакцизних товарів і харчових продуктів;
посилення взаємодії суб’єктів із виявлення, розслідування та запобігання вказаним злочинам.
_._._ Протидія злочинам, що вчиняються на ґрунті расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості, реалізовуватиметься
шляхом: проведення суспільного регіонального дискурсу щодо обговорення проблеми злочинів ненависті та їх обмеження; підвищення
у громадян рівня толерантності та правової культури; покращення
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організації проведення різними меншинами й громадськими утвореннями мітингів, ходів й зборів; удосконалення роботи підрозділів поліції діалогу; посилення охорони громадського порядку в перебігу
здійснення масових заходів.
_._._ Запобігання суїцидам у підлітковому середовищі включатиме: дослідження сучасного стану й тенденцій поширення суїцидів
серед дітей і підлітків; вивчення зарубіжного досвіду профілактики
суїцидів серед неповнолітніх; аналіз негативного впливу засобів масової комунікації на збільшення рівня підліткових суїцидів та шляхи його
обмеження; підвищення ефективності діяльності підрозділів кіберполіції; покращення кримінологічної поінформованості батьків, педагогічних колективів та місцевих громад щодо проблеми суїцидів серед
дітей і підлітків; розроблення комплексу освітньо-просвітницьких
заходів щодо зменшення суїцидальної віктимізації підлітків.
_._._ Розвиток системи захисту тварин від жорстокого поводження скидатиметься із: формування культурного гуманного ставлення населення до тварин, зокрема, молоді та неповнолітніх; запобігання появі безхатніх тварин; запровадження контролю за умовами
тримання тварин.
_._._ Запобігання вчиненню злочинів у паливно-енергетичній
сфері реалізовуватиметься у спосіб: запровадження адміністративноправового режиму обліку та охорони паливно-енергетичних ресурсів
від протиправних посягань; зниження попиту на тіньовому ринку нафтогазової сировини; сприяння розвитку громадського контролю за
законністю діяльності органів влади та суб’єктів господарювання
у паливно-енергетичній сфері.
Вагомий потенціал наукового забезпечення запобігання і протидії
злочинності має Науково-дослідний інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. Зокрема, виникає потреба у систематичному проведенні оглядів віктимізації населення у Харківському регіоні з метою
визначення більш-менш реального рівня злочинності, груп населення
і категорій громадян, які найчастіше стають жертвами кримінальних
та адміністративних правопорушень, тощо».
6. Також пропонується доповнити Концепцію:
– пунктом 1.3.7 такого змісту: «Удосконалення правового регулювання відповідальності за екологічні правопорушення. Завдання: проаналізувати судову практику та стан екологічної злочинності в регіоні,
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розробити проект закону України про внесення змін до Кримінального
кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо удосконалення відповідальності за екологічні правопорушення»;
– пунктом 1.3.8 такого змісту: «Розробка регіонального плану реагування на надзвичайні екологічні ситуації на території Харківської
області. Завдання: провести ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки на території регіону, визначити потенційні ризики настання аварій на цих об’єктах, розробити та затвердити загальнорегіональний
план дій на випадок виникнення надзвичайної екологічної ситуації на
території Харківської області».
7. У тексті проєкту міститься низка технічних помилок, має місце
калькування, у зв’язку з чим вона має бути проаналізована фахівцями
з української мови. Зокрема, слід висловити декілька пропозицій редакційного характеру.
Перше речення абз. 6 п. 1.1.1. слід викласти в такій редакції: «В Інституті фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
протягом багатьох років виконуються роботи із дослідження поведінки матеріалів внутрішньокорпусних пристроїв (ВКП) реакторів ВВЕР
(в першу чергу, вигородки і шахти реактора) в радіаційно-температурних полях з метою обґрунтування надійності експлуатації незмінних
внутрішньокорпусних пристроїв при подовженні проектного ресурсу
реакторів ВВЕР».
У п. 1.2.1 слід вживати: не «суровий», а «суворий»; за «джерелами».
У п. 1.2.3 не «м’ясомолочної худоби», а «сільськогосподарських
тварин», викласти цей пункт у такій редакції: «1.2.3. Поновити систему епіднагляду за захворюваннями людини, сільськогосподарських
тварин (особливо м’ясомолочних порід і птиці), риби і морепродуктів
з метою отримання та аналізу оперативної і достовірної інформації про
поширеність і виникнення захворювань харчового походження і факторів ризику в системі забезпечення харчовими продуктами».
Крім того, у наведеному пункті забули про рослини.
Пункт 1.2.3. пропонується викласти у такій редакції «Поновити
систему епіднагляду за захворюваннями людини, м’ясом молочної
худоби, птиці та рибою й морепродуктами з метою отримання та
аналізу оперативної і достовірної інформації про поширеність і виникнення захворювань харчового походження і факторів ризику в системі забезпечення харчовими продуктами».
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У п. 1.2.4 краще вести мову про імплементацію європейських
стандартів у сфері... (й далі за текстом), оскільки на європейському
просторі стандарти вищі, ніж в Україні).
У пункті 1.2.5. слід виправити помилку і «фальсифікаті» замінити
на «фальсифікації». Водночас слід ще раз обміркувати, наскільки створення інтернет-ресурсу є потрібним, адже можна використовувати
окрему вкладку існуючої веб-сторінки Харківської обласної державної
адміністрації для висвітлення результатів моніторингу та інформування регіональних громад щодо виявлених фактів фальсифікації харчової
продукції та відповідності вимогам нормативної документації щодо
безпеки харчової продукції. При цьому потрібно надати чітку відповідь,
що розуміється під «невідповідністю»?
У п. 1.2.6. йдеться про пріоритетне фінансування наукової-дослідної роботи з напрямів, що відповідають світовому рівню у сфері безпеки харчової продукції, здорового харчування, профілактики захворювань та ін. у Харківському регіоні, а саме:
– у галузі виробництва, зберігання та транспортування харчових
продуктів,
– розробка нових наукомістких технологій виробництва здорових
та лікувальна-профілактичних продуктів харчування в тому числі з залученням нетрадиційної сировини.
Аналізуючи це положення, не зовсім зрозуміло, що мається на
увазі?
Зауваження до п. 1.3.5. «Організація регіонального ґрунтово-інформаційного центру. Завдання: інформаційне забезпечення розвитку
аграрного сектору економіки Харківської області, підвищення ефективності управління земельними ресурсами, створення інформаційних
продуктів – карт, атласів, буклетів, довідкових матеріалів про стан
ґрунтового покриву та якість ґрунтів області».
На наш погляд, достатньо створити карту якості (родючості) грунтів області та викласти все це в електронному вигляді, що дозволить
легко вносити необхідні зміни та коригування, не витрачаючи при
цьому державні коштів.
Зауваженням до п. 2.1. Науково-виробничий кластер з протидії
інфекційним захворюванням. В цьому пункті говориться про «Створення системи моніторингу інфекційних захворювань; створення
в Харкові центру з розробки та виробництва вітчизняних вакцин;
участь регіону в дослідженнях і впровадженні у лікувальну практику
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препаратів плазми крові для боротьби з вірусними захворюваннями,
зокрема COVID-19»
На наш погляд, доцільно оновити існуючі лабораторії шляхом закупівлі сучасних приладів.
Зауваження до п. 2.1.1. «Проведення моніторингу поширеності
коронавірусної інфекції серед населення Харківського регіону для визначення групи ризику (потенційно захворіють, захворіють на тяжкі
форми, тощо) з метою запровадження превентивних заходів (застосування імунобіологічних препаратів, тощо)»
Відмітимо, що на базі Державної установи «Інститут мікробіології та
імунології Національної академії медичних наук» планується виконання
ініціативної НДР «Особливості формування колективного протиінфекційного імунітету в сучасних умовах» (науковий керівник д.мед.н. Волянський А. Ю.) шляхом моніторингу колективного імунітету, визначення
можливості його повноцінного формування на основі застосування
стратегії персоніфікації щеплень. (Для довідки: Деякі вчені вказують, що
щеплення від COVID-19 – це фікція. Тому постає запитання перед тим,
як робити всім щеплення: чи дадуть вони взагалі бажаний ефект чи становлять ще більшу загрозу внаслідок, зокрема, побічних дій?)
Пункт 1.1. «Екологічна безпека та проблема збереження ґрунтів» –
у назві та змісті цього пункту (абзаци 1.3.1. – 1.3.6.) термін «ґрунтів»
замінити на більш широкий термін – «земель», оскільки: 1) ґрунти –
лише верхній родючий шар земель, 2) відповідно до Конституції України земля – основне національне багатство (а не ґрунти тощо).
У пункті 2.1.1., абзац 2 бажано розшифрувати ДУ «ІМІ НАМН».
У пункті 3 «Промисловий потенціал регіону» пропонується останній абзац – «розробки та впровадження законодавчих умов, які економічно сприятимуть розвитку промисловості в цілому та, зокрема машинобудування» викласти в такій редакції: «розробки та впровадження нормативних умов, які економічно сприятимуть розвитку
промисловості в цілому та, зокрема машинобудування;», оскільки законодавчими умовами займається єдиний законодавчий орган в Україні – Верховна Рада України, а нормативні умови стосуються як підзаконних нормативних актів, так і законів (за необхідності можна підготувати проєкти законів).
Крім того, під час аналізу проекту Концепції постають питання
щодо залишення без уваги таких важливих сфер, як:
– водозбереження та водоочищення;
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– відновлення та розширення лісових масивів та лісопосадок (що
дозволить покращити і якість повітря, і вбереже ґрунти від забруднень,
ерозій і т.д.);
– розвиток відновлювальних джерел енергії та переробки вторинної
сировини, в т.ч. розширення та інформування населення щодо необхідності сортування сміття.

2.2. Науково-правові висновки
щодо тлумачення
та застосування законодавства
2.2.1. Науково-правові висновки щодо тлумачення
та застосування законодавства України
про кримінальну відповідальність
75. Інформація щодо спеціальної конфіскації

(підготовлена на запит судді
Конституційного Суду України О. Первомайського
(справа за конституційним поданням 47 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України (конституційності)
положень статей 96-1, 96-2 КК України))
Виконавці:

Л. М. Демидова – д. ю. н., проф., головний науковий співробітник, керівник
наукових робіт відділу дослідження проблем кримінального та кримінальновиконавчого права;
М. В. Шепітько – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук
України надійшло звернення (вих. № 361‑005‑16‑3507 від 07.09.2020 р.,
вх. № 149‑01‑55 від 09.09.2020 р.) судді-доповідача Конституційного
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Суду України (далі – КС або КС України) О. Первомайського. У листі пояснюється, що в провадженні КС України перебуває справа за
конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей
96−1, 96−2 КК України. Автори клопотання вважають, що оспорювані положення Кодексу не відповідають статтям 1, 3, частинам
першій, другій статті 8, статті 21,частинам другій, третій статті 22,
частинам першій, четвертій, шостій статті 41,статті 58, частині другій статті 61, частині першій статті 62, статті 64 Конституції України
(є неконституційними), оскільки спеціальна конфіскація дублює покарання у вигляді конфіскації майна, порушує принцип пропорційності, принцип індивідуалізації відповідальності та презумпцію невинуватості, позбавляє права приватної власності. Згідно зі статтею
59 Закону України «Про Конституційний Суд України», з метою забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та ухвалення КС
обґрунтованого рішення суддя О. Первомайський просить висловити
юридичну позицію стосовно:
1) змісту та сутності поняття «спеціальна конфіскація» у кримінальному праві України;
2) співвідношення понять «конфіскація майна» (стаття 59 Кодексу)
та «спеціальна конфіскація» (стаття 96−1 Кодексу);
3) порядку та критеріїв застосування спеціальної конфіскації як
легітимної підстави позбавлення права власності (стаття 41Конституції України, глава 26 Цивільного кодексу України).
Науковці Інституту: головний науковий співробітник, д. ю. н., проф.
Л. М. Демидова, провідний наук. співробітник, д. ю. н., ст. наук. співробітник М. В. Шепітько і провідний наук. співробітник, д. ю. н., доц.
О. О. Пащенко вивчили й проаналізували цей лист та матеріали до
нього (на 8 арк.) і повідомляють наступне.
І. Щодо першого запитання в запиті судді-доповідача КС України О. Первомайського стосовно «змісту та сутності поняття «спеціальна конфіскація» у кримінальному праві України»:
1. Звертаємо увагу на некоректність викладення тексту цього запитання в частині використання терміна «сутність» щодо поняття.
Пояснюємо, що в теорії пізнання, логіці та інших науках і дисциплінах
визнано існування певного логічного зв’язку на рівнях «сутність –
явище» «зміст – поняття». При цьому сутністю є сукупність певних
властивостей, що визначають певне явище як таке. Із втратою або
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зміною (трансформацією) будь-якої з них явище стає іншим або взагалі перестає існувати. Водночас за допомогою поняття ми пізнаємо
це явище. І відповідно до правил формальної логіки зміст цього поняття складають типові, визначальні його ознаки, кожне з яких віддзеркалює певну властивість явища.
Ураховуючи наведене, констатуємо, що у тексті запитання коректно
вести мову про зміст поняття «спеціальна конфіскація» у кримінальному праві України. І таке поняття, у свою чергу, віддзеркалює сутність
спеціальної конфіскації як відповідного явища.
2. Запровадження у чинне українське законодавство спеціальної
конфіскації як такого іншого заходу кримінально-правого характеру
зумовлено низкою міжнародно-правових документів, які містять у собі
певні рекомендації і зобов’язання України: Угода про асоціацію між
Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого (цей
акт остаточно підписано 27 червня 2014 року), Кримінальна Конвенція
про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 січня 1999 року, Конвенція
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності від 15 листопада 2000 року. Крім того, Україна є стороною
Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, та профінансування тероризму
від 16травня 2005 року і взяла на себе зобов’язання щодо встановлення
обов’язкових арешту та конфіскації знарядь і засобів злочину та доходів
або майна, вартість якого відповідає таким доходам, та відмитого майна
за всіма предикатними злочинами, тобто злочинами, за які передбачено
покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тощо.
Крім того, як справедливо відмічають дослідники, вагому роль
у запровадженні та вдосконаленні кримінально-правових норм про
спеціальну конфіскацію відіграє і неодмінність забезпечення реалізації
вимог ЄС стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України [План дій для України на 2015–2017 роки
GR-DEM (2015) 2 від 13 січня 2015року], невід’ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року
2014/42/EU про арешт і конфіскацію предметів злочинної діяльності
та доходів від неї в ЄС.
Щодо правової природи такого заходу, то загальновизнаної позиції
стосовно цього досі не існує, а продовжується дискусія. На нашу дум469
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ку, природа цього заходу є міжнародно-правовою, кримінально-процесуальною і кримінально-правовою. Законодавець визнав наявність
кримінально-правової природи спеціальної конфіскації. І у чинному
КК України про таку конфіскацію згадується у статтях 96-1 і 96-2, що
викладені у такій редакції:
«Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному
вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей
та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови
вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно
небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого
Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті150,статтею154,частинами другою
і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190,статтею192,
частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою
статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2,частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302,
310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей
363-1, 364-1,365-2 цього Кодексу.
2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових
заходів медичного характеру; 4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.
3. У випадках, коли об’єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:
1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев’ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого
чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Стаття 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації
1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:1) одержані внаслідок вчинення кримінального
правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися
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(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального
правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення
кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не
встановлено,− переходять у власність держави; 4) були підшукані,
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються
власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх
незаконне використання.
2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині
першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше
майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна,
зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом
рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна,
або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.
3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа
не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання
з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного,
обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність,
або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або
за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених
у пунктах 1−4 частини першої цієї статті. Вищезазначені відомості щодо
третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі
достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована
до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.
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5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей
та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені
для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням».
Отже, спеціальна конфіскація є таким іншим заходом кримінальноправового характеру, який полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та
іншого майна у визначених законом випадках.
Поняття «спеціальна конфіскація» характеризується певною сукупністю обов’язкових ознак, як притаманних поняттю «інші заходи
кримінально-правового характеру» (загальні ознаки), такі виключно
поняттю «спеціальна конфіскація» (спеціальні ознаки): (а) такий захід
передбачається виключно законом про кримінальну відповідальність –
це розділ ХІV1 Загальної частини КК України (статті 96-1, 96-2 Кодексу); (б) перелік цих заходів є вичерпним, зокрема, щодо спеціальної
конфіскації; (в) застосування заходу у виді спеціальної конфіскації
у примусовому порядку не спрямовані на обмеження прав (якщо, наприклад, йдеться про спеціальну конфіскацію майна, здобутого кримінально-протиправним шляхом); (г) застосування заходу виключно судом від імені держави; (д) підставою застосування спеціальної конфіскації є вчинення фізичною особою умисного кримінального
правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під
ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за
які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
а так само передбаченого в конкретних статтях або їх частинах, вказаних в ч. 1 ст. 96-1КК; (е) метою застосування заходу є не кара або
виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а усунення умов, що сприяли вчиненню суспільно небезпечного діяння
і можуть стати криміногенними факторами на майбутнє; (ж) предметом
спеціальної конфіскації є гроші, цінності та інше майно: (1) одержані
внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами
від такого майна; (2) призначалися (використовувалися) для схиляння
особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/
або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або
винагороди за його вчинення; (3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, – переходять у власність
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держави; (4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення,
крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не
знав і не міг знати про їх незаконне використання; (з) спеціальна конфіскація може бути застосована як до осіб, що вчинили кримінальне
правопорушення, так і до третіх осіб за наявності певних умов, визначених в законі про кримінальну відповідальність.
ІІ. Відповідно до поставленого другого запитання щодо співвідношення понять «конфіскація майна» (ст. 59 КК України) та «спеціальна конфіскація» майна (ст. 96-1 КК України), можемо пояснити
наступне.
Визначення «конфіскації майна» в ч. 1 ст. 59 КК України сформульовано як те, що цей вид покарання полягає «в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке
є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються». Як вже зазначалося, визначення
«спеціальної конфіскації» за ч. 1ст. 96-1 КК України полягає в «примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим
Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння,
передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено
основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 150, ст. 154, ч.ч. 2, 3 ст. 1591, ч. 1 статті 190, статтею 192, ч. 1 ст. ст. 204, 2091, 210, ч.ч. 1, 2 ст. ст. 212, 2121, ч. 1 ст. ст. 222,
229, 2391, 2392, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. ст. 248, 249, ч.ч. 1, 2 ст. 300, ч. 1
ст. ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст. 363, частиною першою
статей 3631, 3641, 3652 КК України».
Слід зазначити, що «конфіскація майна» та «спеціальна конфіскація» співвідносяться як загальна та окрема категорії та полягають
«в примусовому безоплатному вилученні… у власність держави…
майна». Разом із цим ці поняття мають різний зміст, що вказує на важливість даної проблеми та необхідність її вирішення засобами кримінального права.
Відмінність цих понять криється в тому, що вони знаходяться в різних розділах Загальної частини КК України «Покарання та його види»
(розд. Х – для конфіскації майна) та «Інші заходи кримінально-право473
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вого характеру» (розд. XIV– для спеціальної конфіскації), що їх розмежовує. Таким чином, тільки «конфіскація майна» розглядається як
вид покарання та його застосування обмежується встановленням такого виду покарання за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини,
а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України (ч. ч. 2,3 ст. 59 КК України).
«Спеціальна конфіскація» застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду; 2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) ухвали суду про застосування примусових
заходів медичного характеру; 4)ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру. У випадках, коли об’єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може
бути застосована на підставі: 1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності; 2)ухвали суду, постановленої в порядку ч. 9
ст. 100 КПК України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо
кримінальне провадження закривається ними (ч. ч. 2, 3 ст. 96-1 КК
України). При цьому слід зауважити, що зміст «спеціальної конфіскації» стає зрозумілим тільки після ознайомлення із ст. 96-2 КК України,
де описуються випадки її застосування: «у разі, якщо гроші, цінності
та інше майно: 1)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального
правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення
кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не
встановлено, – переходять у власність держави; 4) були підшукані,
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються
власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх
незаконне використання».
Таким чином, «спеціальна конфіскація» не застосовується як покарання (на відміну від конфіскації майна), а її застосування полягає
у вилученні предметів, засобів та знарядь кримінальних правопорушень (лише в певних описаних випадках).
474

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

У цілому ж спеціальна конфіскація становить собою окремий кримінально-правовий інститут покликаний в різних країнах (Іспанія,
Литва, Німеччина, Румунія та ін.) забезпечити вилучення предметів,
засобів та знарядь кримінальних правопорушень. Такий підхід має
забезпечувати зменшення кримінально-правового впливу в майбутньому за допомогою цих предметів, знарядь та засобів та покликаний
нейтралізувати можливості отримання доходів від кримінальної діяльності несуб’єктами кримінальних правопорушень.
ІІІ. Третє запитання у запиті стосується порядку та критеріїв
застосування спеціальної конфіскації як легітимної підстави позбавлення права власності (стаття 41Конституції України, глава 25 Цивільного кодексу України).Системно-правовий і порівняльно-правовий
аналіз норм зазначених законодавчих актів і норм КК України щодо
спеціальної конфіскації дозволяє сформулювати певні висновки з їх
науковим обґрунтуванням.
1. Як зазначає суб’єкт конституційного подання, статті 96-1, 96-2
Кримінального кодексу України не відповідають окремим положенням
Конституції України, а саме частинам першій, четвертій, шостій статті 41 відповідно до яких кожний має право володіти, користуватися
і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним;
конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду
у випадках, обсязі та порядку встановлених законом.
Як бачимо, ч.ч.1,4 ст. 41 Конституції України встановлюють загальні правила: «кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю» (ч. 1) та «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним». Водночас ч.ч. 5, 6 цієї ж статті встановлюють виключення
з наведених загальних правил, одним із яких є конфіскація майна
(ч. 6ст. 41). Крім того, ч.4ст. 41 КонституціїУкраїни встановлює не
абсолютну заборону на позбавлення права власності, а лише на ті випадки, коли це відбувається протиправно. З цього слідує, що відповідна особа все ж таки може бути позбавлена права власності, за умови,
що це не відбуватиметься протиправно. Зазначене означає, що для
цього мають бути підстави, передбачені у правових (нормативно-правових) актах. Вочевидь статті 96-1, 96-2 КК України є такими підставами,
оскільки Кримінальний кодекс України за своєю юридичною природою
є правовим актом (а саме законом).
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Частина 6 ст. 41 Конституції України передбачає, що «конфіскація
майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках,
обсязі та порядку встановлених законом». Таким чином, тут містяться
дві умови застосування конфіскації майна: 1) це має відбуватися «за
рішенням суду», а не свавільно чи на підставі рішення будь-якого іншого державного органу (крім суду); 2) випадки, обсяг та порядок має
бути встановлено законом.
Перша із наведених умов не суперечить Конституції України
apriori, оскільки про це йдеться в самому тексті Конституції України,
а значить такі положення аж ніяк не можуть суперечити Конституції
України, бо містяться в ній. Для виконання другої умови слід надати
відповідь на питання: «Чи встановлено законом випадки, обсяг та порядок застосування конфіскації майна?» Дослідження чинного законодавства України дозволяє зазначити таке:
– випадки, застосування конфіскації майна (а саме спеціальної конфіскації) передбачено у ч. 1 ст. 96-1 КК України: «вчинення умисного
кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього
Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі
або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою
статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей
222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою
статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною
першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу». На підставі зазначеного можна стверджувати, що в цій частині порушення конституційних
вимог немає, адже випадки застосування конфіскації майна, а саме
спеціальної конфіскації законом передбачено;
– обсяг, застосування конфіскації майна (а саме спеціальної конфіскації) передбачено у ч. 1 ст. 96-2 КК України: «якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального
правопорушення та /або є доходами від такого майна; 2) призначалися
(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального
правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення
кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
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3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не
встановлено, – переходять у власність держави; 4) були підшукані,
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються
власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх
незаконне використання». Як бачимо, закон характеризує обсяг предметів, на які може бути звернута спеціальна конфіскація лише родовими ознаками: «гроші, цінності та інше майно», і лише потім конкретизує їх. В цьому відмінність спеціальної конфіскації від конфіскації
майна як виду покарання (ст. 59КК), де передбачена можливість вилучення як всього майна такі його частини. Обсяг предметів спеціальної конфіскації обмежено лише наведеними вище положеннями пп.
1–4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. Сутність цих положень орієнтує на те, що
вилучати не всі відповідні предмети (гроші, цінності та інше майно)
було би недоцільним і не справедливим. Викладене дозволяє зробити
висновок, що обсяг застосування конфіскації майна, а саме спеціальної конфіскації законом передбачено;
– порядок застосування конфіскації майна (а саме спеціальної
конфіскації) передбачено чинним КК України лише точково. Так, ч. 4
ст. 96-2 КК передбачає порядок спеціальної конфіскації грошей, цінностей, у тому числі коштів, іншого майна, що знаходиться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або в інших фінансових
установах у третьої особи. Загальні ж правила передбачено у главі 25
Цивільного кодексу України «Припинення права власності». Пункт 10
ч. 1 ст. 346 ЦК передбачає таку підставу припинення права власності
як «конфіскація». Вочевидь останнє є родовим поняттям і включає,
серед іншого, і спеціальну конфіскацію. Крім того, ч. 2 зазначеної
статті ЦК встановлює, що «право власності може бути припинене
в інших випадках, встановлених законом». Таким чином, навіть, якщо
б про конфіскацію у ч. 1 ст. 346 ЦК не йшлося, це не було би підставою
для висновку про відсутність порядку її проведення, чого вимагає ч. 6
ст. 41 Конституції України. Стаття 354 ЦК «Конфіскація» встановлює,
що «до особи може бути застосовано позбавлення права власності на
майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у випадках, встановлених законом» (ч. 1). При цьому «обсяг
та порядок конфіскації майна встановлюються законом» (ч. 2). Таким
чином, норми глави 25 Цивільного кодексу України «Припинення
права власності» знаходяться у стані несуперечливості із положеннями
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ч. 6 ст. 41 Конституції України, більше того, розвивають зазначене
конституційне положення. Крім того, про порядок застосування спеціальної конфіскації йдеться у ч. 9 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі–КПК), згідно якої «Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані
суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким
закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про
спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171–174 цього Кодексу». При цьому, у тій
самій статті КК у пп.1–7 відповідний порядок прописано більш детально. Крім того, статтею 568 КПК передбачено, серед іншого, і порядок
проведення спеціальної конфіскації в рамках міжнародної правової
допомоги при проведенні процесуальних дій (глава 43 КПК). Викладене дозволяє зробити висновок, що порядок застосування конфіскації майна, а саме спеціальної конфіскації законом передбачено.
Таким чином, обидві умови застосування конфіскації майна, що
передбачено в ч. 6 ст. 41Конституції України виконуються, зокрема
і для спеціальної конфіскації.
Зазначене дозволяє стверджувати, що статті 96-1,96-2 КК України
не суперечать положенням частин першої, четвертої, шостої статті 41
Конституції України.
2. У пункті 3. конституційного подання його автори зазначають, що
«відповідно до частини другої статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (частина
третя статті 22 Конституції України). Конституційні права і свободи
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції (стаття 64 Конституції України)».
У зв’язку з цим зазначаємо, що положення ч. 3 ст. 22 Конституції
України після доповнення КК України статтями 96-1, 96-2 не були порушені, оскільки такий спосіб позбавлення права власності як «конфіскація майна» був тоді (як і зараз) передбачений ч. 6 ст. 41 Конституції України. Тому новий закон, яким було внесено зміни до КК
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України не призвів до «звуження змісту та обсягу існуючих прав
і свобод», заборона чого міститься у ч. 3 ст. 22 Конституції України.
Посилання ж авторів конституційного подання на те, що «конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені,
крім випадків, передбачених Конституцією України» (ч. 1 ст. 64 Конституції України) в даному разі не є доречним, оскільки відповідний
випадок як раз Конституцією України передбачений – у ч. 6 ст. 41 (про
що вже йшлося вище). Так само не було доречним наводити положення ч. 2 ст. 64 Конституції України, оскільки в переліку статей, які передбачають права і свободи, що не можуть бути обмежені, стаття
41, яка регулює право власності, відсутня.
3. У абз. 2 п.4 конституційного подання автори так само наводять
положення ч. 2 ст. 64 Конституції України щодо того, що «конституційні права людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім
випадків, передбачених Конституцією України». Як було показано
вище, таке обмеження (позбавлення права власності) як конфіскація
майна Конституцією України передбачено. Крім того, в цьому ж пункті (абз. 4) суб’єкти конституційного подання посилаються і на міжнародно-правові документи: «згідно зі статтею 17 Загальної декларації
прав людини ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого
майна», «відповідно до статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод…ніхто не може бути
позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на
умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Як бачимо, наведені положення міжнародно-правових документів (також як і Конституція України) орієнтують не на абсолютну заборону позбавлення права власності, а на здійснення цього з дотриманням певного порядку: положення Загальної декларації прав
людини забороняють робити це «безпідставно», а Першого Протоколу
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вказують на необхідність того, щоб відповідна умова була «передбачена
законом». Таким чином, положення ст. ст. 96-1,96-2 КК України щодо
спеціальної конфіскації, не суперечать наведеним вимогам міжнародно-правових документів.
Так само не є обґрунтованим і висновок суб’єктів конституційного
подання, що міститься, у абз. 7 п. 4: «Такий спосіб позбавлення права
приватної власності, як спеціальна конфіскація, положеннями Конституції України не передбачений». Як вже вказувалося, ч. 6 ст. 41 Кон479
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ституції України передбачає можливість здійснення «конфіскації
майна». Це поняття є родовим по відношенню до поняття «спеціальна
конфіскація», а тому, якщо Конституція України передбачає можливість
застосування «конфіскації майна», то ці положення поширюються і на
спеціальну конфіскацію. Одним із доказів цього, серед іншого, є і положення, які самі автори конституційного подання наводять у абз.6 п.4:
«Крім того, конфіскація закріплена і правовими нормами Цивільного
кодексу України (частина перша статті 354) …, а також правовими
нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 24)…, правовими нормами Митного кодексу України (стаття 461)
… тощо». Наведені випадки теж є видами, що охоплюються поняттям
«конфіскація майна», і так само які «спеціальна конфіскація» окремо
в Конституції України непередбачені, проте в суб’єктів конституційного подання не виникло питання щодо їх конституційності (і це цілком
правильно).Тобто конфіскація майна не пов’язується лише з видом
кримінального покарання, що передбачено у ст. 59 КК України, а міститься й в інших нормах чинного законодавства. Якби у ч. 6 ст. 41
Конституції України йшлося про «покарання у виді конфіскації майна»,
тоді б твердження суб’єктів конституційного подання про порушення
порядку позбавлення права власності, передбаченого Конституцією
України, мало би сенс. Але, оскільки там сказано «конфіскація майна
може бути застосована ... », то таке формулювання аж ніяк не орієнтує
на те, що в Конституції України конфіскація майна пов’язується з видом кримінального покарання, а значить з цього не випливає висновок
про заборону спеціальної конфіскації на підставі КК та КПК. Таким
чином, Конституція України визнає правомірною і конфіскацію майна
як вид кримінального покарання і спеціальну конфіскацію як інший
захід кримінально-правового характеру, і як заходи, що передбачено
в КПК, ЦК, КУпАП, Митному кодексі України тощо.

76. Науково-правовий висновок щодо тлумачення поняття
«злочин, пов’язаний із домашнім насильством»
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи.
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Зміст доручення (запиту):
До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов запит вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному
Суді Л. М. Лобойка (вих. лист № 133/0/27-19 від 23.12.2019 р.; вх. лист
електронною поштою № 182-а від 24.12.2019 р.). У матеріалах запиту
були поставлені питання:
1. Чи можна вважати поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством», яким встановлюється обмеження для закриття кримінального провадження у разі відмови потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, відсилочною нормою до змісту ст. 126-1 КК, чи це поняття є оціночним?
2. При встановленні змісту поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством» слід виходити із конкретних фактичних обставин
вчиненого насильства щодо особи, чи з юридичної оцінки (кваліфікації) дій винуватця?
3. З точки зору юридичної науки чи відповідає засаді законності
рішення суду про закриття на підставі п. 7 ст. 284 КПК кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення за ч. 2 ст. 125 КК
України у зв’язку з відмовою потерпілої від обвинувачення за умови,
що інкриміновані неправомірні дії особи були пов’язані із домашнім
насильством.
До підготовки науково-правового висновку були залучені: доктор
юридичних наук, професор, академік НАПрН України, радник при дирекції НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. І. Борисов, кандидат юридичних наук, в.о. заступника директора з наукової роботи НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Д. П. Євтєєва. Оскільки
зазначені дослідники є фахівцями у галузі кримінального права, відповідь у висновку буде надана лише на перше та друге питання.
Результати науково-правового дослідження.
1. Чи можна вважати поняття «злочин, пов’язаний із домашнім
насильством», яким встановлюється обмеження для закриття
кримінального провадження у разі відмови потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, відсилочною нормою до змісту ст. 126-1 КК, чи це
поняття є оціночним?
Поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством» вживається як у КК України (ст. 91-1), так і у КПК України. Зокрема, п. 7 ч. 1
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ст. 284 КПК передбачено, що кримінальне провадження закривається
у разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом,
його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального
провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім насильством.
Проте поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством» законодавчо не визначено, а його тлумачення викликає труднощі на
практиці.
Натомість поняття «Домашнє насильство є визначеним як у КК
України, так і у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII, причому ці визначення
різняться між собою.
Законом України «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» № 2227-VIII
від 06.12.2017 р. (далі – Закон № 2227-VIII) КК було доповнено статтею
126-1 «Домашнє насильство».
Диспозиція норми, що визначена у ст. 126-1 КК, є описовою і сформульована законодавцем таким чином: «домашнє насильство, тобто
умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або
іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або
близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи».
Водночас поняття «домашнє насильство» у Законі України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017
№ 2229-VIII (далі – Закон № 2229-VIII) визначено як «діяння (дії або
бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання
або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або
між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи
у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала)
особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь».
При дослідженні розглядуваного питання доцільно звертатися й до
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
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і домашньому насильству (Стамбульської конвенції). І хоча досі вона
не є ратифікованою в Україні, проте законодавець приймав Закон
№ 2227-VIII із внесенням змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України з метою реалізації саме її положень.
Згідно з п. b ст. 3 Конвенції «домашнє насильство» означає всі акти
фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства,
які відбуваються в лоні сім’ї чи в межах місця проживання або між
колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно
від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому
самому місці, що й жертва, чи ні. Відповідно до ст. 53 сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того,
щоб належні обмежувальні або захисні приписи були доступними для
жертв усіх форм насильства, які підпадають під сферу застосування
цієї Конвенції.
Співставлення понять домашнього насильства, закріпленого в нормі ст. 126-1 КК з одного боку, та в Законі № 2229-VIII й Стамбульській
Конвенції з другого, дає змогу зробити висновок, що у КК воно сформульовано вужче і не охоплює сексуального насильства, а також несистематичних випадків психологічного, економічного та фізичного
насильства.
Формулювання поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством» наводить на висновок, що воно є ширшим за поняття «домашнє насильство» у нормі ст. 126-1 КК і його слід тлумачити в контексті
домашнього насильства у розумінні Закону № 2229-VIII. Поняття
«злочин, пов’язаний із домашнім насильством», може полягати не лише
у діянні, передбаченому нормою ст. 126-1 КК, а й в інших діяннях, що
мають ознаки домашнього насильства у розумінні Закону № 2229-VIII,
зокрема у примушуванні до шлюбу (ст. 151-2 КК), зґвалтуванні (ст. 152
КК), сексуальному насильстві (ст. 153 КК), примушуванні до вступу
в статевий зв’язок (ст. 154 КК), розбещенні неповнолітніх (ст. 156 КК
КК). Окрім того, такий злочин може виражатися й в інших суспільно
небезпечних діяннях, що містять ознаки поняття «домашнє насильство» у розумінні Закону № 2229-VIII, й водночас не мають систематичного характеру. Як приклад можна навести умисне вбивство одного з подружжя іншим із ревнощів (ч. 1 ст. 115 КК України).
Така позиція підтримується у науці, зокрема, професорами
М. І. Хавронюком та О. О. Дудоровим. Як зауважують учені, у ст. 91-1
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КК мова йде не про злочин «домашнє насильство», передбачений
ст. 126-1 КК, а про ширше поняття – «злочин, пов’язаний з домашнім
насильством». Зробивши синтез поняття домашнього насильства із
Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству», із
поняттям у диспозиції норми ст. 126-1 КК, дослідники визначили такі
ознаки злочину, пов’язаного з домашнім насильством. Це будь-який
злочин, що: 1) полягає у фізичному, сексуальному, психологічному або
економічному насильстві; 2) вчиняється в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали)
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці,
що й постраждала особа; 3) наслідками якого є фізичні або психологічні страждання, розлади здоров’я, втрата працездатності, емоційна
залежність або погіршення якості життя потерпілої особи; 4) вчиняється систематично (ця ознака не стосується випадків вчинення злочину, який характеризується трьома попередніми ознаками, але водночас містить ознаки іншого злочину проти життя, здоров’я чи волі
особи). При цьому не має значення, визначені ці ознаки у відповідній
статті (частині статті) КК як ознаки основного чи кваліфікованого
складу злочину1.
Таким чином, поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством», яким встановлюється обмеження для закриття кримінального
провадження у разі відмови потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, не відсилає
виключно до змісту норми ст. 126-1 КК. Цим поняттям можуть охоплюватися й низка інших суспільно небезпечних діянь, що підпадають
під ознаки поняття «домашнє насильство» у розумінні Закону № 2229VIII, а тому при вирішенні питання, чи є вчинене суспільно небезпечне діяння злочином, пов’язаним з домашнім насильством, слід керуватися положеннями зазначеного Закону. За такої умови поняття «злочин,
пов’язаний з домашнім насильством» є не тільки оціночним, але й набуває ознак бланкетності.
1
Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019.С. 46.
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2. При встановленні змісту поняття «злочин, пов’язаний із домашнім насильством» слід виходити із конкретних фактичних
обставин вчиненого насильства щодо особи, чи з юридичної оцінки (кваліфікації) дій винуватця?
Оскільки «злочин, пов’язаний із домашнім насильством», може
виражатися як у діяннях, що підпадають під ознаки норми ст. 126-1
КК, так і норм інших статей КК, то при встановленні змісту поняття
«злочин, пов’язаний із домашнім насильством» слід виходити із конкретних фактичних обставин вчиненого насильства щодо особи з урахуванням ознак поняття «домашнє насильство» у розумінні Закону
№ 2229-VIII. Лише із встановленням фактичних обставин вчиненого
діяння та їх відповідності поняттю «домашнє насильство» здійснюється юридична оцінка (кваліфікація) дій особи, яка їх вчинила, за нормою
статті КК, якою встановлена відповідальність за злочин, пов’язаний із
домашнім насильством.

77. Науковий висновок
щодо визначення розміру матеріальної шкоди,
що спричинена порушенням авторського права
та суміжних прав ( ст. 176 КК України)
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права;
Г. К. Авдєєва – к. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду А. П. Бущенка у справі
№ 570/2835/16-к (вих. № 1331/0/22-20 від 13.04.2020, вх. № 227 від
14.04.2020 р.) з метою отримання наукового висновку з таких питань:
1. У чому полягає матеріальна шкода, що завдається порушенням
авторського права і які методики її розрахунку?
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2. Чи відрізняється методика визначення шкоди для різних видів
порушення авторського права та/або суміжних прав, перелічених
у статті 176 КК, а саме:
– незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури,
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних;
– незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення;
– їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;
– камкординг;
– кардшейрінг;
– інше умисне порушення авторського права і суміжних прав.
3. Чи відображає ціна, за якою суб’єкт авторського та/або суміжного права продає належні йому об’єкти на ринку, розмір шкоди, завданий у разі порушення такого права?
4. Чи може неотриманий прибуток або дохід особи, яка є правовласником відповідного об’єкту авторського права вважатися матеріальною шкодою у значенні статті 176 КК?
Вивчивши ці питання науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов,
провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко та провідний науковий співробітник лабораторії «Використання
сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» к.ю.н,
старший науковий співробітник Г. К. Авдєєва вважають за необхідне
зазначити таке.
1. У чому полягає матеріальна шкода, що завдається порушенням
авторського права і які методики її розрахунку?
При визначенні матеріальної шкоди, завданої незаконним використанням об’єкта права інтелектуальної власності, як ознаки кримінально-правової відповідальності та обов’язкової ознаки об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 176
Кримінального кодексу (далі –КК) України (ч. 1, ч. 2, ч. 3), необхідно
враховувати, що така матеріальна шкода не може бути прямою (безпосередньою) шкодою, тому її як наслідок незаконного використання
об’єкта права інтелектуальної власності слід оцінювати як неодержану
винагороду (упущену вигоду) за незаконне використання об’єкта та486
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кого права. Саме таке вирішення знаходить підтвердження в роботі
П. А. Філіппова «Уголовно-правовая защита права интеллектуальной
собственности в Российской Федерации» – М., Изд. «Макс Пресс»,
2003, стор. 78-81, та роботі українського правознавця В. Б. Харченко
«Кримінально-правова охорона прав на результат творчої діяльності
та засоби індивідуалізації в Україні: монографія/ В. Б. Харченко, – Х.:
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011, стор. 290-301. На стор. 301 автор прямо
зазначає: «Спричинення визначеного в законі розміру матеріальної
шкоди шляхом заподіяння реальних збитків, у разі вчинення злочинів,
передбачених статтями 176, 177 та 229 ККУ країни, через специфіку
права на об’єкти інтелектуальної власності та специфіку предметів
вказаних злочинів, не є можливим» (підкреслено нами).
Межа притягнення до кримінальної відповідальності за статтею
176 КК України кожного року змінюється залежно від розміру соціальних стандартів і для кваліфікації правопорушень, у т.ч. кримінальних,
розраховується станом на 1січня відповідного року як певний відсоток
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлений
законом на 1 січня відповідного року (податкова соціальна пільга),
кратний 20 (ч. 1 ст. 176 КК) і більше разів перевищення неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до примітки до статті 176
КК України.
Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування в частині кваліфікації кримінальних правопорушень, для
яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ст. 169 розділу IV ПКУ
для відповідного року. Податкова соціальна пільга надається в розмірі,
що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць (для працездатної особи), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку. Прожитковий
мінімум з 1 січня 2020 року складає 2 102,0 грн.1 Відповідно, нижча межа
притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 176 КК України становить 2 102,0 грн. х 50 % = 1051.00 х 20 = 21020 грн.
При визначенні розміру упущеної вигоди визначається розмір прибутку, який власник об’єкта інтелектуальної власності міг би отримати,
1
Прожитковий мінімум / Головбух. https://www.golovbukh.ua/dovidnyki_
prozhitkovijj_minimum_pratsezdatnikh_osib.
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але не отримав внаслідок появи на ринку контрафактного примірника
твору, або розмір ліцензійної винагороди, яку міг би отримати власник
майнового права інтелектуальної власності, якби особа використовувала об’єкт інтелектуальної власності на законних підставах, а саме на
основі ліцензії (ліцензійного договору).
Оцінка майнових прав інтелектуальної власності здійснюється за
такими методичними матеріалами:
1. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : постанова Кабінету Міністрів
України від 10.09.2003 № 1440. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1440-2003- %D0 %BF.
2. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» : постанова Кабінету Міністрів
України від 03.10.2007 № 1185. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/1185-2007- %D0 %BF.
3. Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності : наказ Фонду державного майна України від 25.06.2008
№ 740. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
Оцінка майнових прав інтелектуальної власності здійснюється
суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) – суб’єктом господарювання у випадках, визначених статтею 7 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(п.1.3 Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності).
Згідно з п. 26 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав
інтелектуальної власності» розмір збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності визначається станом на
дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб’єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об’єкта
права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/
або реалізації контрафактної продукції.
Відповідно до методології проведення економічних досліджень
у сфері інтелектуальної власності після ідентифікації об’єктів та
суб’єктів авторського права, особа, яка здійснює оцінку, обирає метод
розрахунку матеріальної шкоди. Вибір бази оцінки (певної сукупності
наявних вихідних даних) майнових прав інтелектуальної власності
здійснюється відповідно до вимог, установлених Національним стан488
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дартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».1 Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи: дохідний; порівняльний; витратний2.
Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення
очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки. Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може
отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від
їх використання.
Порівняльний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної
власності застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти.
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки майнових
прав інтелектуальної власності подібність об’єктів визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.
Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки.
Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу.
2. Чи відрізняється методика визначення шкоди для різних видів
порушення авторського права та/або суміжних прав, перелічених
у статті 176 КК, а саме:
– незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних;
– незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення;
1
П. 4 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної
власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007- %D0 %BF
2
п. 8 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної
власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007- %D0 %BF
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– їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;
– камкординг;
– кардшейрінг;
– інше умисне порушення авторського права і суміжних прав.
Застосування методичних підходів та обґрунтування висновку про
вартість майнових прав на всі (без виключення) об’єкти інтелектуальної власності здійснюються за Методикою оцінки майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням вимог, установлених Національним стандартом № 1 та Стандартом № 4.
Відповідно до Стандарту № 4 оцінюються майнові права на всі
об’єкти права інтелектуальної власності (авторського права, суміжних
прав і права промислової власності), а саме: літературні та художні
твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти
рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці; інші об’єкти, що згідно із законодавством належать до
об’єктів права інтелектуальної власності.
Тобто, методика визначення шкоди для різних видів порушення авторського права та/або суміжних прав, перелічених у статті 176 КК
не відрізняється, але в межах цієї методики оцінювач під час визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності самостійно
обирає і застосовує кілька методичних підходів та методів, що найбільш повно відповідають визначеним меті оцінки, виду вартості за
наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. Неможливість або недоцільність застосування певного методичного підходу, пов’язана з відсутністю чи недостовірністю необхідних для цього
вихідних даних про об’єкт оцінки та іншої інформації, окремо обґрунтовується у звіті про оцінку майнових прав. Оцінювач має право самостійно визначати доцільність застосування в рамках кожного з методичних підходів того чи іншого методу оцінки. При цьому враховуються
база оцінки, обсяг і достовірність інформації, необхідної для застосування того чи іншого методичного підходу та методу1.
1
п. 2.4 Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності : наказ Фонду
державного майна України від 25.06.2008 № 740. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/z0726-08
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3. Чи відображає ціна, за якою суб’єкт авторського та/або суміжного права продає належні йому об’єкти на ринку, розмір шкоди, завданий у разі порушення такого права?
Розмір збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку (доходу, що не
включає собівартість продукції), який не отримав суб’єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції1.
За наявності ліцензійного договору сума втраченої вигоди розраховується як відсоток від вартості прав, що передаються. Відповідно
до цього договору матеріальна шкода, завдана незаконним використанням будь-якого об’єкта права інтелектуальної власності (в т. ч. –
об’єкта авторського права), обчислюється за формулою:
МШВВ = С х (ВПІВ + п х ВЛОІВ), де:
МШВВ – матеріальна шкода, що розраховується як втрачена вигода або неодержана винагорода;
С – певний відсоток від суми вартості прав та ліцензійних об’єктів
інтелектуальної власності. Межі коливання С – від 5 % до 30 % і більше;
ВПІВ – вартість прав інтелектуальної власності, що передаються
відповідно до ліцензійного договору про користування правами на
об’єкти інтелектуальної власності;
п – кількість ліцензійних об’єктів інтелектуальної власності;
ВЛОІВ – вартість ліцензійного об’єкта інтелектуальної власності2.
Тобто, ціна, за якою суб’єкт авторського та/або суміжного права
продає належні йому об’єкти на ринку, не дорівнює розміру шкоди,
завданій у разі порушення такого права.
4. Чи може неотриманий прибуток або дохід особи, яка є правовласником відповідного об’єкту авторського права вважатися матеріальною шкодою у значенні статті 176 КК?
Сума втраченої вигоди у разі порушення авторського права
є тотожною завданій матеріальній шкоді, оскільки відповідний її
1
п. 26 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної
власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007- %D0 %BF
2
Лавровська І. Б. Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про
злочини у сфері інтелектуальної власності. Вісник Верховного Суду України. 2013. № 7.
С. 35-47.
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розмір, зазначений у диспозиції статті 176 КК України, розраховується із застосуванням Національного стандарту № 4.7
Таку правову позицію висловив і Верховний Суд України в ухвалі
від 13 травня 2010 р, скасовуючи вирок Київського районного суду м.
Сімферополя АР Крим від 22 травня 2009 р. та ухвалу Апеляційного
суду АР Крим від 28 липня 2009 р., якими було засуджено К., Р., Є. і С.
за вчинення злочину (кримінального правопорушення – за теперішньою термінологією), передбаченого ч. З ст. 229 КК (незаконне використання іншого об’єкту інтелектуальної власності – знаку для товарів
і послуг). Верховний Суд України зазначив, що суд першої інстанції,
визнаючи К., Р., Є. і С. винуватими у вчиненні злочину, передбаченого
ч. З ст. 229 КК, не врахував відсутність даних про оцінку майнових
прав інтелектуальної власності ТОВ, які були порушені, а розмір заподіяної шкоди судом було встановлено без урахування положень п. 26
Національного стандарту № 4.
Кримінально-правова доктрина теж визнає необхідність врахування упущеної вигоди для встановлення розміру шкоди, заподіяної злочином, передбаченим ст. 176 КК України. Зокрема, науковці (в цьому
аспекті) пишуть про «вартість предметів або суму доходу» чи про «суму
коштів, яку б отримав (мав) отримати суб’єкт авторського права чи
суміжних прав на відповідні об’єкти права інтелектуальної власності».
Наведені раніше судження П. А. Філіппова та В. Б. Харченка ґрунтуються на поглиблених дослідженнях, у т.ч. щодо питань, зазначених
у запиті судді А. П. Бущенка.

78. Науковий висновок
щодо окремих питань застосування положень ст. ст. 70, 71
КК України до випадків повторного вчинення
кримінальних правопорушень
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова, надійшло звернення судді Касаційного кри492
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мінального суду у складі Верховного Суду В. П. Огурецького із супровідним листом вченого секретаря Науково-консультативної ради при
Верховному Суді Л. М. Лобойка (вих. № 101/0/27-20 від 27.10.2020, вх.
№ 298 від 27.10.2020) про підготовку наукового висновку у справі
390/235/19 (провадження № 51-2177 км 20) щодо тлумачення норм
статей 70, 71 КК України у взаємозв’язку із положеннями статей 32,
33 КК України. У зверненні зазначено, що відповідна проблема у практиці Касаційного кримінального суду Верховного Суду вирішується
неоднозначно, а тому виникла необхідність у зверненні до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді з метою отримання
висновку з такого питання:
– Як мають бути застосовані положення ст. 70 та 71 КК у випадку,
коли має місце повторність кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 32 КК, і особа обвинувачується у вчиненні кількох тотожних
злочинів, кваліфікованих за однією статтею (частиною статті) КК, при
цьому один або кілька злочинів, які утворюють повторність, вчинено
до постановлення попереднього вироку, а ще один або кілька злочинів – після постановлення вироку?
Вивчивши це питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко, вважають за необхідне зазначити таке.
У разі одночасного застосування положень статей 70, 71 КК остаточне покарання підсудному має призначатися в декілька етапів.
На першому етапі суд призначає покарання за новим вироком за
злочин, скоєний 28 січня 2019 р., тобто після винесення вироку за подібні злочини 17 січня 2019 р. За цей злочин (який, як і всі інші було
кваліфіковано за ч. 2 ст. 185 КК за обставиною, як ми розуміємо «повторності») суд призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Таке рішення суду не суперечить закону.
Далі, згідно вимог ч. 1 ст. 71 КК до покарання, призначеного за
новим вироком, суд має повністю або частково приєднати невідбуту
частину покарання за попереднім вироком. Для цього, за загальним
правилом, необхідно вирахувати невідбуту частину та визначити як її
приєднувати – повністю або частково. В наданому на аналіз кримінальному провадженні ситуація ускладнена тим, що до постановлення
вироку від 17 січня 2019 р. було вчинено злочин (28 грудня 2018 р.),
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про який стало відомо лише згодом та за який особу було засуджено
4 грудня 2019 р. за ч. 2 ст. 185 КК за обставиною вочевидь повторності та без урахування злочинів, за скоєння яких особу було засуджено
17 січня 2019 р. (чому так вийшло в межах одного суду – важко зрозуміти). Тому постає питання щодо того, в який вирок має входити відповідний епізод – у новий, коли постало питання про призначення
покарання за сукупністю вироків, чи в останній, з включенням в нього
вироку 17 січня 2019 р.
Необхідно зазначити, що положення ч. 1 ст. 71 поширюються на
випадки вчинення злочинів «після постановлення вироку». Вочевидь,
ця вимога закону про кримінальну відповідальність для даної ситуації
не може бути застосована, оскільки відповідний епізод від 28 грудня
2018 р. мав місце «до» постановлення вироку, а не «після» нього, як
того вимагає закон. Тому суд має врахувати відповідний епізод шляхом
перегляду попереднього вироку та розглянути його, разом з переглядом
вироку, що був постановлений 17 січня 2019 р.
Другий етап. Зважаючи на те, що цей (невідомий раніше) епізод,
кваліфікується за тією самою статтею, як і ті, за які особу було засуджено за попереднім вироком (ч. 2 ст. 185 КК) суд, після постановлення для цього необхідних кримінальних процесуальних рішень, має
призначити нове покарання, врахувавши при цьому, що епізодів
вчинення злочинів стало на один більше1. В аналізованому кримінальному провадженні суд «на підставі ч. 4 ст. 70 КК шляхом поглинення
покарання, призначеного за цим вироком (за скоєний злочин 28 грудня
2018 року), більш суворим покаранням згідно з вироком … від 17 січня 2019 року призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі»
(вочевидь це було зроблено в останньому вироку, дата постановлення
якого в зверненні не зазначена). Така позиція видається не послідовною,
адже ч. 4 ст. 70 КК регулює призначення покарання за сукупність злочинів, а не за їх повторність (а згідно визначень цих понять, наведених
1
У висновку використано словосполучення «епізодів вчинення злочинів», а не
«злочинної діяльності», яке декілька разів вживається у зверненні судді В. П. Огурецького. Справа в тому, що в теорії кримінального права поняття «злочинна діяльність»
трактується більш обмежено, ніж це зроблено у зверненні. Так, науковці П. С. Дагель та
Д. П. Котов щодо цього терміну зазначають, що це більш чи менш довготривала поведінка, система взаємопов’язаних дій, що об’єднані певною єдністю (Див.: Дагель П. С.,
Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во
Воронеж. ун-та, 1974. С. 38). У свою чергу А. А. Тер-Акопов зазначає, що «злочинна
діяльність» – це складний акт поведінки (див.: Тер-Акопов А. А. Ответственность за
нарушение специальных правил поведения. Москва: Юрид. лит., 1995. С. 6) .
494

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

у статтях 32, 33 КК – це не одне і те саме). Правила призначення покарання за сукупність більш жорсткі, ніж у разі повторності, оскільки
в останньому випадку суд не має права вийти за межі максимуму
санкції статті Особливої частини КК, що передбачає відповідальність
за вчинені злочини, а у разі застосування ст. 70 КК – має (якщо хоча
б одне із кримінальних правопорушень, що входить у сукупність
є умисним тяжким або особливо тяжким злочином)1. Тому суд хоча
і обрав спосіб поглинання (а не складання) покарання за кримінальне
правопорушення «вчинене до постановлення попереднього вироку»,
але фактично обрав шлях, який містить в собі ймовірність погіршення становища засудженого, що є неприпустимим. Слід також зазначити, що за кожен із епізодів, що утворюють повторність суд покарання не призначає, а тому питання щодо поглинення, повного або часткового складання покарань навіть не виникає. Водночас, зважаючи на
збільшення кількості епізодів у повторності, суд може призначити (в
межах санкції) більш суворе покарання, ніж було призначено, коли про
відповідний епізод ще не було відомо2.
На жаль, з наданих матеріалів не вбачається, за скільки епізодів
злочинної діяльності було засуджено В. О. Воду вироком від 17 січня
2019 р., зазначено лише вид і строк покарання – 4 роки позбавлення
волі. В даному разі суд мав переглянути остаточне покарання, а не
керуватися ч. 4 ст. 70 КК, яка не має стосунку до повторності.
Так само у зверненні судді нічого не сказано про те, яку частину
покарання засуджений вже відбув (і чи взагалі, почав відбувати) до
постановлення нового вироку. Тому і вирахувати невідбуту частину не
вбачається можливим.
Третій етап. До покарання, призначеного за новим вироком
(в якому об’єднані епізоди, зазначені у вироках від 17 січня 2019 р. та
4 грудня 2019 р. та останній епізод), повністю або частково приєднується невідбута частина покарання за попереднім вироком.
В даному разі суд призначив остаточно за сукупністю вироків
4 роки 3 місяці позбавлення волі (тобто до 3 років позбавлення волі
1
Для аналізованого випадку це положення значення не має (оскільки злочини
такого ступеня тяжкості відсутні), але загальне правило від цього не змінюється і порушене бути не може.
2
Або змушений вдатися до т.з. «вимушеного поглинання», у випадках, коли раніше було призначено найсуворіше покарання (з тих, що передбачено у відповідній
санкції статті Особливої частини КК) у максимальному розмірі.
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приєднав 1 рік і 3 місяці позбавлення волі із 4 років призначених1 за
вироком від 17 січня 2019 р.).
Якщо виходити суто з математичних міркувань, то покарання у виді
4 років і 3 місяців позбавлення волі призначити було можна, але правильно застосувавши при цьому закон про кримінальну відповідальність і належним чином обґрунтувавши обставину «повторності» на
другому етапі призначення покарання.
Вважаємо за необхідне рекомендувати Верховному Суду визначитися також зі змістом поняття «злочинна діяльність», тлумачення
якого на рівні Верховного Суду можна буде розглядати як «розвиток
права» (ч. 5 ст. 4341 Кримінального процесуального кодексу України),
оскільки в чинному законодавстві про кримінальну відповідальність
таке поняття стало використовуватися (див. ст. 256 КК, її різновид
«терористична діяльність» (див. ч. 2 ст. 2583 КК)), а у наданому зверненні це поняття використане авторами як аргумент на користь пропонованих їм вирішень.

79. Науковий висновок щодо окремих питань
застосування ч.ч. 1, 2 ст. 115 КК України
Виконавець:

О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Г. М. Анісімова про надання наукового висновку у справі 640/18653/17 (вих. № 426/0/26-20 від
17.08.2020 р., вх. № 265 від 18.08.2020 р.) щодо необхідності окремої
кваліфікації за ч. 1 ст. 115 КК у випадку заподіяння смерті одній особі
при вчиненні замаху на життя двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2
ст. 115 КК).
У зв’язку із передачею на розгляд об’єднаної палати Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду кримінального прова1
Про невідбуту частину цього призначеного покарання, як вже вказувалося, судити з наведених матеріалів неможливо, але дати винесення вироків орієнтують на те,
що ця частина все ж таки є більшою за 1 рік і 3 місяці, які суд приєднав до покарання,
призначеного за новим вироком. Тому тут суд діяв правомірно.
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дження колегією суддів Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду, яка вважає за необхідне відступити від висновку
щодо застосування при кваліфікації сукупності ч. 1 ст. 115 КК та ч. 2
ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК за умови фактичного заподіяння смерті одній
людині у разі посягання на життя двох або більше потерпілих, виникла
необхідність у зверненні до членів Науково-консультативної ради при
Верховному Суді щодо розв’язання питання про те, чи є науково обґрунтованою усталена правова позиція щодо кваліфікації вчиненого за
сукупністю ч. 1 ст. 115 КК і відповідної частини ст. 15 КК і п. 1 ч. 2
ст. 115 КК, за умови фактичного заподіяння смерті одній людини у разі
посягання на життя двох або більше потерпілих, чи в таких випадках
точною є кваліфікація вчиненого виключно як замаху на злочин, передбачений відповідною частиною ст. 15 КК і п. 1 ч. 2 ст. 115 КК?
Як вбачається із запиту, в ньому містяться певні аргументи, які наведені на користь того, щоб відступити від висновку щодо застосування при кваліфікації зазначених відповідних діянь за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 КК та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК за
умови фактичного заподіяння смерті одній людині у разі посягання на
життя двох або більше потерпілих. Щодо цих аргументів вважаємо за
необхідне зазначити таке:
1. Не погоджуємося із позицією колегії суддів, яка відзначає, що
правова позиція про кваліфікацію таких випадків за сукупністю злочинів створює штучну сукупність злочинів, якої не може бути при
конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм.
Вважаємо, що тут йдеться не про конкуренцію загальної та спеціальної
норм, а про простий і кваліфікований склад одного і того самого злочину. У теорії права загальновизнано те, що окремими нормами є такі,
що мають самостійний предмет правового регулювання (охорони).
Тому кримінально-правовою нормою є лише ст. 115 КК у цілому, а не
окрема її частина (ч. 1 або ч. 2). Спеціальними ж по відношенню до
ст. 115 КК є кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за умисне позбавлення життя, наприклад, спеціальних потерпілих
(ст. ст. 112, 348, 443 КК тощо).
Крім того, твердження про «штучну сукупність злочинів» викликає
заперечення, оскільки в такому разі «штучною» буде будь-яка ідеальна
сукупність злочинів (випадків, де одним діянням вчиняється два або
більше злочинів), тому не про яку «штучність» у таких випадках вести
мову неможна.
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2. Твердження колегії суддів про те, що «тут порушуються правила
кваліфікації, адже одночасно загальна і спеціальна норма не застосовуються», до цієї ситуації не має жодного відношення, адже, як зазначалося вище, тут не йдеться про застосування загальної і спеціальної норми.
3. Так само не порушується тут принцип «non bis idem», адже наслідок у вигляді смерті однієї людини не є конститутивною ознакою
замаху на життя двох чи більше людей, тому окрема оцінка такого
наслідку в формулі кваліфікації не є подвійним ставленням у провину.
Крім того, вважаємо за необхідне навести певні міркування щодо
інших аргументів, що містяться у зверненні. Аргументи щодо співвіднесення п. 1 ч. 2 ст. 115 КК із ч. 2 ст. 32 КК щодо одиничного продовжуваного злочину вважаємо недоречними, адже замах на вбивство
двох осіб не є продовжуваним злочином (якщо вчиняється одним діянням), тобто тут повинні бути задіяні правила не щодо продовжуваного злочину (ч. 2 ст. 32 КК), а щодо сукупності злочинів (ст. 33 КК).
Не можемо погодитись із доречністю застосування усталеної позиції про те, що замах на більш тяжкий злочин (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК )
містить склад іншого закінченого менш тяжкого злочину (ч. 1 ст. 115
КК), то менш небезпечний злочин не повинен отримувати самостійної
кримінально-правової оцінки. Ще раз наголошуємо на тому, що замах
на життя двох або більше осіб не передбачає обов’язкового настання
смерті хоча б однієї особи, а злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 КК, –
передбачає. З цього випливає, що наслідки злочину, передбаченого ч. 1
ст. 115 КК, в розглядуваних випадках є більш тяжкими (незворотними),
ніж при замаху на вчинення злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115
КК. Уявляється, саме цим зумовлена позиція кримінально-правової
доктрини, сприйнята судовою практикою, а тому і покарання за закінчене вбивство однієї особи при замаху на життя двох або більше
осіб має призначатися більш суворе, ніж за сам по собі замах за ч. 2
ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК.
Через це також не погоджуємося з висновком наявним у запиті (абз.
5 стор. 5), що «застосування ще й ч. 1 ст. 115 КК, як додаткової кримінально-правової норми, для кримінально-правової оцінки скоєного
є зайвим, а кваліфікація за цією нормою слід визнати непотрібною та
надмірною». Повторюємо, що така формула кваліфікації лише за ч. 2
ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК не відображає настання смерті однієї людини,
яка за своїм характером є найбільш суспільно небезпечним наслідком,
адже є незворотною.
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Висновок. Таким чином, усталена правова позиція щодо кваліфікації вчиненого за сукупністю ч. 1 ст. 115 КК та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2
ст. 115 КК за умови фактичного заподіяння смерті одній людині у разі
посягання на життя двох або більше потерпілих є обґрунтованою та
перегляду не підлягає.

80. Науково-правовий висновок
щодо статей 152, 153 Кримінального кодексу України
Виконавець:

Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи.

Зміст доручення (запиту):
До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов запит судді
Касаційного кримінального суду Верховного Суду В. В. Щепоткіної
з дорученням підготувати науковий висновок щодо тлумачення статей
152 та 153 КК України. У матеріалах запиту були поставлені питання:
1. Чи скасовують злочинність діяння, пом’якшують кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшують становище особи норми статей 152 і 153 КК (в редакції Закону № 2227-УІІІ від 06.12.2017)
порівняно з їх попередньою редакцією і якщо так, то в якій частині?
2. Чи встановлюють злочинність діяння, посилюють кримінальну
відповідальність або іншим чином погіршують становище особи норми статей 152 і 153 КК (в редакції Закону № 2227-УІІІ від 06.12.2017)
порівняно з їх попередньою редакцією і якщо так, то в якій частині?
3. Якщо вважати, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК (в редакції Закону
№ 2227-УІІІ від 06.12.2017) пом’якшено кримінальну відповідальність,
а диспозицією цієї ж норми не скасовано злочинність діяння чи іншим
чином не погіршено становище особи, то в такому випадку на підставі ст. 5 КК зворотну дію у часі має лише санкція нової норми чи вся
норма в цілому і як це буде узгоджуватись з приписами ст. 337 КПК
щодо меж судового розгляду, враховуючи, що виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та формулювання висунутого
особі обвинувачення здійснено відповідно до норми кримінального
закону, яка діяла у попередній редакції.
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Результати науково-правового дослідження.
1. Чи скасовують злочинність діяння, пом’якшують кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшують становище особи норми статей 152 і 153 КК (в редакції Закону № 2227-УІІІ від
06.12.2017) порівняно з їх попередньою редакцією і якщо так, то
в якій частині?
2. Чи встановлюють злочинність діяння, посилюють кримінальну відповідальність або іншим чином погіршують становище
особи норми статей 152 і 153 КК (в редакції Закону № 2227-УІІІ від
06.12.2017) порівняно з їх попередньою редакцією і якщо так, то
в якій частині?
У ч. 1 ст. 152 КК України до внесення в неї змін Законом України
№ 2227-VIII від 06.12.2017 р. було встановлено відповідальність за:
зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. У ч. 1 ст. 153 КК України до внесення в неї
змін зазначеним Законом було встановлено відповідальність за: задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням
фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням
безпорадного стану потерпілої особи.
Після внесення змін до вказаних статей їх норми набули такого
змісту:
– ч. 1 ст. 152 КК – вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних
із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої
особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без
добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування);
– ч. 1 ст. 153 КК – вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи,
без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство).
При цьому відповідно до примітки до ст. 152 КК згода вважається
добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи,
з урахуванням супутніх обставин.
Що стосується норми ст. 152 КК, погодимося О. О. Дудоровим, що
порівняно з попередньою редакцією у новій редакції цієї статті були
значно розширені межі об’єктивної сторони складу злочину (діяння та
спосіб). Під статевими зносинами з погляду інкримінування попередньої редакції ст. 152 КК розумівся тільки природний (гетеросексуаль500
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ний) статевий акт – введення статевого члена чоловіка в жіночу піхву,
яке може викликати вагітність. Нині ж зґвалтуванням визнається не
лише такий акт, а й інші різновиди проникнення у жіночу піхву, а також
проникнення в анус або рот іншої особи (тобто ще й в отвори тіла
людини, біологічно для цього не призначені) за допомогою статевого
члена або іншої частини тіла людини, так і будь-якого предмета1.
Таким чином, деякі дії, що до внесення змін розглядуваним законом
кваліфікувалися за ст. 153 КК, після набрання чинності цим Законом
стали кваліфікуватися за ст. 152 КК (наприклад, орогенітальний контакт чоловіка з чоловіком без добровільної згоди потерпілого, введення пальців або побутових предметів у жіночу піхву без добровільної
згоди потерпілої).
Спосіб як обов’язкова ознака учинення злочину за ст. 152 КК України (у частинах 1-3), до якого до внесення змін належали фізичне насильство, погроза його застосування або використання безпорадного
стану потерпілої особи, змінився на використання винним відсутності вільного волевиявлення потерпілого на статеві зносини. Новий спосіб вчинення зґвалтування як значно ширший за обсягом охоплює разом
із тим і способи, пов’язані зі здійсненням діяння, що були зазначені
в попередній редакції ст. 152 КК. Однак наслідкова складова певних із
них виявилася значно звуженою, оскільки законодавець, формулюючи
текст норми ч. 1 ст. 152 КК, вивів результативну частину дій сексуального характеру за межі її диспозиції2.
Питання кваліфікації заподіяння при зґвалтуванні та насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тілесних
ушкоджень до внесення змін у ст. 152 та 153 КК Законом від 6 грудня
2017 р. № 2227-VIII регламентувалися у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» від 30.05.2008
№ 5 (далі – постанова ПВСУ № 5).
Відповідно до абз. 2 п. 3 вказаної постанови заподіяння потерпілій
особі при зґвалтуванні або насильницькому задоволенні статевої при1
Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник.
Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 92 с. С. 13.
2
Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо співвідношення складів злочинів, передбачених
статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону України 2227-VIII. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ.
круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 61-67.
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страсті неприродним способом чи замаху на ці злочини умисного
легкого тілесного ушкодження охоплювалося відповідною частиною
статті 152 або статті 153 КК і додаткової кваліфікації за статтею 125 КК
не потребувало, оскільки заподіяння шкоди здоров’ю у таких межах
охоплювалося диспозиціями зазначених норм. Дуже важливою у цьому
визначенні є вказівка на диспозиції норм статті 152 та статті 153, дослідження саме змісту яких дало можливість ПВСУ рекомендувати наведене. Продовжуючи оцінку насильства, Пленум зазначив: у разі поєднання насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним
способом із заподіянням потерпілій особі умисного середньої тяжкості
тілесного ушкодження дії винної особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідною частиною статті 122 КК
та відповідною частиною статті 152 або статті 153 КК.
Що стосується випадків настання особливо тяжких наслідків, передбачених частиною четвертою статті 152 та частиною третьою
статті 153 КК в їх попередніх редакціях, то ПВСУ в абз. 1 п. 11 зазначив, що такими можуть бути визнані, зокрема, смерть або самогубство
потерпілої особи, втрата нею будь-якого органу чи втрата органом його
функцій, психічна хвороба або інший розлад здоров’я, поєднаний зі
стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину, непоправне знівечення обличчя, переривання вагітності чи втрата репродуктивної функції, а так само зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною
для життя людини, які сталися внаслідок зґвалтування або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Водночас відповідно до абз. 4 п. 11 постанови ПВСУ № 5 зґвалтування або насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом чи замах на ці злочини, поєднані з умисним заподіянням
потерпілій особі тілесного ушкодження, визнаного тяжким лише за
ознакою небезпечності для життя на момент його заподіяння, не могли
вважатися такими, що спричинили особливо тяжкі наслідки. Такі дії
рекомендовано кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених
відповідними частинами статей 152 або 153 і відповідними частинами
статті 121 КК1.
Що стосується теперішніх редакцій ст. 152 КК та 153 КК, то законодавець до питання урахування в них насильства як найбільш ха1
Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008
№ 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08.
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рактерного способу вчинення злочинів, ними передбачених, підійшов
по-різному. У ч. 1 ст. 152 КК, формулюючи діяння, законодавець щодо
дії обмежився вказівкою на «вчинення дій сексуального характеру,
пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням
в тіло іншої особи…». Такий підхід до формулювання диспозиції норми ч. 1 ст. 152 КК відповідає конструкції формального складу злочину,
а отже результативна частина (наслідки) можливого насильства, як уже
було зазначено, опинилася за межами об’єктивної сторони зґвалтування (на відміну від попередньої редакції ст. 152 КК). Ситуація, що виникла, не означає, однак, що насильство як спосіб вчинення зґвалтування проігноровано взагалі. Уявляється, що законодавець, формулюючи нову редакцію ст. 152 КК, виходив із положень Стамбульської
конвенції 2011 р., в якій визначення дій сексуального характеру значно
різниться від визначення в українському законодавстві, в якому протягом
значного часу вказівка на насильство була домінуючою рисою цього
небезпечного діяння. Тому з приводу нової редакції ч. 1 ст. 152 КК вважаємо необхідним висловити таке: зґвалтування як суспільно небезпечне діяння не виключає насильство, і у більшості випадків вчинити
зґвалтування без насильства неможливо (наприклад, при енергійній
протидії ґвалтівнику). Однак насильство при зґвалтуванні не є самоціллю, воно має допоміжний характер у вирішенні наміру ґвалтівника,
для якого головним є прагнення задовольнити свою статеву пристрасть.
Стосовно його вирішення насильство набуває другорядного значення.
В умислі винного воно не є переважним чинником. За певних супутніх
обставин він може використати й інші способи протиправного задоволення своєї статевої пристрасті. За такого підходу домінуючим криміноутворюючим чинником, що обумовлює відповідальність за зґвалтування, стає зазначене в диспозиції ст. 152 КК ставлення потерпілої
особи до дій ґвалтівника: «без добровільної згоди». Тому в разі настання наслідків при вчиненні насильницького зґвалтування (фізичного або
психічного) дії ґвалтівника мають додатково кваліфікуватися як відповідний злочин проти здоров’я особи (за винятком шкоди у виді тяжких
наслідків, на які вказано у ч. 5 ст. 152 КК). Разом із тим необхідність
такої додаткової кваліфікації не є, однак, свідченням часткової декриміналізації зґвалтування, оскільки в межах кримінальної відповідальності за КК України максимальний рівень правообмежень, який очікує
злочинця, зберігається як за рахунок санкції ст. 152 КК, так і санкцій
відповідних норм розділу ІІ Особливої частини КК.
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Стосовно ж ст. 153 КК законодавець зайняв іншу позицію, вказавши на діяння в диспозиції норми цієї статті так: «вчинення будь-яких
насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи». Як бачимо, додатковою криміноутворюючою ознакою стала, на відміну від диспозиції теперішньої норми
статті 152 КК, вказівка на насильницький характер дії. Фактично законодавець зберіг підхід до визначення найбільш характерного способу вчинення діяння, який мав місце у попередніх редакціях статей 152
та 153 КК, коли вказувалося на застосування фізичного насильства,
погрозу його застосування (психічне насильство) або використання безпорадного стану потерпілого. За такої редакції чинної ст. 153 КК певна
частина наслідків, пов’язаних із спричиненням шкоди здоров’ю, на відміну від ст. 152 КК, залишається в межах об’єктивної сторони і не потребує у разі їх настання додаткової кваліфікації. Мова йде про легкі
тілесні ушкодження (ст. 125 КК) та середньої тяжкості тілесні ушкодження, що кваліфікуються за ч. 1 ст. 122 КК. У разі, коли внаслідок
сексуального насильства спричиняються середньої тяжкості тілесні
ушкодження за обставин, що обтяжують відповідальність при їх вчиненні, дії ґвалтівника додатково кваліфікуються ще й за ч. 2 ст. 122 КК.
Сексуальне насильство, як і зґвалтування, може супроводжуватися
спричиненням потерпілій особі також тяжких тілесних ушкоджень.
Незважаючи на те, що законодавець у теперішніх нормах дещо розширив у ч. 5 ст. 152 КК та ч. 5 ст. 153 КК обсяг змісту обтяжуючої
обставини, пов’язаної з настанням такого наслідку, внаслідок заміни
поняття «особливо тяжкі наслідки» (ч. 4 ст. 152 КК, ч. 3 ст. 153 КК
попередніх редакцій) на «тяжкі наслідки», підхід до кваліфікації випадків, пов’язаних із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, не
змінився. При кваліфікації таких випадків слід керуватися наведеними
вище рекомендаціями постанови ПВСУ від 30 травня 2008 р. № 5 (п. 11,
абз. 1 та абз. 4).
Порівняння ст. 153 КК у новій редакції з попередньою редакцією
засвідчує, що законодавцем звужено обсяг діяння в нормі цієї статті,
а також спосіб його вчинення. Так, поняття «задоволення статевої пристрасті неприродним способом» раніше передбачало статеві зносини,
що могли виражатися як у діях, пов’язаних із проникненням у тіло
іншої особи, так і в діях, не пов’язаних із таким проникненням. Нині
ж об’єктивна сторона виражається лише в діях між особами однієї або
протилежної статі, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи
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(зокрема, торкання або тертя по зовнішніх геніталіях, сім’явипор
скування на зовнішні геніталії жінки навіть із наступним заплідненням,
отримання сексуального задоволення шляхом поколювання партнера
гострими інструментами або бичування партнера та ін.).
Спосіб же у ст. 153 звузився, оскільки тепер у ній закріплені лише
насильницькі дії, які, як вже було зазначено, охоплюють прояви фізичного та психічного насильства, а також використання безпорадного
стану потерпілого. При цьому насильницький спосіб набув конкретизації через формулювання «без добровільної згоди потерпілої особи», що
є, як і при зґвалтуванні, домінуючим криміноутворюючим чинником.
Вищезазначене дозволяє дійти висновку, що, оскільки склад злочину у ст. 152 КК України було розширено за змістом, зміна диспозиції
норми ст. 152 КК, не свідчить про декриміналізацію окремих дій, а так
само про покращення становища особи у будь-який спосіб у порівнянні з попередньою юридичною конструкцією цього складу злочину.
Щодо складу злочину, передбаченого ст. 153 КК України, то висновок про криміналізацію або декриміналізацію в його складі потрібно робити, виходячи з декількох обставин, насамперед із того,
що його було звужено в частині діяння та у частині способу. Окрім
того, низка діянь, що раніше кваліфікувалися за ст. 153 КК, нині
кваліфікуються за ст. 152 КК. Врешті-решт, за санкцією ч. 1 ст. 152
КК є більш суворою, ніж ч. 1 ст. 153 КК, адже при рівних верхніх
межах покарання (позбавлення волі до 5 років), ст. 152 КК має нижню межу – 3 роки позбавлення волі, а ч. 1 ст. 153 КК такої нижньої
межі не має. Ці обставини не свідчать про декриміналізацію більшості проявів, а так само про покращення становища особи у будь-який
спосіб у порівнянні з попередньою юридичною конструкцією цього
складу злочину. Переміщення певних дій з однієї норми до іншої не
є показником їх декриміналізації стосовно першої із них, оскільки
відповідальність за них, у т.ч. розмір покарання, збереглися в межах
КК як нормативно-систематизованого та єдино цілісного закону про
кримінальну відповідальність.
Що стосується санкцій обох статей, то після внесення до КК змін
Законом України № 2227-VIII від 06.12.2017 р. вони зазнали деяких
змін.
Наприклад, зґвалтування малолітнього у редакції до внесення змін
вказаним Законом діяння за ст. 152 каралося позбавлення волі на строк
від 10 до 15 років, за наступною редакцією зґвалтування, вчинене щодо
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особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди карається позбавленням волі на строк від восьми до
п’ятнадцяти років. Разом із тим відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої
недоторканості малолітньої особи» від 19.12.2019 р. № 409-IX санкція
за такі дії знову виросла до позбавлення волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років. Окрім того, цим Законом було введено нову особливо кваліфікуючу ознаку в ч. 6 ст. 152 КК – зґвалтування малолітнього, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із
злочинів, передбачених частинами четвертою або п’ятою статті 153,
статтею 155 або частиною другою статті 156 цього Кодексу із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі. Тобто з’явився окремий вид повторності
злочину щодо малолітніх.
Тож стосовно зґвалтування малолітнього санкція змінювалася
кілька разів: спочатку була пом’якшена, а потім посилилася, повернувшись до попереднього розміру.
Покарання за злочин, передбачений ст. 153, КК, у частині його
вчинення групою осіб та щодо неповнолітнього до внесення змін Законом України № 2227-VIII від 06.12.2017 р. встановлювалося у виді
позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а у наступній редакції закріпилося у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років; стосовно
малолітнього у попередній редакції було встановлено покарання у виді
позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а після
внесення змін – у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Тож стосовно санкції за злочин, передбачений ст. 153 КК, у частині вчинення діяння групою осіб та щодо неповнолітнього вона посилилася, а стосовно малолітнього – пом’якшилася.
При цьому ст. 153 КК Законом від 19.12.2019 р. № 409-IX було так
само доповнено частиною 6 «Дії, передбачені частиною четвертою цієї
статті, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із
злочинів, передбачених частиною четвертою статті 152, статтею 155
або частиною другою статті 156 цього Кодексу». Відповідальність за
таке діяння встановлена у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять
років або довічного позбавлення волі.
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3. Якщо вважати, що санкцією ч. 4 ст. 152 КК (в редакції Закону
№ 2227-УІІІ від 06.12.2017) пом’якшено кримінальну відповідальність, а диспозицією цієї ж норми не скасовано злочинність діяння
чи іншим чином не погіршено становище особи, то в такому випадку на підставі ст. 5 КК зворотну дію у часі має лише санкція нової
норми чи вся норма в цілому і як це буде узгоджуватись з приписами ст. 337 КПК щодо меж судового розгляду, враховуючи, що виклад
фактичних обставин кримінального правопорушення та формулювання висунутого особі обвинувачення здійснено відповідно до
норми кримінального закону, яка діяла у попередній редакції.
Оскільки склад злочину, передбачений ст. 152 КК України, було
розширено за змістом, зміна диспозиції норми ст. 152 КК не свідчить
про декриміналізацію окремих дій, а так само про покращення становища особи у будь-який спосіб у порівнянні з попередньою юридичною
конструкцією цього складу злочину.
Склад злочину, передбачений ст. 153 КК України, було звужено
в частині діяння та у частині способу. Низка діянь, що раніше кваліфікувалися за ст. 153 КК, нині кваліфікуються за ст. 152 КК. За санкцією
ч. 1 ст. 152 КК є більш суворою, ніж ч. 1 ст. 153 КК, адже при рівних
верхніх межах покарання (позбавлення волі до 5 років), ст. 152 КК має
нижню межу – 3 роки позбавлення волі, а ч. 1 ст. 153 КК такої нижньої
межі не має. Ці обставини не свідчать про декриміналізацію окремих
дій, а так само про покращення становища особи у будь-який спосіб
у порівнянні з попередньою юридичною конструкцією цього складу
злочину.
Відповідно до ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які
відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність
діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі
має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.
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Верховний Суд у постанові від 07.11.2019 р. у справі № 166/1279/17,
проаналізувавши зміст статей 152 і 153 КК України в новій редакції,
дійшов висновку про те, що вона за своєю суттю розширює межі злочинної поведінки в сексуальній сфері, передбачаючи відповідальність
не лише у випадках застосування фізичного насильства або погрози
його застосування, як було визначено кримінальним законом до внесення змін вказаним вище Законом, але й тоді, коли потерпіла сторона
заперечує проти сексуального контакту, що прирівнюється до насильницької форми поведінки. Тобто внесені зміни до статей 152 і 153 КК
України не свідчать про декриміналізацію жодних дій сексуального
характеру, а навпаки, відбулась криміналізація певних дій сексуального характеру. Отже, зазначені зміни не поліпшують становище винуватої особи, а фактично погіршують, тому в даному випадку підстави
для застосування зворотної дії кримінального закону в часі відсутні1.
У зв’язку з викладеним, погоджуючись із рішенням Верховного
Суду, підкреслимо, що зміни диспозицій у нормах, передбачених статтями 152, 153 КК в редакції Закону № 2227-VIII, не є підставою для
застосування зворотної дії закону в часі2.
Водночас, як було вище зазначено, стосовно зґвалтування малолітнього санкція змінювалася кілька разів: спочатку була пом’якшена,
а потім посилилася, повернувшись до попереднього розміру. У зв’язку
з цим тут має силу проміжний Закон № 2227-VIII, що діяв до прийняття Закону від 19.12.2019 р. № 409-IX, і санкція якого передбачала відповідальність за такі дії у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Що стосується злочину, передбаченого ст. 153 КК, у частині вчинення діяння групою осіб та щодо неповнолітнього у зв’язку з посиленням санкції має силу Закон, який діяв до Закону № 2227-VIII,
тобто має місце зворотна сила Закону, а стосовно малолітнього – Закон № 2227-VIII (адже санкція пом’якшилася), тобто зворотної сили
немає.
1
Постанова Верховного Суду від 07.11.2019 р. у справі № 166/1279/17. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85614558.
2
Борисов В. І., Євтєєва Д. П. Щодо співвідношення складів злочинів, передбачених статтями 152, 153 КК із прийняттям Закону України 2227-VIII. Кримінальне
право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали
міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / редкол.: В. Я. Тацій
(голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін. Харків : Право,
2020. С. 61-67.
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81. Науково-правовий висновок
щодо зворотної дії у часі нормативних положень,
зазначених у ч. 1 ст. 155 КК України
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., старший дослідник, заступник директора Інституту з наукової роботи.

Зміст доручення (запиту):
До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
радника при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. І. Борисова надійшов запит вченого секретаря Науково-консультативної
ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка (вих. лист № 17/0/27-20 від
25.02.2020 р.; вх. лист електронною поштою № 203 від 26.02.2020 р.).
У матеріалах запиту були поставлені питання:
1. Чи має зворотну дію у часі диспозиція ч. 1 ст. 155 КК України
(в редакції Закону № 2334-VIII) з огляду на положення ч. 1 ст. 5 КК
України, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, тобто
поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким
законом чинності?
2. Чи спостерігається розширення меж криміналізації діяння, враховуючи зміни, що внесені Законом № 2334-VIII до ч. 1 ст. 155 КК України?
Результати науково-правового дослідження.
1. Чи має зворотну дію у часі диспозиція ч. 1 ст. 155 КК України
(в редакції Закону № 2334-VIII) з огляду на положення ч. 1 ст. 5 КК
України, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи,
тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності?
Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної
експлуатації» від 14.03.2018 р. № 2334-VIII (далі – Закон № 2334-VIII)
було модифіковано статтю 155 КК України. Внаслідок цього змінилася
як її назва – «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості»
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на «Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцяти років», – так
і низка ознак вказаного злочину. Для визначення того, чи має диспозиція
ч. 1 ст. 155 КК України в редакції Закону № 2334-VIII зворотну дію в часі
відповідно до ст. 5 КК України, потрібно проаналізувати такі зміни.
1. Ознака потерпілого у ст. 155 КК України із недосягнення статевої зрілості перетворилася на недосягнення 16-річного віку. Теперішній віковий підхід до визначення ознаки потерпілого від вказаного
злочину є у процесуальному аспекті найзручнішим, усуває об’єктивне
інкримінування, передбачає більшу ступінь правової визначеності та
мінімізує помилки і корупційні ризики. Разом із тим йому притаманні
й недоліки, зокрема, не враховується індивідуальний статевий розвиток
(адже календарний і біологічний вік індивіда можуть суттєво відрізнятися між собою), а так само й особливості статевого розвитку юнаків і дівчат1. Що стосується розглядуваної ознаки, питання щодо зворотної дії в часі відповідного положення вирішується залежно від
конкретних обставин справи. Якщо на час вчинення злочину за ст. 155
КК України до набуття чинності Законом № 2334-VIII потерпіла особа
не досягла ані статевої зрілості, ані 16 років, у цій частині зазначений
Закон зворотної дії не має. Водночас Закон № 2334-VIII має зворотну
силу, якщо до набуття ним чинності потерпіла особа не досягла статевої зрілості, проте досягла 16 років.
2. У ст. 155 КК України з’явилася чітка вказівка на види статевих
зносин – тепер мова йде як про природні, так і про неприродні. За
минулої редакції цієї статті питання про належність до об’єктивної
сторони вказаного злочину статевих зносин у неприродній формі викликало дискусії.
За однією позицією, об’єктивна сторона злочину за попередньої
редакції ст. 155 КК України полягала як у природних, так і неприродних
статевих зносинах2, за іншою – кримінально караними за розглядува1
Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка
недосягла 16 років: аналіз законодавчих змін. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р.
(м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва
та ін. Харків : Право, 2019. С. 176.
2
Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України: дис. канд. юрид. наук … 12.00.08. Одеса, 2007. С. 133; Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї та неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2006. С. 121; Киренко С. Г.
Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2002. С. 116.
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ною нормою були лише природні статеві зносини, оскільки неприродні зносини не завдають шкоди статевому дозріванню особи1. Щодо
цього нами підтримувалася остання думка, з якої випливало, що добровільні неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла статевої
зрілості, доцільно було кваліфікувати за ст. 156 КК України «Розбещення неповнолітніх». Оскільки санкції статей 155 КК України та 156
КК України із прийняттям Закону України № 600-VI від 25.09.2008 р.
стали ідентичними, у зв’язку з цим можна зробити висновок, що Закон
№ 2334-VIII щодо розглядуваного аспекту зворотної дії не має.
3. Набув визначеності вік суб’єкта цього злочину. Після набрання
чинності Законом № 2334-VIII суб’єктом злочину за ст. 155 КК України стала повнолітня особа (тобто особа, яка досягла 18 років). За минулої редакції цієї статті такого зазначення не було, що зумовлювало
висновок про 16-річний вік суб’єкта, який випливав із положень ст. 22
КК України. Таким чином, відбулася декриміналізація діяння, передбаченого ст. 155 КК України, вчинюваного особою у віці від 16 до
18 років. У зв’язку з цим Закон № 2334-VIII щодо віку суб’єкта має
зворотну дію (щодо осіб, які на час вчинення злочину до набуття чинності зазначеним Законом не досягли 18 років).
4. Слід відмітити ще одну законодавчу зміну, що позначилася на
ознаці потерпілого за ст. 155 КК України, яка, однак, була внесена до
ст. 152 КК України «Зґвалтування».
Внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 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» від 06.12.2017 № 2227-VIII (далі – Закон від
№ 2227-VIII) було внесено істотні зміни до ст. 152 КК України. Зокрема, за цією статтею стали кваліфікуватися статеві зносини з особою,
яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.
Раніше статеві зносини з малолітньою особою за наявності її добровільної згоди кваліфікувалися залежно від обставин справи або
за ст. 155 КК України, або за ст. 152 КК України (в якій у ч. 4 закрі1
Кримінальне право. Особлива частина : підручник / за ред. : О. О. Дудоров,
Є. О. Письменський. – Луганськ : Елтон – 2, 2012. Т. 1. С. 211; Борисов В. І., Дорош Л. В. Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
/ Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид.,
переробл. і допов. Харків: Право, 2015. С. 110.
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плена більш сувора санкція, ніж у ч. 1 ст. 155 КК). До внесення у
ст. 152 КК України змін не було окресленого нижнього вікового порогу потерпілого, який визначав би кваліфікацію добровільних статевих зносин із малолітнім за 155 КК України та розмежовував такі
дії із зґвалтуванням. На кваліфікацію за ч. 4 ст. 152 КК України
впливав не конкретний вік малолітньої особи, а її безпорадний стан,
що зумовлювався віком, фізичними вадами, розладом психічної діяльності, хворобливим або непритомним станом, або іншими причинами, внаслідок яких особа не могла розуміти характеру та значення вчинюваних з нею дій або не могла чинити опір (відповідно до
п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості особи» від 30.05.2008 № 5). Отже, вказані зміни усунули проблему розмежування статей 152 та 155 КК України при
кваліфікації статевих зносин із малолітніми особами1.
Таким чином, відбулося посилення кримінально-правового захисту малолітніх осіб при їх вступі у статеві зносини – за ст. 152 КК
України стали кваліфікуватися статеві зносини з особою, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.
У зв’язку з цим положення Закону № 2227-VIII у цій частині зворотної дії не мають.
2. Чи спостерігається розширення меж криміналізації діяння,
враховуючи зміни, що внесені Законом № 2334-VIII до ч. 1 ст. 155
КК України?
У зв’язку з вищезазначеним, можна зробити висновок, що внаслідок змін, внесених Законом № 2334-VIII, відбулося розширення
меж криміналізації діяння, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України,
у таких аспектах:
– шляхом розширення кола потерпілих особами, які досягли статевої зрілості, але яким не виповнилося 16 років;
– шляхом віднесення до об’єктивної сторони цього злочину неприродних статевих зносин.
Євтєєва Д. П. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка
недосягла 16 років: аналіз законодавчих змін. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р.
(м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва
та ін. Харків : Право, 2019. С. 177-178.
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82. Науковий висновок
щодо змісту ознаки «корисливий мотив» при вчиненні
діяння, що кваліфікується за ст. 185 КК України
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова, надійшло звернення відділу організаційного забезпечення діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді від 19 листопада 2020 р. у справі № 234/1145/19 (вих.
№ 568/0/26-20 від 19.11.2020, вх. № 305 від 20.11.2020 р.) стосовно
обов’язкового встановлення корисливого мотиву для наявності
суб’єктивної сторони крадіжки.
В розглядуваному кримінальному провадженні обвинувачений
з метою звільнити раніше загальнодоступний прохід біля багатоквартирного будинку, який, на його думку, був незаконно перегороджений
парканом, що встановив новий сусід, таємно демонтував належну
сусіду металеву хвіртку із цього паркану, яку надалі зберігав у спільному підвалі цього будинку з метою повернути сусіду (який тривалий
час був відсутнім за місцем проживання) і надалі врегулювати з ним
питання щодо спільного проходу біля будинку.
Органами досудового розслідування такі дії були кваліфіковані за
ч. 1 ст. 185 КК України.
Місцевий суд, з думкою якого погодився й апеляційний суд, виправдав особу на підставі того, що не було доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, зокрема, його
елемент – суб’єктивна сторона.
При цьому місцевий суд зробив висновок, що для кваліфікації
крадіжки як злочину (кримінального правопорушення) необхідним
є встановлення саме корисливого мотиву дій особи, й за наявності
інших мотивів, крім корисливого, суб’єктивна сторона цього злочину
(кримінального правопорушення) відсутня.
Не погодившись з вказаними судовими рішеннями прокурор подав
касаційну скаргу. На його думку, суди допустили неправильне тлумачення положень ч. 1 ст. 185 КК України, що виявилося у помилковому
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незастосуванні закону, який підлягає застосуванню. При цьому прокурор наголошує, що наявність саме корисливого мотиву не передбачена у диспозиції ч. 1 ст. 185 КК України як обов’язкова, на відміну
від деяких інших статей Особливої частини КК України, тому крадіжка може бути кваліфікована й за наявності інших, крім корисливого,
мотивів діяння.
На противагу цьому, доктринально крадіжку відносять до корисливих злочинів (кримінальних правопорушень) проти власності, які
пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи третіх
осіб, й аналіз судової практики свідчить про абсолютно домінуючу
думку, що кваліфікація суб’єктивної сторони крадіжки як злочину
(кримінального правопорушення) обов’язково потребує встановлення
саме корисливого мотиву вчиненого діяння, хоча наявність інших супутніх мотивів при цьому не виключається.
У зв’язку з викладеним виникла необхідність у зверненні до членів
Науково-консультативної ради при Верховному Суді щодо отримання
наукового висновку з таких питань:
1. Чи є встановлення корисливого мотиву обов’язковим для наявності суб’єктивної сторони злочину щодо крадіжки?
2. Чи може бути діяння особи кваліфіковане як крадіжка, якщо суд
встановив відсутність у такої особи корисливого мотиву, встановивши
наявність іншої мотивації вчиненого діяння?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко,
вважають за необхідне зазначити таке:
1. Чи є встановлення корисливого мотиву обов’язковим для
наявності суб’єктивної сторони злочину щодо крадіжки?
Дане питання пов’язане з загальною проблемою кримінально-правової доктрини щодо необхідності закріплення достатньої кількості
ознак злочину (кримінального правопорушення)певного виду в диспозиціях норм відповідних статей Особливої частини КК України та
чи повинні ці ознаки являти у своїй сукупності склад певного виду
злочину (кримінального правопорушення).
Склад злочину (у нашому випадку видовий – крадіжка) слід розглядати як спрощену правову модель, необхідну та достатню для
встановлення відповідності конкретно вчиненого злочину (кримінального правопорушення) нормі закону про кримінальну відповідальність.
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При цьому, термін «правова модель» кращий за «юридична модель»
чи «юридична конструкція» оскільки слово «юридичний» у загальновизнаному його значенні пов’язується з законодавством та його нормами, в той час, як склад злочину (кримінального правопорушення)
є саме правовою категорією, джерелами формування якої є не лише
закон про кримінальну відповідальність, а й теорія кримінального
права та практика, в першу чергу судова1.
Потрібно мати на увазі, що закон про кримінальну відповідальність,
в якому передбачена відповідальність за вчинення певного виду злочину (кримінального правопорушення), є абстрактним, узагальнюючим
нормативно-правовим утворенням. У ньому законодавцем закріплюються лише найбільш характерні ознаки, типові для множини суспільно небезпечних діянь визначеного виду, а також необхідні відмінні
ознаки від інших діянь2. Основна умова подолання негативного боку
абстрактності при викладені злочину (кримінального правопорушення)
полягає в правильній побудові норми закону про кримінальну відповідальність. Остання має з якомога більшою точністю і повнотою відображати те, і лише те коло суспільно небезпечних діянь, яке прагнув
закріпити і заборонити законодавець. Разом із тим ціла низка необхідних ознак не набуває свого безпосереднього відображення в текстовій
конструкції норми певного виду злочину (кримінального правопорушення), зазначеного в законі про кримінальну відповідальність. Висновок щодо необхідності встановлення таких ознак вимагає комплексного аналітичного підходу3 і робиться на основі положень Загальної
частини законодавства про кримінальну відповідальність, теорії кримінального права, практики застосування закону про кримінальну
відповідальність4.
Стаття 185 КК, що передбачає відповідальність за крадіжку («таємне викрадення чужого майна») містить безпосередні вказівки лише
1
Борисов В. І. Склад злочину як правова модель. Вісн. акад. адвокатури України.
2009. № 1. С. 254, 255.
2
Борисов В. І., Пащенко О. О. Щодо підвищення ефективності застосування
кримінально-правових норм на досудових стадіях розслідування кримінальних справ.
Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2009. Вип. 17. С. 40.
3
Панов М. І. Встановлення протиправності діяння як необхідна умова правильної
кваліфікації злочинів. Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф. (Харків, 15 трав. 2008 р.) / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2008. С. 17.
4
Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність: монографія. Харків: Юрайт, 2018. С. 342.
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на 3 найбільш характерні ознаки відповідного злочину (кримінального правопорушення), які достатні для отримання уявлення про його
суспільно небезпечну сутність, це: 1) спосіб («таємне»), 2) суспільно
небезпечне діяння («викрадення»); 3) предмет («чуже майно»). Якщо
стати на позицію, що всі ознаки злочину (кримінального правопорушення) мають бути обов’язково передбачені у тексті закону про кримінальну відповідальність, то виходить, що жодна з суб’єктивних ознак
(вина, мотив, мета) тут не вказані, а значить можуть бути будь-якими.
Однак, це, вочевидь не так. Умовчання законодавця про певні ознаки
злочину (кримінального правопорушення) пов’язується з тим, що саме
цими ознаками певного виду злочини (кримінальні правопорушення)
між собою не відрізняються, а значить немає потреби їх указувати.
У законі описується не склад злочину (кримінального правопорушення), а формується сутнісне уявлення про злочин (кримінальне правопорушення) за рахунок вказівок на найбільш характерні і одночасно
типові ознаки. Все інше – продукт теорії та судової практики, які
з урахуванням характерних ознак, як обов’язкових і одночасно необхідних та достатніх, формують, спираючись на закон, правову модель
складу злочину (кримінального правопорушення). Так, крадіжка не
відрізняється від суміжних злочинів (кримінальних правопорушень)
проти власності мотивом її вчинення, а тому законодавець і не вважає
за потрібне цю ознаку закріплювати в тексті закону. Як вже зазначалося, висновок щодо необхідності встановлення певних ознак вимагає
комплексного аналітичного підходу і робиться на основі положень
Загальної частини. Мотивація формує мотив, який за різної мотивації
для крадіжки є лише корисливим. Так, в одному випадку скрутне матеріальне становище та необхідність утримувати сім’ю штовхають на
вчинення крадіжки, мотив якої корисливий, в іншому – бажання грати
в азартні ігри, пиячити, зустрічатися з повіями і т.п. також обумовлюють дії на вчинення крадіжки, мотив той самий, корисливий. У такому
разі суд враховує мотивацію при призначенні покарання як показник
на боці особи винного (див. ст. 65 КК). А тому, відповідаючи на друге
запитання, ми термін «мотивація» замінили терміном «мотив».
2. Чи може бути діяння особи кваліфіковане як крадіжка, якщо
суд встановив відсутність у такої особи корисливого мотиву, встановивши наявність іншої мотивації вчиненого діяння?
Встановлення іншого мотиву злочину (кримінального правопорушення) свідчить про відсутність не лише крадіжки, а й інших корисливих злочинів (кримінальних правопорушень) проти власності, оскільки
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принциповим чином змінює характер суспільної небезпечності такого
діяння. В цьому разі можна вести мову лише про некорисливі злочини
(кримінальні правопорушення) проти власності, наприклад, умисне
знищення або пошкодження чужого майна (за наявності усіх інших ознак
відповідного складу злочину (кримінального правопорушення)).
Таким чином, діяння особи не може бути кваліфіковане як крадіжка у разі встановлення судом відсутності у такої особи корисливого
мотиву та наявності іншого мотиву вчиненого діяння.
Не все, що порушує принципи доброчесності у взаємовідносинах між
людьми повинно тягнути юридичне покарання, а тим більше – кримінальне. Є ще моральний осуд, на який, на жаль, у нові часи перестають звертати увагу, надаючи перевагу оцінці діяння за формальними ознаками.

83. Науковий висновок щодо кваліфікації крадіжки,
поєднаної з проникненням до телекомунікаційного колодязю
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного суду М. В. Мазура (із супровідним листом
за підписом Вченого секретаря Науково-консультативної ради при
Верховному Суді Л. М. Лобойка, вх. № 185 від 10 січня 2020 р.).
У провадженні Касаційного кримінального суду Верховного суду
знаходиться касаційна скарга захисника засудженого Товстика В. В. на
вирок Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області
від 22 лютого 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07 серпня 2018 року. За вказаним вироком, залишеним
без змін апеляційним судом, Товстика В. В. (а також двох інших осіб –
Ульянова С. В. та Водоп’яна В. А.) було засуджено за ч. 3 ст. 185 КК.
Згідно з встановленими судами першої та апеляційної інстанцій
обставинами 21 червня 2017 року Товстик В. В., Ульянов С. В.
і Водоп’ян В. А., вступивши між собою у попередню змову з метою
таємного викрадення чужого майна, реалізуючи спільний злочинний
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умисел, у нічний час і у вказаному у вироку суду місці, впевнившись,
що за їх діями ніхто не спостерігає і тому вони носять таємний характер, за допомогою заздалегідь підготовлених інструментів зсунули
металеву кришку люку з колодязя кабельної каналізації ККЗ
№ 77617ВМ17/1‑1204‑1209 лінії кабельного зв’язку після чого незаконно проникли до вказаного колодязя, звідки за попередньою змовою
в групі осіб, умисно, з корисливих мотивів, шляхом демонтування викрали кабель телефонного зв’язку ТПП 100x2x0,5 довжиною приблизно 140 метрів, котрий є складовою частиною ЛКЗ і відноситься до АТС
№ 761/ВМ17/1 інв. № 1002576, загальною вартістю 18660,60 грн., що
перебуває на балансі та у власності ПАТ «Укртелеком» (далі – Товариство), який для зручності транспортування розділили на фрагменти
різної довжини та завантажили у салон автомобіля, на якому з місця
вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим на власний
розсуд, чим заподіяли Товариству матеріальну шкоду у вказаному розмірі. Крім того, вони вчинили крадіжку з іншого колодязя кабельної
каналізації за схожих обставин. При цьому суд першої інстанції уточнив, маючи на увазі за ч. 3 ст. 185 КК обставину, що обтяжує кримінальну відповідальність, зазначену ним в обвинувальному акті як
«проникнення до іншого приміщення», вказавши при цьому, що в даному випадку мало місце «проникнення до сховища». Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 07 серпня 2018 року
зазначений вирок скасовано в частині цивільного позову і в цій частині призначено новий розгляд в порядку цивільного судочинства. В решті вирок суду залишений без зміни.
У касаційній скарзі захисник просить змінити судові рішення, перекваліфікувати дії Товстика В. В. з ч. 3 ст. 185 КК на ч. 2 ст. 185 КК. В обґрунтування захисник вказує на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність і перекваліфікацію дій засудженого Товстика В. В. з ч. 3 на ч. 2 ст. 185 КК України у зв’язку
з відсутністю в його діях обтяжуючої відповідальність обставини «проникнення у сховище». Чим саме захисник обґрунтовує свою позицію
(відсутність проникнення у сховище) у надісланому запиті не зазначено.
У зв’язку з викладеним у зверненні судді Касаційного кримінального суду Верховного суду М. В. Мазура міститься прохання надати
відповідь на наступні питання:
– чи підлягає кваліфікації за ч. 3 ст. 185 КК України крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням до колодязя кабельної каналізації
електрозв’язку, закритого люком (у тому числі не обладнаним замком)?
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– якщо так, то за якою ознакою: «проникнення в інше приміщення»
чи «проникнення у сховище»?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко,
вважають за необхідне надати такі відповіді на поставлені запитання:
1.Порядок забезпечення охорони споруд кабельних ліній
електрозв’язку визначається Правилами охорони ліній електрозв’язку,
що були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29
січня 1996 р. N 135.
Згідно абз. 4 п.9 цих Правил, забороняється виконувати будь-які
роботи, що можуть порушити нормальне функціонування ліній
електрозв’язку, зокрема, відчиняти двері та люки колодязів кабельної
каналізації.
У відповідності з п. 23 цих правил місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад, а також правоохоронні органи
зобов’язані сприяти у межах своїх повноважень операторам телекомунікацій у проведенні роз’яснювальної роботи, спрямованої на забезпечення збереження ліній електрозв’язку, недопущення їх пошкоджень
і на виконання всіма підприємствами, установами, організаціями та
громадянами вимог цих Правил. З наведеного випливає, що вимоги
цих правил поширюється і на окремих громадян.
Наведені пункти Порядку забезпечення споруд кабельних ліній
електрозв’язку свідчать про наявність в поведінці Товстика В. В. ознаки «проникнення», тобто фактичного протиправного вторгнення.
Наведені пункти Порядку забезпечення охорони споруд кабельних
лінійелектрозв’язку свідчать про наявність
2.Визначившись з наявністю у розглядуваних випадках в поведінці особи ознаки «проникнення» можна перейти до з’ясування того,
куди саме вона проникає в подібних ситуаціях: до «іншого приміщення» чи до «сховища»?
У п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 року, № 10
надано визначення поняття «інше приміщення».
Аналіз саме цього поняття є першочерговим, бо одна із властивостей сховища полягає у тому, щоб відповідне місце (територія) не було
житлом або іншим приміщенням.
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На відміну від «сховища», «інше приміщення» охоплює різноманітні постійні, тимчасові, стаціонарні або пересувні будівлі чи споруди,
призначені для розміщення людей або матеріальних цінностей (виробниче або службове приміщення підприємства, установи чи організації,
гараж, інша будівля господарського призначення, відокремлена від
житлових будівель, тощо). Як бачимо перелік об’єктів, які підпадають
під «інше приміщення» не є закритим. Крім того, на відміну від «сховища», для «іншого приміщення» не вимагається того, що доступ до нього був суттєво ускладненим. У судовій практиці одностайно вирішується питання про наявність проникнення, коли «іншим приміщенням»
є гараж, склад, і особа протиправно опиняється там, коли двері не замкнені, а тому питання про наявність «вільного доступу» до них принципового значення для кваліфікації не має. Стосовно аналізу колодязя
кабельної каналізації на предмет відповідності об’єктам, наведеним у
п. 22 зазначеної постанови Пленуму Верховного Суду України, можна
зазначити, що він є стаціонарною спорудою, призначеною саме для розміщення в ньому кабелю (який є матеріальною цінністю, як про те
йдеться у зазначеному тексті постанови Пленуму Верховного Суду
України). Тобто якби не перелік прикладів, який наводиться після цього,
то можна було би однозначно стверджувати, що колодязь є «іншим приміщенням». Однак впадає в очі явний дисбаланс (очевидна несхожість)
колодязя з об’єктами, які наводяться в Постанові в якості прикладів
(виробниче або службове приміщення підприємства, установи чи організації, гараж, інша будівля господарського призначення). Здавалось би
такий перелік орієнтує на те, що колодязь «іншим приміщенням» бути
не може. Однак, наведений перелік не є вичерпним, про що свідчить
наявне наприкінці слово «тощо». Це дає підстави для ствердження, що
колодязь має бути визнаний «іншим приміщенням», оскільки відповідає
наведеній дефініції (є стаціонарною спорудою, призначеною для розміщення в ньому певного матеріального предмету (-ів) виробничого
призначення, у нашому випадку – кабелю).
Тому у встановленні ознак «сховища» в аналізованому випадку не
виникає потреби (так само як і в усіх тих випадках, де є підстави стверджувати про наявність «іншого приміщення»), оскільки на відміну від
понять «житло» та «сховище» останнє поняття містить підставу для
поширювального тлумачення.
Загальний висновок. Крадіжка чужого майна, поєднана з проникненням до колодязя кабельної каналізації електрозв’язку, закритого
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люком (у тому числі не обладнаним замком), підлягає кваліфікації за ч. 3
ст. 185 КК України за ознакою «проникнення в інше приміщення».
На підставі викладеного стверджуємо, що у провадженні
№ 112017040440000933 касаційна скарга захисника засудженого Товстика В. В. задоволенню не підлягає.

84. Науковий висновок щодо визнання шахрайством
дій особи, пов’язаних з надмірним отриманням
соціальної допомоги (ст. 190 КК України)
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова, надійшло звернення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка від
10 березня 2020 р. у справі № 159/3357/18 (вих. № 148/0/26-20 від
10.03.2020, вх. № 211 від 10.03.2020 р.) з метою отримання наукового
висновку з таких питань:
1. Який вид правовідносин (цивільно- чи кримінально-правових)
убачається у разі, якщо особа при зверненні до органу соціального
захисту з метою отримання державної соціальної допомоги умисно
зазначила недостовірні відомості у документах, на підставі яких за
особою встановлюється право на одержання такої допомоги та її розмір? Чи впливає на визначення виду правовідносин систематичний
характер наведених дій особи?
2. Чи можна розглядати вказані діяння і такий спосіб отримання
соціальної допомоги елементом об’єктивної сторони шахрайства та чи
є таке діяння кримінально караним?
3. Чи виключає встановлення законодавцем механізму повернення
органу соціального захисту виплачених коштів або їх надміру застосування до особи, котра отримала допомогу на підставі документів,
в яких містилися недостовірні відомості про майновий стан (і вона не
мала права на таку допомогу за інших умов, перелічених у Законі
№ 1768-ІІІ), процедури саме кримінального переслідування? В аспек521
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ті п. 28 Порядку чи може бути використано зазначений у ньому механізм для повернення всіх, а не лише надміру виплачених коштів?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко,
вважають за необхідне зазначити таке:
1. Вважаємо, що питання про вид правовідносин, що виникають
у разі звернення особи до органу соціального захисту з метою неправомірного отримання державної соціальної допомоги, для чого вона
умисно зазначає у документах недостовірні відомості, тобто здійснює
підроблення документів та їх використання, залежить від вчиненого
та супутніх обставин. Так, на підставі підроблених документів за особою встановлюється право на одержання державної соціальної допомоги та її розмір. У подальшому відбувається отримання допомоги,
такі дії відповідають ознакам шахрайства. Разом з тим вид юридичної
відповідальності має вирішуватися диференційно, залежно від розміру
коштів, які обернула (або намагалася обернути) на свою користь така
особа. Справа в тому, що крім діяння (заволодіння) та способу (обман
чи зловживання довірою) об’єктивна сторона шахрайства (ст. 190 КК)
вимагає встановлення суспільно небезпечного наслідку у виді майнової шкоди. Для ст. 190 КК (так само як і для ст. ст. 185, 191 КК) мінімальний розмір шкоди має перевищувати 0,2 неоподатковані мінімуми
доходів громадян, оскільки ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає саме адміністративну відповідальність
за дрібне викрадення чужого майна. Згідно ч. 3 цієї статті викрадення
чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян (далі – нмдг). Цей розмір дорівнює 50 %
від прожиткового мінімуму на місяць, встановленого на 1 січня року
вчинення злочину (правопорушення), на одну працездатну особу. Тому
цей розмір кожного року змінюється.
З викладеного випливає, що у разі, коли заподіяна майнова шкода
перевищує 0,2 нмдг – виникають кримінально-правові відносини,
а коли не перевищує – адміністративно-правові. Внаслідок цих відносин до особи може бути застосована кримінальна або адміністративна відповідальність, які за своєю юридичною природою є різновидами карної юридичної відповідальності.
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Що стосується цивільно-правових відносин (у широкому їх розумінні), то вони виникають незалежно від застосування (або незастосування за певних обставин) карних різновидів юридичної відповідальності. Мета цивільно-правових відносин – повернути до фонду державної соціальної допомоги бюджетні асигнування, що були надміру
перераховані за призначеними субсидіями, у тому числі і внаслідок їх
неправомірного отримання. Зокрема, такий варіант розвитку цивільноправових відносин передбачено у наказі Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства
юстиції України № 39/283/90/5 від 29.12.97 р. «Про затвердження Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями» (далі – Порядок). У п. 1 (абз. 1 та абз. 2) цього Порядку зазначено: «Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих
за призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
– виявлення подання громадянами свідомо документів із неправильними відомостями про доходи та майновий стан усіх зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, приховання заробітку
чи іншого доходу, подання фальшивих документів;» (абзац 2 надано
в редакції від 18.07.2014 р.).
В цьому Порядку наведено обов’язок органу соціального захисту
населення діяти відповідним чином при виявлені ознак злочину. У п. 6
(абз. 2) Порядку зазначено: «При виявленні в діях громадян чи посадових осіб ознаків злочину, органи соціального захисту населення
подають відомості та наявні матеріали до правоохоронних органів».
Відповідаючи на другу частину першого запитання (стосовно впливу на визначення виду правовідносин систематичного характеру наведених дій особи) зазначаємо, що сам по собі цей факт значення не має.
Як уже вказувалося, критерієм поділу правовідносин на види в цьому
разі є розмір майнової шкоди, яку заподіяло діяння особи або коли особа намагалася вчинити таке діяння. Неоднократність вчинення такого
діяння (так само як і його систематичність) може набути вирішального
значення для досліджуваного питання лише у тому разі, коли шкода,
заподіяна у кожному епізоді не перевищує 0,2 нмдг, а за всі епізоди разом – перевищує. Останній епізод засвідчує закінчення злочину. В такому разі кримінально-правові відносини виникають лише за умови, що
всі епізоди охоплювалися єдиним умислом винної особи. Таке діяння
в теорії кримінального права іменують «продовжуваним злочином».
Якщо такого умислу не було, то можна вести мову про множинність
злочинів, за наявності в кожному із них ознак складу злочину.
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2. Діяння, як ознака об’єктивної сторони шахрайства, полягає в незаконному безоплатному безповоротному заволодінні (обертанні) на
свою користь (або користь третіх осіб) чужого майна. В даному випадку засуджена Л. І. Дудко одержала державну допомогу, що призначається малозабезпеченим сім’ям безоплатно і безповоротно. Що
ж стосується такої ознаки заволодіння майном як незаконність, то слід
зауважити наступне. Незаконність має місце, коли особа не має на чуже
майно (у нашому випадку бюджетні асигнування у виді соціальної
допомоги) ні дійсного, ні уявного (спірного) права (див. Велика українська юридична енциклопедія: Том 17 «Кримінальне право». Харків,
2017. – С. 784). Тому випадки заволодіння майном слід відрізняти від
випадків порушення права на набуття такого майна, оскільки останнє
не тягне відповідальність за злочини проти власності (свідчить про
відсутність незаконності, а значить і відсутність заволодіння), хоча
можуть мати ознаки інших злочинів (наприклад, самоправства). В розглядуваному випадку особа посилається на те, що «право на соціальну
допомогу у неї виникло у зв’язку з хворобою дитини, а тому невідображення в Декларації та Заяві другої квартири не впливало на прийняття рішення …». Як бачимо, тут наявні дві зовсім різні підстави
для виникнення такого права. На тих підставах, що подавалися кожного разу в деклараціях і заявах, права на призначення соціальної допомоги особа не мала. Право на відповідну допомогу у зв’язку із хворобою дитини – це зовсім інша правова підстава для отримання коштів.
Якихось перешкод об’єктивного або суб’єктивного характеру, що заважали б у набутті особою права на допомогу у зв’язку з хворобою
дитини і тим самим обумовлювали її рішення щодо свідомого обрання
іншого виду отримання соціальної допомоги, із наданих до висновку
матеріалів не випливає. Тому тут має місце саме незаконне заволодінням майном, а не порушення порядку реалізації свого права. Останнє
щодо аналізованої ситуації могло би мати місце, наприклад, у разі
підроблення довідки про хворобу дитини (яка й насправді була хворою), коли таку довідку внаслідок втрати свідоцтва про народження
дитини не вдається своєчасно отримати.
Тепер щодо способу. Ним є обман і зловживання довірою (різновид обману). Обман, як спосіб учинення злочину, полягає в повідомленні неправдивих відомостей (активний обман) або замовчуванні
відомостей, які особа мала повідомити іншим особам (пасивний).
В аналізованому випадку особа не повідомила про наявність у неї
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другої квартири. Питання щодо оцінки такої поведінки залежить від
особливостей конкретних документів, які подає особа. У тих випадках, коли в документі питання сформульовано так: «вкажіть кількість
квартир, що належать вам» або «чи маєте ви другу квартиру?» і особа вносить неправдиві відомості: «одна квартира», «не маю другої
квартири», то наявний активний обман, а коли залишає місця для
відповідей порожніми або ставить прочерк – пасивний обман, так
само як коли не вказує про це у заяві на отримання соціальної допомоги. Водночас в обох випадках, як активної так і пасивної поведінки, в аналізованій справі наявний обман як ознака об’єктивної сторони шахрайства.
Зазначене дозволяє стверджувати про наявність в розглядуваних
випадках діяння і способу як ознак об’єктивної сторони шахрайства.
Питання про кримінальну караність відповідного діяння слід вирішувати залежно від наявності або відсутності суспільно небезпечних
наслідків, які таке діяння спричинило. Як було відзначено під час відповіді на перше питання запиту, для визнання шахрайства кримінально караним, необхідно, щоб розмір заподіюваної ним шкоди перевищував 0,2 нмдг.
3. Встановлення законодавцем механізму (процедури) повернення
органу соціального захисту виплачених коштів або їх надміру не має
значення для кримінального переслідування. Така процедура має техніко-правовий характер, містить порядок вчинення відповідних цивільно-правових дій і слугує однією з гарантій мінімізації необґрунтованих
звернень за соціальною допомогою. Тобто тут вирішуються зовсім
інші, а не кримінально-правові питання. Такий механізм не стосується
жодної з ознак інкримінованого особі складу злочину (шахрайство),
а тому не має значення для вирішення питання про її притягнення до
кримінальної відповідальності.
Що ж стосується другої частини третього питання, стосовно того,
чи може бути використано зазначений у п. 28 Порядку призначення
і виплати держаної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 року № 250, механізм для повернення всіх, а не лише надміру
виплачених коштів, повідомляємо, що таке питання не стосується
кримінального права, а тому фахової позиції з цього приводу ми не
висловлюємо. Це питання є компетенцією фахівців у галузі права соціального забезпечення.
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85. Науково-правовий висновок щодо тлумачення того,
чи є декларація про готовність об’єкта будівництва
до експлуатації офіційним документом в розумінні
ст. 366 КК і примітки до ст. 358 КК
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
Д. П. Євтєєва – к. ю. н., ст. дослідник, заступник директора Інституту
з наукової роботи.

Зміст доручення (запиту):
До Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України надійшов запит вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному
Суді Л. М. Лобойка (вих. лист № 102/0/27-20 від 29Л 0.2020 р.; вх.
лист електронною поштою № 299 від 29.10.2020 р.). У матеріалах
запиту були поставлені питання:
1. Чи є декларація про готовність об’єкта будівництва до експлуатації офіційним документом у розумінні ст. 366 КК і примітки до ст. 358
КК? Якщо так, то з якого моменту декларація набуває зазначеного
статусу – з моменту’ складання, видачі службовою особою чи з моменту її реєстрації уповноваженим органом?
2. Як співвідносяться між собою склади правопорушень, передбачені ст. 366 КК (складання, видача службовою особою завідомо
неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей) і ст. 96 КУпАП (наведення недостовірних даних у декларації про готовність об’єкта до експлуатації)?
3. Чи є в конкретній справі, з урахуванням висунутого Бродовському обвинувачення, умови, які не виключають подвійного провадження
в рамках кримінального та адміністративного права з огляду на позицію
ЄСПЛ у згаданому рішенні від 15 грудня 2016 року?
До підготовки науково-правового висновку були залучені:
• доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,
радник при дирекції НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. І. Борисов;
• кандидат юридичних наук, старший дослідник, в.о. заступника
директора з наукової роботи НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Д. П. Євтєєва.
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Оскільки зазначені дослідники є фахівцями у галузі кримінального права, відповідь у висновку буде надана лише на перше та друге
питання.
Результати науково-правового дослідження.
1. Чи є декларація про готовність об’єкта будівництва до експлуатації офіційним документом у розумінні ст. 366 КК і примітки
до ст. 358 КК? Якщо так, то з якого моменту декларація набуває
зазначеного статусу – з моменту складання, видачі службовою особою чи з моменту її реєстрації уповноваженим органом?
У ст. 366 Кримінального кодексу України (далі – КК України) встановлено кримінальну відповідальність за службове підроблення офіційних документів. У примітці до ст. 358 КК визначено, що під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід
розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних
носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища
або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового
характеру, чи може бути використана як документи – докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються
повноважними (компетентними) особами органів державної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також
окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким
законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів,
що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити1.
Верховний Суд України у постанові від 09.07.2015 р. у справі
№ 5-50кс15 зазначив, що при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріями:
– документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною
особою в межах її професійної чи службової компетенції за визначеною
законом формою та з належними реквізитами;
– зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер – підтверджені чи засвідчені нею конкретні
події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричи1
Примітка. До норми ст. 358 КК востаннє зміни були внесені Законом України
№ 1666-VIII від 06.10.2016 р.
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нити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації),
зміни або припинення певних прав та/або обов’язків.
Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв
перешкоджає визнанню його офіційним1. Така позиція була підтримана Кримінальним касаційним судом Верховного Суду у постановах
від 01.03.2018 р. у справі № 461/7315/15-к2, а також від 10.04.2019 р.
у справі № 760/20768/15- к3.
При встановленні того, чи є декларація про готовність об’єкта будівництва до експлуатації офіційним документом, слід керуватися
положеннями Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (далі – Порядок № 461).
Згідно з п. З цього нормативного акта, прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів,
будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта,
здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного
архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої
замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі –
декларація). За пунктами 11-13 датою прийняття в експлуатацію об’єкта
є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката. Експлуатація
об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється. Зареєстрована декларація або
сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на
прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про
такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
Пунктом 18 Порядку № 461 передбачена процедура та визначені
строки перевірки поданої декларації. Орган державного архітектурнобудівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та
забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.
1
Постанова Верховного суду України від 09.07.2015 у справі № 5-50кс15. URL:
https://oda.court.gov.ua/sudl590/pravovipoziciivsu/5-50ksl5.
2
Постанова Касаційного кримінального суду Верховного суду від 01.03.2018
у справі № 461/7315/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72641802.
3
Постанова Касаційного кримінального суду Верховного суду від 10.04.2019 р.
у справі № 760/20768/15-к URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81234882.
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У разі подання декларації через електронний кабінет перевірка повноти даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру під час її заповнення замовником. У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час
реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 559, реєстрація декларації шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації,
здійснюється автоматично у день її надходження.
Отже, між подачею декларації та реєстрацією є певний проміжок
часу, в який здійснюється перевірка внесених до неї даних.
Відповідно до п. 19 Порядку № 461 у разі подання чи оформлення
декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно- будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи,
з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.
З наведених положень вбачається, що декларація набуває статусу офіційного документа з моменту її реєстрації відповідним
органом державного архітектурно-будівельного контролю. Саме
з цього моменту зафіксована у декларації інформація набуває
юридично значущого характеру, адже реєстрація декларації засвідчує прийняття в експлуатацію об’єкта та є підставою для
укладення договорів про постачання необхідних для його функціонування ресурсів. Складання службовою особою та подача декларації до реєстрації не надає цьому документу статусу офіційного,
адже декларація має пройти процедуру перевірки та може бути
повернена замовнику для усунення порушень установлених вимог.
Слід погодитися з рішенням Колегії суддів Третьої судової палати
Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.07.2020 р.,
що сам факт заповнення і подання декларації не спричиняє та нездатний спричинити наслідки правового характеру в розумінні примітки до ст. 358 КК, оскільки її може бути повернено змовнику.
Здатність спричинити наслідки правового характеру пов’язується
з фактом реєстрації відповідним органом. Тож до моменту реєстрації
в установленому законом порядку декларація про готовність об’єкта
експлуатації не має всіх ознак офіційного документа в розумінні
статей 358 та 366 КК.
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2. Як співвідносяться між собою склади правопорушень, передбачені ст. 366 КК (складання, видача службовою особою завідомо
неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) і ст. 96 КУпАП (наведення недостовірних даних у декларації про готовність об’єкта до
експлуатації)?
У ст. 366 КК України передбачено кримінальну відповідальність
за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а у ст. 96 КУпАП – адміністративна відповідальність, зокрема, за наведення недостовірних даних у декларації про
готовність об’єкта до експлуатації, вчинене щодо об’єктів, будівництво
яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, щодо об’єктів,
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), середніми наслідками (СС2) та значними
наслідками (ССЗ).
Об’єктивна сторона цих правопорушень в частині внесення до документа недостовірних даних співпадає. Об’єктивна сторона службового підроблення полягає у перекрученні істини в офіційному документі, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища. Службове підроблення може бути вчинено одним із
декількох альтернативно передбачених у ч. 1 ст. 366 КК діянь: а) внесення до документів неправдивих відомостей; б) інше підроблення
документів; в) складання неправдивих документів; г) видача неправдивих документів. Зокрема, внесення до документів неправдивих відомостей означає включення інформації, яка повністю або частково не
відповідає дійсності, до офіційного документа. При цьому форма документа та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам. Відповідальність у ч. 1 ст. 366 КК встановлена за кримінальне правопорушення з формальним складом, яке визнається закінченим з моменту
вчинення хоча б одного із зазначених у диспозиції діянь. Такий же
формальний склад притаманний і адміністративному правопорушенню
у виді наведення недостовірних даних у декларації про готовність
об’єкта до експлуатації.
Разом із тим ці два правопорушення можливо відмежовувати за
певними ознаками.
Виходячи з відповіді на перше питання, одним із критеріїв, за яким
ст. 96 КУпАП слід відмежовувати від ст. 366 КК, є момент набуття
декларацією статусу офіційного документа. Адміністративне право530
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порушення за ст. 96 КУпАП утворюють діяння щодо наведення недостовірних даних у декларації про готовність об’єкта до експлуатації
(більш ранній момент), натомість за ст. 366 КК моментом закінчення
кримінального правопорушення у нашому випадку слід вважати момент реєстрації декларації, тобто набуття нею статусу офіційного документа (більш пізній момент).
Окрім того, вбачається, що якщо недостовірні дані, внесені до
декларації, не матимуть юридично значущого характеру, то вчинення
таких діянь можливо розглядати за ст. 96 КУпАП як адміністративне
правопорушення, кваліфікувати ж їх за ст. 366 КК є недоцільним. Згідно з Додатком 2 до Порядку «Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного
паспорта» у декларації має бути зазначено дані замовника, у тому
числі його прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис, який має бути
засвідчений печаткою (за наявності). Тож даними, які не мають юридично значущого характеру, можна визнати, наприклад, місце проживання та номер – телефону замовника.
Також можливо відмежовувати розглядувані діяння за формою
вини. У ч. 1 ст. 366 КК безпосередньо вказано на завідомість для особи неправдивості документа, тобто кримінальне правопорушення
вчиняється із прямим умислом. Стосовно ст. 96 КУпАП такої вказівки
немає, а отже, відповідні діяння можуть бути як умисними, так і необережними. До необережних діянь, зокрема, може бути віднесено
допущення технічних помилок та описок.

86. Науковий висновок
щодо тлумачення термінів «складання» та «внесення»,
зазначених у ч. 1 ст. 366 КК України
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду А. М. Макаровець у справі
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№ 759/7094/17 (вих. № 365/0/26-20 від 25.06.2020, вх. № 246 від
26.06.2020 р.) з метою отримання наукового висновку з таких питань:
– встановити відмінності між собою форм об’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК, «складання» і «внесення» до офіційного документа;
– чи можна розцінювати не зазначення в графі розробленого бланка заяви юридично значимої інформації способом вчинення злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 366 КК, у формі «складання», або у формі «внесення неправдивих відомостей»;
– чи можна вважати заповнення бланку заяви представником юридичної особи видачею офіційного документа;
– чи може відбуватись службове підроблення шляхом пасивних
дій – незаповнення графи в бланку заяви;
– чи є офіційним документом заповнений представником юридичної особи бланк заяви – замовлення на здійснення нормативної грошової оцінки земельної ділянки з підписом цієї особи та печаткою підприємства?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко, вважають за необхідне зазначити таке.
1. Встановити відмінності між собою форм об’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК, «складання» і «внесення» до офіційного документа?
Складання неправдивого офіційного документа – це створення
(виготовлення) документа, який, будучи правильно оформленим ззовні, містить відомості, що повністю або хоча б частково не відповідають
дійсності. У теорії кримінального права таке підроблення документів
іменують інтелектуальним підробленням. Наявність такого підроблення встановлюється шляхом аналізу всіх фактичних обставин, пов’язаних
із складанням документа. Внесення до документа неправдивих відомостей – це включення до дійсного (справжнього) офіційного документа, який зберігає належні форму та реквізити, інформації, яка повністю або хоча б частково не відповідає дійсності. Таке підроблення
іменують матеріальним підробленням, здійснюється воно, як правило,
шляхом дописок, підчищень, зміни позначень тощо. Встановлюється
воно шляхом технічної експертизи реквізитів документа.
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Таким чином, різниця між такими діяннями як «складання» і «внесення» полягає в тому, що перше полягає у створенні нового «офіційного документа» (неправдивого за змістом), який на момент цього
діяння ще не існував як предмет об’єктивної дійсності; натомість
«внесення» характеризується тим, що певні відомості вносяться в наявний документ, що на момент початку вчинення діяння мав ознаки
офіційного (правдивого) документа.
2. Чи можна розцінювати не зазначення в графі розробленого
бланка заяви юридично значимої інформації способом вчинення
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК, у формі «складання», або
у формі «внесення неправдивих відомостей»?
Так, умисне не зазначення в графі розробленого бланка заяви юридично значимої інформації, яку особа зобов’язана надати та могла
надати, можна вважати способом вчинення злочину, передбаченого ч. 1
ст. 366 КК. Оскільки ознак офіційного документа така заява набуває
лише після її підпису відповідним суб’єктом та завірення цього підпису печаткою такої юридичної особи, – то на момент використання
цього способу («не зазначення юридично значимої інформації») офіційного документу ще нема, він у такий спосіб створюється. Тому тут
має місце «складання» офіційного документа. Здійснення діяння подібним способом можливе і при вчиненні інших кримінальних правопорушень. Так, при вчиненні злочину, передбаченого ст. 212 КК («Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)») можливе
приховування об’єктів оподаткування – це невідображення у звітних
документах, що подаються до податкових органів, доходу (прибутку),
доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо. При вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК «Декларування
недостовірної інформації», відомості, що в ній містяться, вважаються
недостовірними, якщо, наприклад, в декларації не надано інформацію
про цінні папери.
3. Чи можна вважати заповнення бланку заяви представником
юридичної особи видачею офіційного документа?
Під видачею офіційного документу слід розуміти його надання
(передачу, вручення) заінтересованим фізичним або юридичним особам
або випуск в обіг такого документа. При цьому, з нашої точки зору,
видача має здійснюватися лише тим органом, який уповноважений
приймати юридично значущі рішення (на підставі отриманих заяв).
Тому коли особа заповнює бланк заяви, що містить фіксовані реквізити (наприклад, «освіта»), які заповнюються заявником (наприклад,
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«вища»), і передає його компетентному органу (для прийняття на підставі цієї заяви юридично значущого рішення), то не можна сказати,
що вона цьому органу документ «видає». Крім того, внаслідок подання заяви відповідний бланк в обіг не випускається, він має юридичне
значення лише для того органу, якому подається заява, породжує
права і обов’язки лише для заявника і того органу, куди подається зазначена заява. І на підставі цього вже приймається юридично значуще
рішення, яке оформлюється вже іншим офіційним документом, який
своєю чергою і випускається в обіг або видається заявнику. Заповнений
бланк заяви, складений особою, може бути визнаний офіційним документом за умови його відповідності вимогам, зазначеним у примітці до ст. 358 КК. При цьому бланк заяви, як і інші підроблені документи, може містити неправдиві відомості, у тому числі й такі, які умисно
не внесені особою до бланку, незважаючи на обов’язковість їх внесення, та якщо вони відображають реально існуючі факти, про які
особа не бажає повідомляти. Складання бланка заяви, що містить відомості, які повністю чи хоча б частково не відповідають дійсності, є закінченим правопорушенням з моменту повного оформлення заяви
відповідно до встановленої форми. Разом з тим само по собі складання заяви не є самоціллю для її упорядника (укладача). Особа має (повинна мати) намір подати заяву, яка стане підставою прийняття відповідним суб’єктом юридично значущого рішення.
Тому заповнення бланку заяви представником юридичної особи не
можна вважати видачею офіційного документа.
4. Чи може відбуватись службове підроблення шляхом пасивних
дій – незаповнення графи в бланку заяви?
Так може, але це відбувається не шляхом «пасивних дій», оскільки
дія сама по собі пасивною бути не може, бо це вже не дія, а бездіяльність.
Тому коректніше вести мову про спосіб – «не зазначення дійсних відомостей», які згідно з бланком заяви мали бути зазначені особою, яка
такий бланк заповнює. Що ж стосується дії, то вона завжди є активною,
і в даному разі полягає у «складанні» неправдивого документу.
5. Чи є офіційним документом заповнений представником юридичної особи бланк заяви-замовлення на здійснення нормативної
грошової оцінки земельної ділянки з підписом цієї особи та печаткою підприємства?
Визначення офіційного документу наведено у примітці до ст. 358
КК, згідно якого до офіційних належать документи, які: 1) містять
певну інформацію (дані, відомості, свідоцтва, показання тощо); 2) ця
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інформація має бути зафіксована на будь-якому матеріальному носії
(папір, магнітна, кіно-, відео- або фотоплівка, дискета, флешка тощо);
3) документ має бути складений із дотриманням визначених законом
форм (довідка, наказ, протокол, постанова тощо); 4) він повинен відповідати передбаченим законом (належним) реквізитам (бланк, штамп,
печатка, підпис тощо); 5) зафіксована в ньому інформація повинна мати
юридично значущий характер – підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти спричиняють чи здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни
або припинення певних прав та/або обов’язків, або така інформація
може бути використана як документи – докази у правозастосовчій діяльності; 6) документ має бути складений, виданий чи посвідчений
повноважними (компетентними) особами органів державної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб публічного чи приватного права, а також окремими громадянами, у тому
числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку
з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів. На підставі цього вважаємо, що
заповнений представником юридичної особи бланк заяви-замовлення
на здійснення нормативної грошової оцінки земельної ділянки з підписом цієї особи та печаткою підприємства є офіційним документом.

87. Науковий висновок
щодо суб’єкта кримінального правопорушення,
відповідальність за яке передбачена нормою
ст. 3692 КК України
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Третьої судової
палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного
Суду А. О. Чистика у справі № 722/28/17 із супровідним листом вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному
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Суді Л. М. Лобойка від 10 квітня 2020 р. (вих. № 236/0/26-20 від
10.02.2020, вх. № 226 від 13.04.2020 р.) з метою отримання наукового
висновку з такого питання:
– чи виключає можливість встановлення (на час вчинення 8 вересня 2016 р. Богачуком Д. І. інкримінованих дій) ознак складу злочину,
передбаченого у ст. 3692 КК, наявність у примітці до цієї статті положення про те, що особами, уповноваженими на виконання функцій
держави, є особи, визначені в пунктах 1–3 ч. 1 ст. 4 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції», з урахуванням того, що
на час вчинення відповідних дій цей Закон вже втратив чинність?
Вивчивши це питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко, вважають за необхідне зазначити таке.
В наданих на розгляд матеріалах зазначено, що підставою для виправдання засудженого Кельменецьким районним судом Чернівецької
області (вирок від 12 жовтня 2018 р.) слугувало те, що на час вчинення Богачуком Д. І. відповідних дій «визначення осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, наведене у примітці до ст. 369-2 КК
України втратило чинність» і «встановлення ознак складу та події злочину, передбаченого у ст. 369-2 КК України, є неможливим через наявність посилання в ній на Закон, який втратив чинність». При цьому
суд врахував, що відповідно до ч. 4 ст. 3 КК України застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено. Тому,
робить висновок суд, «застосування ст. 369-2 КК України, є неможливим у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» та неможливістю застосування за аналогією положень Закону України «Про запобігання корупції».
Водночас Чернівецький апеляційний суд скасував вирок місцевого
суду та постановив обвинувальний вирок, у якому визнав Богачука Д. І.
винуватим у скоєнні інкримінованого йому злочину, серед іншого зазначивши, що помилковим є висновок місцевого суду «про те, що станом
на 8 вересня 2016 року, визначення осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, наведене у примітці до ст. 369-2 КК України, втратило чинність у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про
засади запобігання і протидії корупції». Аргументуючи свою позицію
апеляційний суд зокрема зазначив: «Закон України «Про засади запо536

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

бігання і протидії корупції» втратив чинність у зв’язку з набранням
чинності Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня
2014 року, відповідно до ст. 3 якого судді та посадові і службові особи
органів прокуратури є особами, уповноваженими на виконання функцій
держави, а тому новий Закон в розглядуваному випадку не усуває
кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди за
вплив на прийняття рішення суддею, прокурором чи іншими особами,
зазначеними у п. 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Вважаємо позицію апеляційного суду правильною з таких міркувань:
1. Згідно ч. 3 ст. 3 КК України злочинність діяння визначається
тільки КК України. Водночас аналізовані положення примітки до
ст. 3692 КК України («Зловживання впливом») не містять у собі вказівок на умови визнання якогось діяння злочином. Такі умови містяться
не в примітці, а в текстах диспозицій ч. 1-3 ст. 3692 КК. Аналізована
примітка лише відсилає до певного закону, де надається визначення
відповідних осіб. Зважаючи на це вона є бланкетною. В даному випадку визначення «перемістилося» в інший закон, який був прийнятий
замість того закону, де це визначення первісно містилося, і до якого
відсилала норма КК. В цій частині диспозиція, зокрема ч. 1 ст. 3692 КК
є комбінованою (або змішаною), оскільки на початку її тексту надано
опис суспільно небезпечного діяння та умову його вчинення, а в кінці
вказано на осіб, перелік яких знаходиться за межами КК. У примітці
до цієї статті законодавець відсилає до нормативно-правового акта, що
не є законом про кримінальну відповідальність, але містить перелік
осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Тому принциповим є питання чи змінилося визначення досліджуваного поняття (тобто, «особа, уповноважена на виконання функцій держави») за змістом
чи ні, а не те, в якому законі воно передбачене на теперішній час.
З огляду на це, якщо відповідного суб’єкта (наприклад суддю чи прокурора) із переліку, що міститься в новому законі було б вилучено, то
вочевидь це вплинуло би на вирішення питання щодо кримінальної
відповідальності особи, яка чинила на нього вплив. На противагу цьому, коло відповідних суб’єктів у новому законі було істотно збільшено,
а не навпаки, тож не доводиться вести мову про усунення кримінальної
відповідальності осіб, які чинять вплив на суддів та посадових і службових осіб органів прокуратури, що були і залишилися особами, які
уповноважені на виконання функцій держави.
Як бачимо, у примітці до ст. 3692 КК лише здійснена відсилка,
і таким чином здійснено певне правове вирішення. Положення, подібні
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наведеному в примітці, отримали в кримінально-правовій доктрині
назву «норми-дефініції». На противагу цьому, перелік юридичних
ознак, обов’язкових для встановлення правозастосувачем, надається
в диспозиціях кримінально-правових норм, що належать до зовсім
іншого виду, це «охоронювані норми» (іноді їх ще називають «нормизаборони». З цього випливає, що положення примітки до ст. 3692 КК
України (а також сам факт їх наявності чи відсутності) ніяким чином
не впливають на визнання злочином діяння, передбаченого в диспозиції цієї статті. Тому в розглядуваному випадку відсутнє застосування
закону про кримінальну відповідальність за аналогією (як на це помилково вказав у вироку місцевий суд). Про аналогію можна було би
вести мову, якщо би це стосувалося суспільно небезпечного діяння,
схожого за характером та тяжкістю.
2. В правовій (у тому числі кримінально-правовій) доктрині
з’ясування змісту того чи іншого поняття відбувається за допомогою
найрізноманітніших способів, а саме: 1) пошук тлумачення у відповідній статті КК (або в іншій, де він вживається у тому ж значенні);
2) звернення до судової практики; 3) пошук тлумачення у доктрині
кримінального права; 4) використання інших нормативних актів (не
кримінально-правових); 5) звернення до загальної правової доктрини,
що формується наукою загальної теорії права; 6) використання тлумачного словника. Тому, навіть у тому випадку, коли ст. 3692 КК України
зовсім не мала би примітки, це не було б перепоною для її застосування. В аналізованому випадку примітка не розкриває зміст досліджуваного поняття «особи, уповноважені на виконання функцій держави»,
а лише відсилає до нормативного акту, в якому таке тлумачення надається. Тим самим законодавець із зазначених вище способів зупинився на одному – використання інших нормативно-правових актів. Тому
при відсилці порівнянню підлягає: 1) особа, на яку повинен був вплинути (або вплинув) суб’єкт; 2) чи знаходиться така особа в раніше діючому законі; 3) чи збережена ця особа в новому законі. Якщо ні (не
зберіглася), то зміст умови, за якої настає відповідальність за вчинене
суспільно небезпечне діяння змінився. Тому місцевий суд мав би підстави для постановлення виправдувального вироку лише за такого
стану речей. А оскільки особи, на яких чинився вплив (відповідно
наданих на розгляд матеріалів), були збережені в переліку нового закону, то підстав для виправдання відповідного суб’єкта немає. У разі
втрати таким нормативним актом чинності відповідне тлумачення має
здійснюватися шляхом використання інших нормативних актів (якщо
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вони будуть, як у нашому випадку, а якщо законодавець відмовиться
від примітки, але залишить в диспозиції поняття «особа, уповноважена на виконання функції держави», то тоді воно має бути витлумачене
в один із способів, що наведені вище). В нашому випадку такий нормативний акт наявний. Це Закон України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 року. При цьому та обставина, що саме цей Закон
не зазначено у примітці до ст. 3692 КК України немає принципового
(юридично вагомого) значення. Для нас у зазначеній примітці головну
роль грає підхід до визначення змісту поняття.
Висновок. Наявність у примітці до ст. 3692 КК України положення
про те, що особами, уповноваженими на виконання функцій держави,
є особи, визначені в пунктах 1–3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», який на час вчинення Богачуком Д. І.
інкримінованих дій вже втратив чинність, не виключає можливість
встановлення ознак складу злочину, передбаченого у цій статті.

88. Науковий висновок щодо змісту діяння
«систематичне порушення встановлених правил
проживання», зазначеного у нормі ч. 1 ст. 390 КК України
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді Л. М. Лобойка від
28 лютого 2020 р. у справі № 397/1694/14-к (вих. № 125/0/26-20 від
28.02.2020, вх. № 207 від 02.03.2020 р.) з метою отримання наукового
висновку з таких питань:
1. Які саме дії чи бездіяльність характеризує об’єктивну сторону
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 Кримінального кодексу України за
ознакою систематичного порушення правил проживання. Яким нормативним документом визначаються правила проживання осіб, засуджених до обмеження волі?
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2. Чи є неодноразове притягнення особи до дисциплінарної чи
адміністративної відповідальності обов’язковою умовою настання
кримінальної відповідальності за вище зазначений злочин?
3. Відповідно до статті 61 Конституції України «Ніхто не може бути
двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне
й те саме правопорушення». Відповідно до статті 4 параграфу 1 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано
в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї
самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або засуджено відповідно до закону або кримінальної процедури держави». Чи порушує кримінальне покарання особи, яка
відбуває покарання у виді обмеження волі, на підставі сукупності тих
же дисциплінарних правопорушень, за кожне з яких вона відбула дисциплінарне покарання, принцип non bis in idem, передбачений статей
61 Конституції України та ч. 1 ст. 4 Протоколу до Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко,
вважають за необхідне зазначити таке:
– Диспозиція ч. 1 ст. 390 КК України є бланкетною. Для встановлення змісту такого діяння як «систематичне порушення встановлених
правил проживання» слід звертатися до інших (не кримінально-правових) приписів чинного законодавства. Згідно абз. 1 ч. 4 ст. 59 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК), особи, засуджені до обмеження волі, зобов’язані виконувати законні вимоги адміністрації виправного центру, які стосуються порядку відбування призначеного
покарання. Згідно ч. 5 ст. 59 КВК засудженим до обмеження волі забороняється: придбавати, використовувати, зберігати при собі та на території, де вони проживають, а також доставляти на цю територію предмети, вироби і речовини, перелік яких визначений Міністерством юстиції України. У разі виявлення таких предметів, виробів і речовин
у засудженого вони підлягають вилученню і зберіганню до його звільнення, а вилучені з обігу – знищуються. Якщо в засудженого виявлені
предмети, вироби і речовини, придбання і використання яких здійснюються за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений
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законодавством, а також предмети, вироби і речовини, виготовлення,
придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняються законодавством, вони передаються адміністрацією виправного центру до
органів Національної поліції для прийняття рішення відповідно до законодавства. Про вилучення предметів, виробів і речовин посадовою
особою виправного центру складається протокол (абз. 1); також забороняється вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби, психотропні
речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби (абз. 2). Порушення зазначених вимог становить об’єктивну сторону досліджуваного
злочину, за умови, що вони вчинювались систематично. Водночас це ще
не всі «порушення» у розумінні ч. 1 ст. 390 КК, оскільки ч. 10 досліджуваної ст. 59 КВК встановлює, що «порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі і нагляду за засудженими визначаються нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України». Тому відповідні «порушення» містяться також у цих нормативно-правових актах.
Серед «нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»
з розглядуваного питання слід виділити: Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затв. наказом Міністерства
юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. Пункт 3 розділу ІІ цих Правил
містить обов’язки засуджених (у тому числі і до покарання у виді обмеження волі), п. 4 цього ж розділу встановлює перелік заборон щодо
засуджених. Невиконання, неналежне виконання згаданих обов’язків
та недотримання відповідних заборон також утворює ознаку діяння
у розумінні ч. 1 ст. 390 КК. Слід відзначити, що на момент вчинення
правопорушень у розглядуваній кримінальній справі (щодо Учуватова С. А.) діяв інший нормативний акт: Інструкція з організації порядку
і умов виконання покарання у виді обмеження волі, затв. наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань від
16.02.2005 № 27 (втратила чинність на підставі наказу Міністерства
юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5).
– Формально-юридичне тлумачення положення ч. 1 ст. 390 КК щодо
«систематичного порушення встановлених правил проживання» орієнтує на те, що притягнення особи до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності не є обов’язковою умовою настання кримінальної відповідальності за вище зазначений злочин, оскільки текст закону
не містить дисциплінарної чи адміністративної преюдиції як умови
застосування зазначеного положення. Разом з тим відповідні порушення, що входять у «систематичність», мають належним чином фіксуватися, і ці дані потім складають основу доказової бази для обґрунтуван541
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ня звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК.
Якщо цього не зроблено – довести у поведінці відповідної особи наявності ознак складу інкримінуємого злочину буде майже неможливо.
Проте гіпотетично мислимою (хоча практично навряд чи ймовірною)
є ситуація, коли названі порушення фіксуються, а от заходи дисциплінарної чи адміністративної відповідальності за їх учинення з якихось
причин не накладаються (така ситуація можлива лише теоретично,
оскільки на виявлені порушення адміністрація виправного центру має
належним чином реагувати, а не просто фіксувати їх наявність). Згідно ч. 1 ст. 68 КВК найменш суворим заходом стягнення є попередження. Уявити наявність порушення встановлених правил проживання, за
який недоцільно накладати навіть такий, найменш суворий, захід
стягнення – дуже важко. Тому на практиці вчинення порушень встановлених правил проживання має супроводжуватися притягненням
особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності. Проте якщо цього зроблено
не було, то зазначена обставина не може бути перепоною для застосування ч. 1 ст. 390 КК, оскільки її приписи вимагають наявності в поведінці особи «систематичних порушень», а не «систематичних стягнень» і не «систематичних порушень, за які особу було притягнуто до
дисциплінарної чи адміністративної відповідальності». Що стосується
кількості порушень, то в теорії кримінального права сформувалася
усталена позиція, що порушень має бути три і більше.
Водночас слід мати на увазі, що згідно ч. 7 ст. 69 КВК, якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому стягненню, він визнається таким, що не має стягнення.
Накладене в цей період нове стягнення на засудженого перериває перебіг зазначеного строку і його обчислення продовжується знову з дня
відбуття останнього стягнення. З цього виплива, що між накладанням
дисциплінарних стягнень за кожне із учинених дисциплінарних правопорушень, має минути строк менший за шість місяців. У цьому випадку строк дії стягнення не є завершеним, і кожне із стягнень (загалом
їх має бути мінімум три) буде мати юридичне, а не лише фактичне
значення. У випадку ж учинення засудженим адміністративного правопорушення, слід керуватися положеннями ст. 39 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, яка встановлює: «Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення
виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміні542

Розділ 2. Наукові висновки на запити органів державної влади та місцевого самоврядування…

стративному стягненню». Тому з між датами виконання трьох і більше
адміністративних стягнень має пройти менш як один рік. У зворотному випадку не можна вести мову про систематичність.
– Стаття 61 Конституції України встановлює, що ніхто не може бути
двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне
й те саме правопорушення. Як бачимо, тут ідеться про юридичну відповідальність одного виду. Тому притягнення особи до відповідальності різних видів: дисциплінарної та кримінальної або адміністративної та кримінальної – зазначене конституційне положення не порушує.
Частина 1 ст. 4 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод встановлює, що нікого не може бути
вдруге притягнено до суду або покарано в порядку кримінального
провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої держави за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або засуджено
відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави. Вважаємо, що в разі застосування ч. 1 ст. 390 КК за ознакою «систематичного порушення встановлених правил проживання» принцип non bis in
idem також не порушується, оскільки: по-перше, в Протоколі йдеться
про повторне «притягнення до суду», тоді як дисциплінарні правопорушення накладаються не судом; по-друге, в Протоколі йдеться про
особу, яку було «покарано в порядку кримінального провадження»,
тоді як заходи дисциплінарного стягнення кримінальним покаранням
не є, а також застосовуються не в «порядку кримінального провадження»; по-третє, в Протоколі йдеться про «засудження відповідно до
закону та кримінальної процедури держави», а в розглядуваних випадках «засудження» має місце лише один раз, так само як і використання «кримінальної процедури держави».
Крім того, вважаємо за необхідне додати, що шкода, заподіювана
суспільним відносинам злочином, передбаченим ч. 1 ст. 390 КК, кількісно є більшою за суму шкоди, що настає від правопорушень, що
входять у «систематичність», наявності якої вимагає закон про кримінальну відповідальність. Саме ознака «систематичність» і стає криміноутворюючою, слугує підставою для висновку про якісно інший
(достатній для кримінальної відповідальності) ступінь суспільної небезпечності вчиненого, що не є характерним для кожного з вчинених
правопорушень. А тому останнє з числа вчинених діянь слід розглядати лише як складову систематичності, а не як діяння, вчинення якого
стало підставою кримінальної відповідальності. Останнє діяння є лише
приводом розгляду питання щодо можливості притягнення правопо543
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рушника до кримінальної відповідальності. Це слугує ще одним аргументом на користь того, що принцип non bis in idem в розглядуваних
випадках не порушується.

89. Висновок щодо можливості притягнення
до кримінальної відповідальності за втечу
з місця позбавлення волі особи, яка відбувала покарання
у дільниці соціальної реабілітації виправної колонії
(ст. 393 КК України)
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
М. В. Шепітько – д. ю. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

У відповідь на ваш лист (вих. № 1336/0/22-20 від 14.04.2020 р.)
щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності за
втечу з місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 393 КК України) щодо осіб, які
відбували покарання у дільниці соціальної реабілітації виправної колонії, залишили установу та повернулися до неї через кілька годин та на
поставленні запитання: «1) чи є прямий умисел, спрямований на ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі обов’язковою
ознакою злочину, передбаченого ст. 393 КК України, тобто «втечі
з місць позбавлення волі?», «2) чи має значення для кваліфікації злочину, що особи, які залишили територію колонії, перебували під наглядом у дільниці соціальної реабілітації?», повідомляємо наступне.
1. Втеча з місць позбавлення волі є активною формою поведінки
засудженого, що полягає у самовільному, незаконному, здійсненому
в будь-який спосіб, постійному або тимчасовому залишенні місця позбавлення волі 1. При цьому склад злочину є формальним. До
обов’язкових ознак складу цього злочину віднесено об’єкт, суспільно
небезпечне діяння, місце та обстановка вчинення злочину, суб’єкт та
його вина у формі прямого умислу.
2. У даному разі щодо наведених питань і короткої фабули, можна
констатувати, що засуджена (-і) особа (-и) здійснила (-и) втечу з тако1
Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В. Я. Тація,
В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків: Право, 2020. С. 692.
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го місця позбавлення волі, що обмежено дільницею соціальної реабілітації виправної колонії.
3. За ст. 99 КВК України у дільниці соціальної реабілітації тримаються вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджені, переведені з дільниці ресоціалізації. Згідно із цим до таких осіб
застосовують певні пом’якшення: вони тримаються під наглядом; у вільний від роботи час від підйому до відбою користуються правом вільного пересування в межах території дільниці; з дозволу адміністрації колонії можуть пересуватися без нагляду поза територією дільниці, але
в межах населеного пункту, якщо це необхідно за характером виконуваної ними роботи або у зв’язку з навчанням; можуть носити цивільний
одяг, мати при собі портативні персональні комп’ютери та аксесуари до
них, гроші та цінні речі, користуватися грішми без обмеження; мають
право відправляти листи, отримувати бандеролі, посилки, передачі,
одержувати короткострокові побачення без обмеження, а тривалі побачення – до трьох діб один раз на місяць; після відбуття шести місяців
покарання в дільниці в разі відсутності порушень режиму відбування
покарання, наявності житлових умов з дозволу адміністрації колонії
можуть проживати в межах населеного пункту, де розташована колонія,
із своїми сім’ями, придбавати відповідно до чинного законодавства
жилий будинок і заводити особисте господарство.
4. Прямий умисел засуджених, що здійснюють втечу з місць позбавлення волі, полягає в усвідомленні суспільно небезпечного характеру своєї поведінки (втечі з місця позбавлення волі) та бажанні діяти
саме таким чином. При цьому бажання здійснити втечу з місця позбавлення волі на тимчасовій (залишити установу на певний час, з подальшим поверненням) або ж на постійній основі (а саме таким чином
ухилитися від відбування покарання) на кваліфікацію не впливає.
Прямий умисел для цього складу злочину є обов’язковою ознакою
(ст. 393 КК України). Відсутність прямого умислу унеможливлює кваліфікацію за цією нормою і вказує на відсутність складу злочину в цілому (наприклад, з дозволу адміністрації особа знаходилася поза території дільниці, але не повернулася у зазначений час, оскільки була
незаконно затримана). Мотиви та цілі суб’єкта злочину значення для
кваліфікації не мають. Тому спрямованість їх умислу саме на ухилення
від відбування покарання у виді позбавлення волі не є обоє ’язковою
ознакою цього складу злочину.
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5. Специфікою наведеної фабули є те, що засуджені здійснили втечу з території виправної колонії, перебуваючи під наглядом у дільниці
соціальної реабілітації. Наявність цією ознаки не впливає на кваліфікацію, однак може мати значення під час призначення покарання в залежності від ставлення засуджених до цього (специфіка місця є полегшенням або ускладненням втечі, користуванням першою ж нагодою
або випадком тощо) та мотивів вчиненого діяння. Повернення цих осіб
через кілька годин до виправної колонії може мати лише пом’якшуюче
значення при призначенні покарання.
Таким чином, спрямованість поведінки засуджених саме на ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі не
є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 393 КК
України. Так само здійснення втечі засудженими з території виправної
колонії, перебуваючи під наглядом у дільниці соціальної реабілітації,
не впливає на кваліфікацію.
На додаток вважаємо необхідним зазначити, що втечі на тимчасовій
та постійній основах сутнісно (і, в першу чергу, за ступенем суспільної
небезпечності) різняться між собою. Тому в авторів виникло питання,
чи не є тимчасове залишення дільниці соціальної реабілітації дисциплінарним проступком. З таким питанням ми звернулися до фахівця
з кримінально- виконавчого права проф. А. Ф. Степанюка. Відповідь
була однозначною – така поведінка є втечею, відповідальність за яку
передбачено КК. Керуючись наведеним ми й сформулювали свій висновок. Однак рекомендуємо для підтвердження юридичної оцінки
поведінки засудженого, який тимчасово залишає дільницю соціальної
реабілітації, отримати додаткове заключения від фахівця (-ів) у галузі
кримінально-виконавчого права України.

90. Науковий висновок
щодо окремих питань застосування
інституту повторності в кримінальному праві
Виконавці:

В. І. Борисов – д. ю. н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
О. О. Пащенко – д. ю. н., доц., провідний науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.
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До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду С. І. Кравченка у справі
591/4366/18 (вих. № 359/0/26-20 від 23.06.2020, вх. № 242 від 23.06.2020
р.) щодо застосування норм кримінального закону, зокрема щодо можливості кваліфікувати дії особи під час постановлення вироку за кваліфікуючою ознакою «повторно» у тому випадку, коли в суді знаходиться інше кримінальне провадження стосовно цієї особи, не розглянуте по суті (за обвинуваченням у вчиненні злочину, що дає
підстави для такої кваліфікації), тобто за відсутності обвинувального
вироку, який набрав законної сили. Питання винесено на розгляд
об’єднаної палати Верховного Суду.
За вироком Зарічного суду м. Суми від 8 липня 2019 р. Солошенка О. О. було засуджено за ч. 2 ст. 186 КК (за епізодом, що мав місце
14.02.2018 р.). Суд мотивував своє рішення тим, що з матеріалів, досліджених судом, вбачається, що в провадженні Шосткінського міськрайонного суду Сумської області знаходяться три кримінальні провадження щодо обвинувачення Солошенка О. О., одне з яких за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК
(за епізодом від 06.11.2016 р.).
При цьому, наголошує суд, відсутні дані про те, що Солошенка О. О. було звільнено від кримінальної відповідальності за епізодом
від 06.11.2016 р., або що судимість за цим епізодом було погашено або
знято, а навпаки, і прокурор, і захисник, і обвинувачений підтверджували той факт, що на даний час по вказаному епізоду відбувається
слухання справи Шосткінським міськрайонним судом.
Сумський апеляційний суд ухвалою від 28 листопада 2019 р. апеляційні скарги засудженого та його захисника залишив без задоволення, а вирок Зарічного районного суду від 8 липня 2019 р. без змін.
У зв’язку з тим, що колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухвалених постановах, а саме у постанові від 11 грудня 2018 р. (провадження № 51-4204-км19, справа
№ 274/2956/17) Третьої судової палати Касаційного кримінального суду,
а також постанові від 27 лютого 2019 р. (провадження № 51-5205-км18,
справа № 695/136/17) Другої судової палати Касаційного кримінального
суду, – вона ухвалою від 4 червня 2020 р., передала провадження щодо
547

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

Солошенка О. О. на розгляд об’єднаної палати Касаційного кримінального суду.
Таким чином відповідне питання (щодо кваліфікації за ознакою
повторності) у практиці Касаційного кримінального суду Верховного
Суду вирішується неоднозначно, а тому виникла необхідність у зверненні до членів Науково-консультативної ради при Верховному Суді
з метою отримання висновку з таких питань:
1. Що слід розуміти під «вчиненням» з огляду на положення ч. 1
ст. 32 КК України, а саме в контексті: «Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів передбачених тією самою статтею
або частиною статті Особливої частини цього кодексу» – сам факт обвинувачення особи у вчиненні злочину (без постановлення вироку) чи
виключно постановлення стосовно особи обвинувального вироку, що
дає підстави кваліфікувати її дії з урахуванням повторності?
2. Чи не суперечить інститут множинності злочинів, зокрема повторність злочинів, принципу non bis in idem за відсутності обвинувального вироку суду стосовно особи за раніше вчинений злочин?
3. Чи можуть дискреційні повноваження судді щодо об’єднання
кримінальних проваджень в одне (відповідно до вимог ст. 334 КПК)
впливати на правову кваліфікацію діяння особи, зокрема інкримінування такої кваліфікуючої ознаки як «повторність», у випадку, коли
в суді перебуває інше кримінальне провадження, не розглянуте по суті
(за обвинуваченням у вчиненні злочину, що дає підстави для такої
кваліфікації), тобто за відсутності обвинувального вироку?
4. Як під час касаційного розгляду конкретного кримінального
провадження впливають на кримінально-правову кваліфікацію дій
особи судові рішення стосовно цієї ж особи, постановлені в інших
кримінальних провадженнях?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, а саме: радник при дирекції, д. ю. н., професор В. І. Борисов
і провідний науковий співробітник, д. ю. н., доцент О. О. Пащенко,
вважають за необхідне зазначити таке:
1. Що слід розуміти під «вчиненням» з огляду на положення ч. 1
ст. 32 КК України, а саме в контексті: «Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів передбачених тією самою статтею
або частиною статті Особливої частини цього кодексу» – сам факт обвинувачення особи у вчиненні злочину (без постановлення вироку) чи
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виключно постановлення стосовно особи обвинувального вироку, що
дає підстави кваліфікувати її дії з урахуванням повторності?
Сам факт обвинувачення особи у вчиненні злочину (без постановлення вироку) є лише версією органів досудового розслідування, яку
вони мають доводити на підставі обов’язку доказування відповідно до
вимог ч. 1 ст. 92 КПК України. Тому правові норми щодо презумпції
невинуватості (за відсутності вироку суду), а також наявність не розглянутого по суті кримінального провадження не породжує правових
наслідків для юридичної оцінки наступних чи попередніх діянь особи,
у вчиненні яких вона обвинувачується.
У п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 4 червня
2010 р. № 7 «Про судову практику застосування судами кримінального
законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх
правові наслідки», зазначено, що «для повторності немає значення, чи
було особу засуджено за раніше вчинений злочин». Разом із тим, у п. 7
зазначено: «якщо за вчинення попереднього злочину (кількох попередніх злочинів) особу не було засуджено, кожен із злочинів, які утворюють повторність має бути предметом самостійної кримінально-правової оцінки». Відповідно до інформації, наведеної у запиті, епізод,
пов’язаний із крадіжкою від 06.11.2016 р. ще не був предметом саме
самостійної кримінально-правової оцінки з боку іншого суду, як і суду,
який розглянув і надав кримінально-правову оцінку епізоду від
14.02.2018 р. За такого перебігу обставин кваліфікація дій Солошенка О. О. за ч. 2 ст. 185 КК за другим епізодом виглядає передчасною.
Саме наявність елементу невизначеності щодо правової оцінки першого епізоду не дає підстав для однозначного висновку щодо кваліфікації
другого епізоду як повторного. Можна, наприклад, припустити, що
судовий розгляд по епізоду за попередньо вчинений злочин не завершився постановленням обвинувального вироку не лише з тієї причини,
що вина підсудного не буде доведена під час судового розгляду, а й
з інших, – зокрема, що за цей злочин (злочини) особу буде звільнено
судом від кримінальної відповідальності (на підставі норм розділу ІХ
Загальної частини КК). У такому випадку, згідно приписами ч. 4 ст. 32
КК повторність буде відсутня. Тому в цій частині аргументація нижчих
судових інстанцій про наявність повторності у кримінальному провадженні щодо Солошенка О. О. на підставі того, що його «не було
звільнено від кримінальної відповідальності» виглядає, як вже було
зазначено вище, передчасною, оскільки такого рішення інший суд ще
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не прийняв (більше того, і не міг прийняти, тому що на той момент ще
не закінчив розгляд справи по суті).
2. Чи не суперечить інститут множинності злочинів, зокрема повторність злочинів, принципу non bis in idem за відсутності обвинувального вироку суду стосовно особи за раніше вчинений злочин?
Сам по собі інститут повторності згаданому принципу не суперечить, оскільки по-перше, кожен із злочинів, що входить у множинність,
зокрема у повторність, отримує належну правову оцінку, і вина підсудного має бути доведена у вчиненні кожного із злочинів, що утворює
повторність; по-друге, у формулі кваліфікації відображається лише
другий із повторних злочинів (у тому випадку, якщо їх більше), і покарання призначається за всі повторні злочини разом, а не є механічною
сумою покарань за кожен повторний злочин, тому в цьому аспекті має
місце не bis in idem, а зворотна ситуація, коли одночасно оцінюються
всі епізоди злочинної діяльності.
3. Чи можуть дискреційні повноваження судді щодо об’єднання
кримінальних проваджень в одне (відповідно до вимог ст. 334 КПК)
впливати на правову кваліфікацію діяння особи, зокрема інкримінування такої кваліфікуючої ознаки як «повторність», у випадку, коли
в суді перебуває інше кримінальне провадження, не розглянуте по суті
(за обвинуваченням у вчиненні злочину, що дає підстави для такої
кваліфікації), тобто за відсутності обвинувального вироку?
З відповідей на перші два питання стає очевидною відповідь і на
це питання: так можуть, адже, у тому випадку, якщо провадження не
будуть об’єднані в одне, що давало суду можливість самостійної правової оцінки, то докази про кожний епізод злочинної діяльності, що
входить (може входити) у повторність, не є предметом безпосереднього розгляду суду, а значить суд не може констатувати повторність без
наявності процесуально-прийнятної інформації про те, що попередній
епізод був предметом судового розгляду і отримав належну кримінально-правову оцінку.
Через це маємо констатувати наявність підстав для внесення змін
до ч. 1 ст. 334 КПК України (або доповнення цієї статті окремою частиною), яка б не лише надавала суду право об’єднувати відповідні
матеріали в одне провадження (як слідує із чинної редакції ч. 1 цієї
статті), а й встановлювала обов’язок щодо такого об’єднання. Таке
нововведення зніме питання щодо наявності чи відсутності повторності вчинення злочинів, а також сприятиме процесуальній економії
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(оскільки буде відбуватися не два окремі провадження, а одне). Крім
того, у такому разі буде винесено один судовий вирок, і покарання засудженому буде призначатися за правилами ст. 70 КК, які є більш ліберальними для засудженого у порівнянні з тими, що встановлює ст. 71
КК (за наявності обвинувального вироку за попередньо вчинений
злочин, що слугував підставою для оцінки наступного як повторного).
4. Як під час касаційного розгляду конкретного кримінального
провадження впливають на кримінальну правову кваліфікацію дій
особи судові рішення стосовно цієї ж особи, постановлені в інших
кримінальних провадженнях?
З відповідей на попередні питання можна зробити висновок, що
судові рішення стосовно цієї ж особи, постановлені в інших кримінальних провадженнях, впливають на кваліфікацію дій особи (в тому
числі і під час касаційного розгляду конкретного кримінального провадження), оскільки саме у цих рішеннях можуть міститися підстави для кваліфікації пізніше вчиненого кримінального правопорушення
як повторного.

2.2.2. Науково-правові висновки
щодо тлумачення і застосування кримінального
процесуального законодавства та законодавства
у сфері судоустрою та адвокатури
91. Науковий висновок відносно застосування
статей 84, 86, 214, 237 КПК України у їх взаємозв’язку
Виконавець:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді.

1. Чи вправі слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв i повідомлень про кримінальні
правопорушення, відмовити у прийнятті додатків до заяви (повідомлення) у вигляді документів чи речей?
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Фізичну aбo юридичну особу, яка звернулася із заявою a6o повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади,
уповноваженого розпочати досудове розслідування, i не є потерпілим
(заявника) законодавець наділяє такими правами : отримати від органу,
до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття i реєстрацію та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; подавати
на підтвердження своєї заяви речі i документи; отримати інформацію
про закінчення досудового розслідування. (ч. 1 ст. 60 KПK). Кожному
з перелічених прав має кореспондувати відповідний обов’язок слідчого, прокурора, іншої службової особа, уповноваженої на прийняття та
реєстрацію заяв i повідомлень про кримінальні правопорушення щодо
вчинення необхідних дій процесуального та іншого (правового характеру) забезпечувального характеру. Так, зокрема, праву заявника подавати на підтвердження своєї заяви речі i документи кореспондує
обов’язок зазначених посадових осіб прийняти такі речі та документи
та зафіксувати це у встановленій формі. Такий обов’язок є імперативний i не передбачає дискреції слідчого, прокурора, іншої службової
особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв i повідомлень
про кримінальні правопорушення, щодо вирішення питання про доцільність прийняття таких додатків на етапі прийняття та реєстрацію
заяв i повідомлень про кримінальні правопорушення. I це є логічним
з огляду на те, що такий учасник як заявник існує лише до внесення
відомостей до ЄРДР i в перебігу так званого «допроцесуального» етапу провадження для нього право подавати на підтвердження своєї заяви речі i документи є єдино можливим засобом надати важливу, з його
точки зору, інформацію, що стосується обставин вчиненого кримінального правопорушення. На порівняння, потерпілий як учасник провадження наділений аналогічним правом лише після внесення відомостей до ЄРДР (ст. 56 KПK), що на наш погляд, з одного боку є проявом
законодавчого дисбалансу у врегулюванні прав учасників, втім з іншого, ще раз підкреслює важливість забезпечення реалізації права заявника на подання додаткової інформації, що в подальшому провадженні може бути трансформована в доказову.
2. Чи вправі слідчий, прокурор після внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення на підставі заяви (повідомлення) з додатками у вигляді документів (речей) до ЄРДР проводити
огляд доданих речей та документів у порядку статті 237 KПK?
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Огляд речей та документів за своєю природою є слідчою дією, що
відповідно до діючого кримінального процесуального законодавства
може бути проведена лише після внесення відомостей до ЄРДР (ст. 214
КПК) та переслідує мету виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 237 KПK).
Отже предметом огляду є речі та документи, що потенційно можуть
містити релевантну до даного кримінального провадження інформацію.
Має значення й шлях отримання цих речей та документів – з належного процесуального джерела та у встановлений законом спосіб (умови допустимості подальшої використання такої інформації як доказової судом). При цьому той факт, що документи та речі, додані до заяви
та повідомлення, були отримані до внесення відомостей в ЄРДР не
є apriority перепоною для ïx подальшого використання в доказуванні.
Адже саме у такий спосіб відбувається збирання інформації під час
дозволених до внесення відомостей до ЄРДР огляду місця події, особистого обшуку затриманого. Визначальним в даній cитyaції є те, шо
спосіб отримання інформації передбачений законом.
Проведення огляду речей та документів, доданих до заяви про
вчинений злочин, с можливою та необхідною слідчою дією, що має
бути проведена слідчим, прокурором відразу після внесення відомостей до ЄРДР в контексті виконання встановленого законом обов’язку
щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин
кримінального провадження (ч. 2ст.9 KПK). Послідуючим необхідним
процесуальним рішенням слідчого прокурора є винесення постанови
про визнання речей та документів речовими доказами та залучення ïx
до кримінального провадження.
3 огляду на викладене видається можливим надати позитивну відповідь на наступні питання № 3, 4 , поставлені у запиті, а саме:
3. Рішення слідчого за результатами проведеної слідчої дії – огляду речей та документів, наданих особою до заяви (повідомлення) про
вчинення кримінального правопорушення про визнання ïx доказами
у кримінальному провадженні узгоджується з вимогами статей 84,
86, 214 KПK.
4. 3 урахуванням положень статей 84, 86, 214 та 237 KПK в ïx
взаємозв’язку можливо оцінювати як допустимі докази протокол огляду речей та документів, проведеного після внесення відповідних відомостей до СРДР, та безпосередньо речі й документи, додані особою до
заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення.
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92. Науково-правовий висновок щодо поновлення строку
на апеляційне оскарження на підставі пункту першого
частини другої статті 354 ЦПК України після спливу
одного року з дня складання повного тексту судового рішення
Виконавці:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На розгляд до Інституту надійшло доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вих. лист
№ 762 від 26.10.2020 р.) із завданням підготувати науковий висновок
на звернення Голови Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Б. І. Гулька (вих. лист № 523/0/26-20 від 23.10.2020) у якому
ставиться питання щодо поновлення строку на апеляційне оскарження
на підставі пункту першого частини другої статті 354 ЦПК України
після спливу одного року з дня складання повного тексту судового
рішення (вх. електрон. лист № 297 від 26.10.2020 р.).
Згідно з Положенням про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, затвердженим постановою Пленуму Верховного Суду від
2 лютого 2018 р. № 1, до повноважень Науково-консультативної ради
належать, зокрема: «підготовка наукових висновків щодо тлумачення
та застосування норм права». Одним із завдань Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України є надання наукових, науково-технічних, освітніх
та інших послуг відповідно до законодавства (п. 7 Статуту НДІ ВПЗ
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України).
Перед фахівцями Інституту було поставлено таке запитання:
У разі подання апеляційної скарги особою, яка не була повідомлена
про розгляд справи після спливу одного року з дня складення повного
тексту судового рішення, (1) чи вирішується питання його поновлення
відповідно до статті 354 ЦПК України, при тому, що особа отримала
копію рішення, а з апеляційною скаргою звернулась лише через 9 місяців,
(2) чи суд зобов’язаний відкрити апеляційне провадження безумовно?
При цьому в листі викладено такі обставини справи:
1) заявник є відповідачем у справі, тобто учасником справи;
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2) місцевий суд 14 березня 2018 року ухвалив рішення у відсутності заявника;
3) матеріали справи не містять доказів належного повідомлення
заявника про розгляд справи;
4) представник заявника 13 серпня 2018 року подав до суду заяву
про перегляд судового рішення від 14 березня 2018 року за нововиявленими обставинами та додав до цієї заяви копію повного тексту рішення від 14 березня 2018 року;
5) 14 травня 2020 року представник заявника у клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення місцевого суду
зазначив, що про це рішення суду йому стало відомо випадково;
6) в листі відсутня інформація чи ознайомлювався заявник або його
представник з матеріалами судової справи, а також джерело отримання представником заявника повного рішення суду, а тому презюмується, що таке рішення отримано представником заявника у позапроцесуальний спосіб (спосіб, не передбачений Цивільним процесуальний
кодексом України).
Релевантні норми права та судова практика, які використовувались під час підготовки цього наукового висновку
Цивільний процесуальний кодекс України
1. Частиною першою статті 42 Цивільного процесуального кодексу
України (далі – Кодексу) зазначено, що у справах позовного провадження учасниками справи є сторони, треті особи.
2. Частиною першою статті 48 Кодексу зазначено, що сторонами
в цивільному процесі є позивач і відповідач.
3. Частина перша статті 127 Кодексу щодо поновлення та продовження процесуальних строків зазначає, що «суд за заявою учасника
справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків,
коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення».
4. Частиною першою статті 350-8 Кодексу щодо вручення рішення
суду зазначено, що «копії повного рішення суду вручаються учасникам
справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення. Учасникам справи, які не були присутні у судовому засіданні, копія рішення суду надсилається рекомендованим
листом з повідомленням про вручення негайно, але не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення».
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5. Частина друга статті 354 Кодексу встановлює, що учасник справи,
якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її)
проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного
строку на апеляційне оскарження: 1) на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного
рішення суду; 2) на ухвали суду – якщо апеляційна скарга подана протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
6. Частина третя статті 354 Кодексу встановлює, що строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску
з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій
статті 358 цього Кодексу.
7. Відповідно до частини другої статті 358 Кодексу незалежно від
поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд
апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження
у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня
складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання
апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або
не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права,
свободи, інтереси та (або) обов’язки; 2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
Вирішення даного питання лежить у площині дотримання судом
необхідного балансу між забезпеченням реалізації права особи на
доступ до правосуддя та принципом правової визначеності з огляду
на положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), а тому звернемось і до релевантної практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ)
У цьому аспекті ЄСПЛ сформував правову позицію, відповідно
до якої встановлення обмежень доступу до суду у зв’язку із пропуском строку звернення повинно застосовуватися з певною гнучкістю
і без надзвичайного формалізму. Воно не повинно застосовуватися
автоматично, а положення національного законодавства не мають
абсолютного характеру. Перевіряючи виконання суди мають звертати
увагу на обставини справи («Пономарьов проти України», «Щокін
проти України» тощо).
Аналіз практики ЄСПЛ свідчить, що одним із найбільш складних
питань у процесі прийняття рішення про поновлення строку звернення до суду є визначення критеріїв, за якими суд може визнати причини
пропуску строку поважними, а підстави для його поновлення – ви556
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правданими. Зазначене спрямоване на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту
основоположних прав окремої особи. Зокрема, йдеться про такі фундаментальні обґрунтування на користь прийняття рішення про поновлення пропущеного строку звернення до суду як: 1) рівень доступу за
національним законодавством має бути достатнім для забезпечення
права особи на суд з тим, щоб особа мала практичну можливість оскаржити відповідні рішення; 2) встановлення обмеження щодо реалізації
права на судовий захист повинні переслідувати легітимну мету та має
бути розумний ступінь пропорційності між використаними засобами
та поставленими цілями (справа «Мушта проти України»); 3) суворе
застосування строку без урахування обставин справи може перешкоджати використанню доступних засобів правового захисту (справа
«Станьо проти Бельгії»).
Застосування релевантних норм до аналізу питання
За загальним правилом рішення про поновлення пропущеного строку, встановленого законом, суд приймає, якщо визнає причини його
пропуску поважними (ч. 1 ст. 127, ч.ч. 2, 3 ст. 354 Кодексу), крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення».
Таким спеціальним випадком неможливості такого поновлення (для
поновлення строку на апеляційне оскарження), є випадок, передбачений
частиною другою статті 358 Кодексу, а саме якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового
рішення. Отже положення про нуліфікацію (позбавлення юридичного
значення) поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження
застосовується лише до ситуації якщо апеляційна скарга подана після
спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення.
Таким чином, правило, що суд апеляційної інстанції відмовляє
у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга
подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення є спеціальною нормою по відношенню до загального
правила, передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.ч. 2, 3 ст. 354 Кодексу, про поновлення пропущеного строку, встановленого законом, якщо суд визнає
причини його пропуску поважними.
Передбачені частиною другою статті 358 Кодексу випадки:
1) подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки;
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2) пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили, в свою чергу роблять юридично незначимою ситуацію подання апеляційної скарги після спливу одного
року з дня складення повного тексту судового рішення, а тому поновлюють дію вимоги закону про можливість поновлення пропущеного
строку, якщо суд визнає причини його пропуску поважними.
Отже, випадки, передбачені пунктами 1, 2 частини другої статті
358 Кодексу, є юридичними фактами, що забороняють застосовувати
правило, передбачене частиною другою статті 358 Кодексу, а отже –
зобов’язують застосувати загальне правило, передбачене ч. 1 ст. 127,
ч.ч. 2, 3 ст. 354 Кодексу, про поновлення пропущеного строку, встановленого законом, якщо суд визнає причини його пропуску поважними.
Таким чином, у разі подання апеляційної скарги особою, яка не
була повідомлена про розгляд справи після спливу одного року з дня
складення повного тексту судового рішення, вирішується питання його
поновлення відповідно до статті 354 ЦПК України, при тому, що особа отримала копію рішення (але це рішення їй в порядку, встановленому законом, не вручалась), а з апеляційною скаргою звернулась лише
через 9 місяців.
Obiter dictum
Заявник є відповідачем, а відповідно стороною у справі та учасником справи.
Частина друга статті 354 Кодексу поряд з іншими підставами («пропуск з інших поважних причин» – частина третя цієї статті) встановлює
спеціальну підставу на поновлення строку на апеляційне оскарження –
початковий момент обрахування строку на апеляційне оскарження: не
вручення учаснику справи повного рішення або ухвали суду у день
його (її) проголошення або складення.
Пункт 2 частини другої статті 354 Кодексу передбачає початковий
момент обрахування строку на звернення з заявою про поновлення
строку на апеляційне оскарження повного рішення, не врученого учаснику справи у день проголошення або складення рішення – день вручення такому учаснику справи повного рішення суду.
Кодекс передбачає дві процесуальні форма вручення учаснику
справи рішення суду:
1) вручення учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення;
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2) надсилання рішення суду учасникам справи, які не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням
про вручення негайно, але не пізніше наступного дня з дня ухвалення
рішення (частина перша статті 350-8 Кодексу).
Отримання учасником справи повного рішення суду у позапроцесуальний спосіб або у спосіб, не передбачений статтею 350-8 Кодексу,
не юридичним фактом, з яким закон пов’язує початок перебігу строку,
передбаченого пунктом 2 частини другої статті 354 Кодексу.
Таким чином, повне рішення суду від 14.03.2018 до цього часу заявнику у встановленому законом порядку не вручене, а тому має місце
поважна причини пропуску строку на його апеляційне оскарження.
ВИСНОВОК
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що у разі подання
апеляційної скарги особою, яка не була повідомлена про розгляд справи після спливу одного року з дня складення повного тексту судового
рішення, вирішується питання його поновлення відповідно до статті
354 ЦПК України, при тому, що особа отримала копію рішення (але це
рішення їй в порядку, встановленому законом, не вручалась), а з апеляційною скаргою звернулась лише через 9 місяців.
Із наданої інформації убачається, що Івано-Франківський міський
суд 14 березня 2018 року ухвалив рішення по цивільній справі у відсутності заявника і відсутності доказів його належного повідомлення
про розгляд справи. Тим самим були порушені право заявника на доступ до правосуддя, а, відповідно і право на справедливий суд. У подальшому у представника заявника, який звернувся 23 липня 2018 року
з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи, а 13 серпня
2018 року подав до суду заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, брав участь у судових засіданнях під час
розгляду поданої заяви, з’явилася можливість реалізувати своє право
на справедливий суд та на доступ до правосуддя.
У подальшому представник заявника не виконав ухвалу ІваноФранківського апеляційного суду від 18 травня 2020 року. Тому у відкритті апеляційного провадження по даній справі було відмовлено.
За таких обставин необхідно виходити з наявності або відсутності
таких основоположних обґрунтувань на користь прийняття рішення
про поновлення пропущеного строку звернення до суду стосовно неповного забезпечення принципу правової визначеності, а саме: 1) недотримання строків було зумовлено діями (бездіяльністю) суду попе559
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редньої інстанції, зокрема, особі не надіслано протягом строку на
оскарження судового рішення, копію повного тексту рішення суду
попередньої інстанції (справа «Мушта проти України»); 2) пропуск
строку на оскарження обумовлений особливими і непереборними обставинами (справа «Устименко проти України»); 3) відновлення строку необхідне для виправлення фундаментальних недоліків або серйозних судових помилок (справа «Безруков проти Росії»).

93. Науково-правовий висновок
щодо наявності/відсутності обмежень для отримання
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю
особами, визначеними в ч. 1 ст. 7 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Виконавець:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На розгляд надійшло звернення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у якому ставляться питання, які виникають під час розгляду адміністративних справ щодо застосування
ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з приводу можливості отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю особами, визначеними в ч. 1 вказаної статті, а саме:
1. Яким чином слід розуміти словесну конструкцію «діяльність
адвоката» використану в ч. 1 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»?
2. З якого моменту у особи виникають обставини несумісності з діяльністю адвоката:
– з моменту прийняття рішення Радою адвокатів регіону про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; чи
– з моменту складення присяги адвоката та отримання свідоцтва
про право на зайняття адвокатською діяльністю; чи
– з моменту початку безпосередньої адвокатської діяльності (початку надання правничої допомоги іншим особам)?
3. Чи може складати присягу адвоката особа, яка пов’язана дією
іншої присяги (державного службовця, судді, прокурора тощо)?
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В контексті звернення, за напрямом спеціалізації 12.00.10 – судоустрій; прокуратура, адвокатура можна зазначити наступне.
1) Словесну конструкцію «діяльність адвоката» використану в ч. 1
ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який
визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні (далі – Закон), необхідно
розглядати в системному зв’язку з ч. 2 цієї статті та іншими положеннями Закону, зокрема, ст. ст. 1, 4, 6, 13, 19.
Адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги клієнту (п. 2 ст. 1 Закону).
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону адвокатом може бути фізична особа,
яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має
стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим
Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво
про право на заняття адвокатською діяльністю.
При цьому ст. 19 Закону передбачені види адвокатської діяльності
та зазначено, що адвокат може здійснювати інші види адвокатської
діяльності, не заборонені законом. Тим самим допускається розширене тлумачення видів діяльності, які може провадити адвокат.
Відповідно, для правильного розуміння змісту конструкції «діяльність адвоката» слід враховувати те, що: а) її суб’єктом є адвокат у розумінні ч.1 ст. 6 Закону, тобто особа, яка у т. ч. склала присягу адвоката та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; б) її зміст становлять конкретні дії адвоката передбачені
п. 2 ст. 1, ст. 19 Закону та іншими положеннями законодавства.
2) Відповідь на питання про момент виникнення обставин несумісності з діяльністю адвоката у конкретної особи має надаватися
з урахуванням положень законодавства, яке визначає статус такої особи, а також ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції».
Наприклад, ч. ч. 1, 2 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» передбачено, що перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі
місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. Суддя не
може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською
діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу
оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої) тощо.
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Тобто за змістом ч. 2 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» таким моментом є початок безпосередньої адвокатської діяльності. Водночас, можливість її здійснення пов’язана із набуттям статусу адвоката, тому на підставі ч. 2 ст. 7 Закону, у разі виникнення
обставин несумісності, встановлених ч.1 цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів
регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.
3) Як і у попередньому питанні, відповідь на те, чи може складати
присягу адвоката особа, яка пов’язана дією іншої присяги (державного службовця, судді, прокурора тощо), знаходиться в площині положень
законодавства, яке визначає статус таких осіб, та юридичної ролі такої
присяги (правових наслідків її прийняття).
Відповідно до ч. 1 ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді
після складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище),
вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові
об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та
кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись
принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій,
що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя».
Так само згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про прокуратуру» особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора
після складення Присяги прокурора такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я,
по батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою
діяльність служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю: неухильно додержуватися Конституції та законів України;
сумлінним виконанням своїх службових обов’язків сприяти утвердженню верховенства права, законності та правопорядку; захищати права
і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави; постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої обов’язки,
з гідністю нести високе звання прокурора».
Таким чином, присяга розглядається законодавцем як церемоніальна процедура, що визначає початок набуття повноважень (доступ до
професії), а також взяття на себе особою, призначеною на відповідну
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посаду, зобов’язань щодо належного виконання свої службових обо
в’язків за такою посадою. Аналіз їх змісту, кодексів професійної етики
та положень законодавства (зокрема щодо суддів та прокурорів), не
містять норм як б свідчили при цьому про неможливість складання
присяги адвоката.

94. Науково-правовий висновок
щодо обчислення стажу роботи судді
Виконавець:

С. В. Подкопаєв – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу
дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою.

На розгляд надійшло звернення судді Великої Палати Верховного
Суду у якому ставляться питання про:
1) застосування у спірних правовідносинах (щодо зарахування
строку навчання за вечірньою формою в університеті до стажу роботи)
положень абз. 4 п. 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України від 2 червня 2016 року № 1402- VIII «Про судоустрій і статус
суддів», законів УРСР від 28 червня 1974 року № 2778-VIII «Про народну освіту», від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ «Про освіту», Закону України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ «Про вищу освіту»,
а також нормативно-правових актів, якими регламентовано порядок
підтвердження наявного трудового стажу та ведення трудових книжок.
2) віднесення на підставі абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону № 2862-ХІІ (у
редакції, чинній станом на 7 жовтня 2005 року) до стажу роботи, що
дає право на відставку судді, періоду служби в органах податкової
міліції (на посадах: заступника начальника управління дослідчої перевірки – начальника відділу з проведення перевірок в галузях ПЕК,
фінансово-кредитних систем; в.о. заступника начальника управління
дослідчої перевірки відділу перевірок у пріоритетних галузях економіки Державної податкової інспекції у місті Львові; в.о. заступника
начальника управління – начальника відділу контролю сплати непрямих податків управління дослідчих перевірок; головний державний
податковий ревізор – інспектор відділу контролю сплати непрямих
податків управління дослідчих перевірок Головного відділу податкової
міліції Державної податкової інспекції у місті Львові; головний державний податковий ревізор – інспектор відділення перевірок сплати
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інших податків та зборів відділу дослідчої перевірки Головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у місті Львові),
з огляду на визначені Законом України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ
«Про державну податкову службу в Україні» повноваження податкової
міліції, а також можливість віднесення таких посад до посад слідчих
у розумінні абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону № 2862-ХІІ у згаданій редакції.
В контексті звернення, можна зазначити наступне.
1. Відповідно до абз. 4 п. 34 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року
№ 1402-VIII судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді
судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення
(обрання).
На час призначення особи на посаду судді (жовтень 2005 року) п. 1
Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту суддів» від 10 липня 1995 року № 584/95, серед іншого, передбачалося, що до стажу роботи, що дає судді право на відставку зараховується, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних
закладах. При цьому про конкретну форму навчання не йдеться.
У ст. 55 (Вищі навчальні заклади) Закону УРСР «Про народну освіту» від 28 червня 1974 року № 2778-VIII закріплено, що у вищих навчальних закладах може проводитися денне, вечірнє і заочне навчання.
При цьому навчання у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва є формою здобуття спеціальності і підвищення кваліфікації
особами, які працюють у різних галузях народного господарства. Статтею 60 Закону передбачено, що особам, які закінчили вищі навчальні
заклади, присвоюється кваліфікація відповідно до здобутої спеціальності, видається диплом і нагрудний знак встановленого зразка.
Відповідно до ст. 3 (Право громадян на освіту) Закону від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ «Про освіту» таке право забезпечується різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною, а держава
здійснює соціальний захист, зокрема, студентів незалежно від форм їх
навчання.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня
2002 року № 2984-ІІІ вища освіта – рівень освіти, який здобувається
особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного,
системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання,
який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується
здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.
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Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими
формами: денна (очна); вечірня; заочна, дистанційна; екстернатна, які
можуть бути поєднані (ст. 42 Закону).
Зазначене свідчить, що зміст терміну «навчання» охоплює всі форми, а для застосування у спірних правовідносинах першочергове значення мають абз. 4 п. 34 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року
№ 1402-VIII та п. 1 Указу Президента України «Про додаткові заходи
щодо соціального захисту суддів» від 10 липня 1995 року № 584/95.
Враховуючи, що п. 1 цього Указу не містить конкретизацію щодо
конкретної форми навчання, відповідно вечірня та заочна форми так
само мали враховуватися (половина строку навчання) для обчислення
стажу роботи, що дає судді право на відставку.
2. Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону України «Про статусу
суддів» № 2862-ХІІ (у редакції, чинній станом на 7 жовтня 2005 року)
до стажу роботи, що дає право на відставку судді, окрім інших посад,
зараховується також час роботи на посадах слідчих.
При цьому аналіз змісту ст. 20 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ (структура податкової міліції) свідчить, що у складі податкової міліції виокремлювалися: Головне слідче управління; слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах.
В свою чергу у п. п. 6-а), 7 ст. 32 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 року, у редакції чинній станом на 7 жовтня 2005
року) надається наступне роз’яснення значення термінів цього Кодексу:
начальник слідчого відділу – начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органів внутрішніх
справ, безпеки та його заступники, які діють у межах своєї компетенції,
а також податкової міліції;
слідчий – слідчий прокуратури, слідчий органів внутрішніх справ,
слідчий органів безпеки, слідчий податкової міліції.
Таким чином, для визнання стажу роботи на посаді до стажу роботи, що дає право на відставку судді особа: а) мала перебувати на посаді слідчого (у слідчому підрозділі) податкової міліції; б) повинна
мати процесуальні права та реалізовувати обов’язки передбачені КПК
України (1960 року).
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При цьому визначені Законом України «Про державну податкову
службу в Україні» (ст. ст. 21-22) завдання та повноваження є загальними в цілому для податкової міліції та реалізуються підрозділами, вказаними у ст. 20 Закону, у тому числі слідчими підрозділами.
Отже, зазначені посади не можуть розглядатися як такі, що відносяться до посад слідчих у розумінні абз. 2 ч. 4 ст. 43 Закону України
«Про статусу суддів» № 2862-ХІІ а, відповідно, стаж роботи на цих
посадах як такий, що зараховується до стажу роботи та дає право на
відставку судді.

95. Науково-правовий висновок щодо окремих питань,
які виникають у зв’язку з постановленням
Європейським судом з прав людини рішення
про відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого ст. 1
Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї
та імунітети Ради Європи
Виконавець:

М. І. Пашковський – к. ю. н., доц., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності.

На розгляд до Інституту надійшло доручення Президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (вих. лист
№ 687 від 28.09.2020 р.) із завданням підготувати науковий висновок
на звернення судді Великої Палати Верховного Суду Л. М. Лобойка
у якому ставляться питання, які виникають під час здійснення провадження за заявою особи щодо якої Європейський суд з прав людини
відповідно до статті 4 Шостого протоколу до Генеральної угоди про
привілеї та імунітети Ради Європи ухвалив рішення про відмову у знятті імунітету, передбаченого статтею 1 Шостого протоколу (вх. електрон.
лист № 283 від 29.09.2020 р.).
Згідно з Положенням про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, затвердженим постановою Пленуму Верховного Суду від
2 лютого 2018 р. № 1, до повноважень Науково-консультативної ради
належать, зокрема: «підготовка наукових висновків щодо тлумачення
та застосування норм права». Одним із завдань Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України є надання наукових, науково-технічних, освітніх
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та інших послуг відповідно до законодавства (п. 7 Статуту НДІ ВПЗ
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України).
Перед фахівцями Інституту були поставлені такі запитання:
1. Чи існують правові підстави ототожнювати рішення ЄСПЛ про
відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого статтею 1 Шостого
протоколу, з рішенням міжнародної судової установи, яке б констатувало порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
справи судом (пункт 2 частини 3 статті 459 КПК)?
2. Чи може прийняття ЄСПЛ такого акту бути підставою для втручання в ухвали слідчого судді та апеляційного суду за результатами їх
перегляду, прийняті в порядку чудового контролю за досудовим розслідуванням щодо інших осіб, а також у рішенні про звільнення від
кримінальної відповідальності іншої особи, прийняте в межах кримінального провадження, учасником якого заявник не є?
3. Чи існують процесуальні механізми усунення наслідків порушення органами досудового розслідування імунітету, гарантованого
статтею 1 Шостого протоколу?
Норми права, релевантна судова практика та доктрина, на яких
ґрунтуються наші висновки
А. Конституція України
У частині 1 статті 9 Конституції України зазначено, що чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства України.
Б. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.06.1945
Відповідно до пункту 2 статті 2 Статуту усі Члени Організації
Об’єднаних Націй сумлінно виконують прийняті на себе за цим Статутом зобов’язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що випливають із приналежності до складу Членів Організації.
В. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, прийнята резолюцією 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня 1970 року
У Декларації викладено такі нормативні положення принципу
сумлінного виконання державами зобов’язань, прийнятих ними відповідно до Статуту: кожна держава зобов’язана сумлінно виконувати
зобов’язання, прийняті нею відповідно до Статуту Організації
Об’єднаних Націй; кожна держава зобов’язана сумлінно виконувати
свої зобов’язання відповідно до загальновизнаних принципів і норм
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міжнародного права; кожна держава зобов’язана сумлінно виконувати
свої зобов’язання відповідно до міжнародних угод, що мають силу
згідно загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.
Г. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
У статті 27 Конвенції передбачено, що учасник не може посилатись
на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору.
Ґ. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня
1961 р.
У пункті 1 статті 31 Конвенції передбачено, що дипломатичний
агент користується імунітетом від кримінальної юрисдикції держави
перебування.
Д. Шостий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS № 162) від 5 березня 1996 року, ратифікований Законом від 15.05.2003 № 800-IV
1.Статтею 1 Шостого протоколу передбачено, що крім привілеїв та
імунітетів, визначених у статті 18 Генеральної угоди, судді, їхні дружини та малолітні діти користуються привілеями та імунітетами,
звільненнями та пільгами, які надаються дипломатичним представникам відповідно до міжнародного права.
2. У статті 4 Шостого протоколу передбачено, що позбавити суддів
імунітету може тільки пленарне засідання Суду; воно не тільки має
право, але й зобов’язане позбавити суддю імунітету в усіх випадках,
коли, на його думку, імунітет перешкоджає відправленню правосуддя
і коли він може бути скасований без шкоди для цілей, заради яких він
був наданий.
Е. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
1. У статті 19 Конвенції зазначено, що для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією
та протоколами до неї створюється Європейський суд з прав людини,
який далі називається «Суд». Він функціонує на постійній основі.
2. У пункті 1 статті 32 ЄКПЛ зазначено, що юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та
протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 33, 34,
46 і 47.
3. Статтею 46 ЄКПЛ щодо обов’язкової сили рішень та їх виконання передбачено, що Високі Договірні Сторони зобов’язуються
виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони
є сторонами.
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4. У статті 51 ЄКПЛ передбачено, що судді під час виконання своїх обов’язків користуються привілеями та імунітетами, передбаченими
у статті 40 Статуту Ради Європи та угодах, укладених згідно з цією
статтею Статуту.
Є. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року
№ 475/97-ВР
Пункт 1 Закону про ратифікацію ЄКПЛ передбачає, що Конвенцію
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ратифіковано, зокрема з такими заявами та застереженнями: Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання
обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення
і застосування Конвенції.
Ж. Регламент суду, діє з 01.01.20201
Відповідно до Правила 1-1 Регламенту (b) вираз «Пленум Суду»
(англ. – «plenary Court») означає означає пленарне засідання Європейського суду з прав людини (пп. «а»); термін «Суд» означає або пленарний суд, Велику палату, секцію, палату, комітет, одноособовий склад
Суду, або колегію з п’яти суддів, зазначених у пункті 2 статті 43 Конвенції та у статті 2 Протоколу № 16 до неї (пп. «h»).
З. Кримінальний процесуальний кодекс України
1. Частина 4 статті 9 Кодексу передбачає, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
2. Відповідно до частини 4 статті 9 Кодексу, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють
питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади
кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7
цього Кодексу.
3. Частиною 2 статті 24 Кодексу гарантовано право на перегляд
вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи,
1
Rules of Court, the new edition incorporates amendments made by the Plenary Court
on 4 November 2019, entered into force on 1 January 2020, https://echr.coe.int/Documents/
Rules_Court_ENG.pdf
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судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.
4. Стаття 86 Кодексу передбачає, що доказ визнається допустимим,
якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом (частина
1). Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті
процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (частина 2 статті).
5. Частина перша статті 87 Кодексу зазначає, що недопустимими
є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації,
отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Зокрема, суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини
і основоположних свобод, зокрема, такі діяння як отримання доказів
внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження (пункт 2 частини 2 статті 87 КПК України).
6. Відповідно до пункту 2 частини 3 стаття 87 Кодексу недопустимими є також докази, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних
правопорушень.
7. У частині 4 статті 87 Кодексу зазначено, що докази, передбачені
цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими під час будьякого судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про
відповідальність за вчинення зазначеного істотного порушення прав
та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були отримані.
8. Частина перша статті 459 Кодексу передбачає, що судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.
9. Пункт 2 частини 3 статті 459 Кодексу передбачає, що виключними обставинами визнаються, зокрема встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи
судом.
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У контексті звернення, за напрямом спеціалізації 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність можемо зазначити наступне.
1. Чи існують правові підстави ототожнювати рішення ЄСПЛ
про відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого статтею 1
Шостого протоколу, з рішенням міжнародної судової установи,
яке б констатувало порушення Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні справи судом (пункт 2 частини 3 статті 459 КПК
України)?
Надані документи дозволяють ідентифікувати особу, яка звернулася до Великої Палати Верховного Суду з Заявою про перегляд судових
рішень за виключними обставинами у зв’язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення Україною міжнародних зобов’язань (уточнена з урахуванням ухвали судді Великої Палати Верховного Суду Лобойко Л. М. від
26.08.2020) від 15.09.2020 (далі – Заява про перегляд судових рішень)
як пана Г. Логвинського.
Ситуація, викладена у листі судді Великої Палати Верховного Суду
та доданому до листа рішенні Європейського суду з прав людини,
носить міжнародно-правовий характер, а тому її оцінка виключно або
переважно через положення норм кримінального процесуального права України є методологічно неправильною та призведе до помилкових
висновків. Тому при здійсненні правової оцінки викладеної ситуації
необхідно виходити насамперед з міжнародно-правового контексту,
обумовленого зобов’язаннями України з забезпечення імунітету суддів
Європейського суду з прав людини та їх подружжя, малолітніх дітей,
з компетенції ЄСПЛ (Пленуму Суду) вирішувати питання зняття вказаного імунітету, та зобов’язань України з визнання юрисдикції цього
Суду щодо тлумачення та застосування Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та з виконання рішень цього Суду,
загального обов’язку України з виконання остаточних рішень Суду.
Оскільки чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ч. 1 ст. 9 Конституції України), Велика Палата Верховного Суду не може уникнути оцінки міжнародно-правової складової
цієї ситуації та застосування норм міжнародного права при розгляді та
вирішенні Заяви про перегляд судових рішень.
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) є міжнародною
судовою установою, оскільки цей Суд: (1) створений на підставі між571
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народного договору: Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенції) та Протоколу № 11, який передбачає
перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист
прав і основоположних свобод людини; (2) створений для забезпечення дотримання державами-учасниками Конвенції їхніх зобов’язань за
Конвенцією та протоколами до неї (ст. 19 Конвенції).
Відповідно до п. 1 Закону про ратифікацію Конвенції, Україна повністю визнала на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання
обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення
і застосування Конвенції.
Стаття 46 Конвенції не містить будь-який перелік рішень ЄСПЛ,
зокрема з визначенням окремих складів цього Суду, передбачених пп.
«h» правила 1-1 Регламента Суду, уповноважених на прийняття таких
рішень. Разом з тим, вказаною статтею передбачено загальне зобов’я
зання, що «Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати
остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами».
Стаття 51 Конвенції стосовно імунітету суддів ЄСПЛ має частково
бланкетний характер. Оскільки статтею 51 Конвенції передбачено, що
судді під час виконання своїх обов’язків користуються привілеями та
імунітетами, передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи та угодах,
укладених згідно з цією статтею Статуту, застосування вказаної статті
у поєднанні з застосуванням Шостого протокол до Генеральної угоди
про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS № 162) від 5 березня
1996 року, є окремим випадком застосування Конвенції.
Одним із складів Суду (ЄСПЛ) відповідно до ст. 25 Конвенції, пп.
«h» правила 1-1 Регламента Суду, уповноважених на прийняття рішень
від імені Суду, є пленарне засідання Суду (Пленум Суду).
Незважаючи на відсутність відповідного положення в статті 25
Конвенції, виходячи з положень ст. 4 Шостого протоколу до компетенції Пленуму Суду відноситься позбавлення суддів (а також чоловіка/
дружини судді, малолітніх дітей судді) імунітету.
Надане разом з листом судді рішення ЄСПЛ вказує на те, що поперше, в Суді було розпочато справу suigeneris з розгляду звернення
(подання) України в особі Офісу Генерального прокурора через Міністерство закордонних справ України та Постійне представництво України в Раді Європи до ЄСПЛ про зняття імунітету з пана Г. В. Логвинського; по-друге, стороною вказаної справи є Україна; по-третє, за
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своїм характером процедура розгляду в Суді вказаного подання носила судовий характер: наявні сторони – держава Україна, з одного боку,
і суддя Г. Юдківська, пан Г. Логвинський – з іншого; змагальний характер – через викладення сторонами своїх позицій та незалежність
Суду від сторін при вирішенні питання; за результатами розгляду
вказаного подання Пленумом Суду прийнято відповідне рішення Суду.
За ст. 1 Шостого протоколу дружини (чоловіки) суддів ЄСПЛ користуються привілеями та імунітетами, звільненнями та пільгами, які
надаються дипломатичним представникам відповідно до міжнародного права, зокрема імунітетом від кримінального переслідування, а пан
Георгій Логвинський є чоловіком судді ЄСПЛ пані Ганни Юдківської.
Відповідно до змісту наданого на дослідження рішення ЄСПЛ ним
констатовано, що «… дії Національного антикорупційного бюро України з отримання доказів, щоб застосувати їх проти пана Логвинського,
є несумісними з його імунітетом згідно зі статтею 1 Шостого Протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи,
суперечать меті та значенню імунітету, як такі, та ризикують підірвати
цілісність процедури зняття імунітету Судом», «не було продемонстровано, що існують достатні гарантії відносно використання доказів,
отриманих внаслідок порушення імунітету пана Логвинського в національному кримінальному провадженні». При цьому в рішенні Суду
зазначено, що «імунітет суддів та їх подружжя охоплює відкриття
кримінального провадження проти одного чи обох з них та здійснення
будь-яких слідчих дій або примусових заходів, щодо них, або допиту
їх як свідків». Таким чином, Судом встановлено порушення Україною
відповідних міжнародних зобов’язань, в частині зобов’язань дотримання імунітету суддів ЄСПЛ та їх подружжя.
Судом також встановлено, що вказані порушення Україною відповідних міжнародних зобов’язань «ризикують підірвати цілісність процедури зняття імунітету Судом», тобто встановлені порушення не лише
прав пана Г. Логвинського, але і порушення проти самого Суду.
Суттєвість встановленого ЄСПЛ порушення прав пана Г. Логвинського Судом підкреслена висновком про відсутність »...необхідності
робити жодних висновків щодо суті звинувачень, висунутих на національному рівні», що вказує на протиправність будь-якого обвинувачення чи підозри за існування встановлених Судом порушень.
Разом з листом судді Великої Палати Верховного Суду Л. Лобойка
від 21.09.2020 не було надано для дослідження: подання Офісу Гене573
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рального прокурора про зняття імунітету з пана Г. В. Логвинського,
передане через Міністерство закордонних справ України та Постійне
представництво України в Раді Європи до ЄСПЛ, а також інші матеріали кримінального провадження (зокрема, витяг з ЄРДР), що ускладнює ідентифікацію кримінального провадження та встановлення чи
мало місце порушення імунітету пана Г. Логвинського в конкретній
справі національним судом України. Зокрема, є невідомим, що стало
підставою (точніше – приводом) до внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за цим кримінальним провадженням
та початку досудового розслідування стосовно пана Г. Логвинського.
Однак уявляється можливим повністю покластися в цій частині на
інформацію, викладену в Заяві про перегляд судових рішень про постановлення слідчими суддями Вищого антикорупційного суду ухвал
про застосування до підозрюваних у конкретному кримінальному провадженні запобіжних заходів, залишення цих ухвал без змін ухвалами
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які були «… надані
державою Україна до ЄСПЛ та були предметом розгляду ЄСПЛ під час
вирішення питання про зняття імунітету» (стор. 14 вказаної Заяви).
Зважаючи на положення ч. 1 ст. 87 КПК України, що недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод
людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, а також на вимогу частини 4 статті 87 КПК України, що докази,
передбачені цією статтею, повинні визнаватися судом недопустимими
під час будь-якого судового розгляду, слідчі судді, суди при розгляді
судових справ, в яких сторона обвинувачення використовувала докази,
зібрані з порушенням імунітету пана Г. Логвинського або з застосуванням тиску до учасників процесу, зобов’язані були визнати такі докази
недопустимими.
Очевидно, що здійснюючи defacto кримінальне переслідування
пана Г. Логвинського до зняття його імунітету, органи досудового розслідування чи прокуратури реалізовували свої повноваження, не передбачені КПК України для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень, а тому отримання в такий спосіб доказів
є окремим випадком їх недопустимості відповідно до пункту 2 частини 3 стаття 87 КПК України.
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Крім того, з рішення ЄСПЛ вбачається, що для нього є очевидним,
що відкриття кримінального провадження, за яким щодо пана Г. Логвинського, здійснювалося подання про зняття імунітету, відбулося з порушенням імунітету пана Г. Логвинського, що вказує на те, що в цілому
усі подальші дії та рішення з досудового розслідування вказаного кримінального провадження є незаконними, а зібрані докази – недопустимими, що також можливо залишилося без належної оцінки з боку слідчих суддів та апеляційного суду при розгляді відповідних судових справ.
Викладене дозволяє зробити висновок, що рішення ЄСПЛ про відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого статтею 1 Шостого
протоколу, є передбаченим пунктом 2 частини 3 статті 459 КПК України рішенням, яким встановлено «міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних
зобов’язань при вирішенні даної справи судом». Правовою підставою
такого висновку, зокрема є положення таких правових актів: ст. ст. 19,
46, 51 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
ст. ст. 1, 4 Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та
імунітети Ради Європи (ETS № 162) від 5 березня 1996 року, п. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР.
2. Чи може прийняття ЄСПЛ такого акту бути підставою для
втручання в ухвали слідчого судді та апеляційного суду за результатами їх перегляду, прийняті в порядку судового контролю за
досудовим розслідуванням щодо інших осіб, а також у рішення про
звільнення від кримінальної відповідальності іншої особи, прийняте в межах кримінального провадження, учасником якого заявник не є?
Виходячи з рішення ЄСПЛ та Заяви про перегляд судових рішень,
досудове розслідування кримінального провадження здійснювалося як
щодо пана Г. Логвинського, так і щодо інших осіб, при цьому стороною
обвинувачення була сформульована та викладена у процесуальних
актах позиція про участь Г. Логвинського у вчиненні кримінальних
правопорушень як їх організатора, що вказує на взаємопов’язаність
(взаємообумовленість) позицій сторони обвинувачення з кримінального переслідування усіх осіб за цим кримінальним провадженням.
Положення пункту 2 частини 3 статті 459 КПК України, що виключними обставинами визнаються, зокрема встановлення міжнарод575
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ною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи
судом, не містить такої умови, що відповідна судова справа має бути
пов’язана зі здійсненням судового контролю за досудовим розслідуванням щодо конкретної особи (наприклад, що слідчим суддею було
розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до особи,
щодо якої потім рішенням ЄСПЛ було встановлено порушення прав).
Практика ЄСПЛ містить приклади, коли порушення прав, гарантованих Конвенцією, було встановлено навіть у справах, які прямо стосовно вказаних осіб не здійснювалося.
Заява про перегляд судових рішень містить інформацію, що рішення, зазначені у питанні, були «… надані державою Україна до ЄСПЛ
та були предметом розгляду ЄСПЛ під час вирішення питання про
зняття імунітету» (стор. 14 вказаної Заяви). Отже не виключається, що
вказані рішення ініціювалися стороною обвинувачення саме з метою
створення документної бази для звернення з вказаним поданням до
ЄСПЛ, тобто їх прийняття було ініційоване з метою подальшого обмеження прав Г. Логвинського.
3. Чи існують процесуальні механізми усунення наслідків порушення органами досудового розслідування імунітету, гарантованого статтею 1 Шостого протоколу?
Відповідно до положень Декларації про принципи міжнародного
права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, прийнята резолюцією 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї ООН від 24 жовтня
1970 року, які мають характер звичаєвої норми, кожна держава
зобов’язана сумлінно виконувати зобов’язання, кожна держава
зобов’язана сумлінно виконувати свої зобов’язання відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.
У зв’язку з тим, що Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ (п. 1 Закону про ратифікацію Конвенції) в частині тлумачення і застосування
Конвенції, відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції вона зобов’язана
виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вона
є стороною.
Відповідно статті 27 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 р. учасник (в даному випадку – держава Україна) не
може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору.
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Тому можлива дефектність національного процесуального механізмі з виконання вказаного рішення ЄСПЛ про відмову у знятті з особи імунітету, передбаченого статтею 1 Шостого протоколу, не може
бути підставою для відмови у виконанні вказаного рішення Суду.
Відповідно до частини 4 статті 9 Кодексу, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади
кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7
цього Кодексу.
Частиною 2 статті 24 Кодексу гарантовано право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом
вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від
того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.
Отже існуючий процесуальний механізм з перегляду судових рішень за виключними обставинами, передбаченими пунктом 2 частини
3 ст. 459 КПК України, має бути застосовано з врахуванням положень
частини 4 статті 9 та частини 2 статті 24 КПК України шляхом розширювального тлумачення положень частини 1 статті 460 КПК України щодо кола осіб, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення за виключними обставинами.
З урахуванням зазначених аспектів щодо неповноти наданої інформації, а також складності правової кваліфікації ситуації, викладеної
у листі судді Великої Палати Верховного Суду та відсутності релевантної до неї судової практики в Україні, висновки щодо поставлених
питань не є однозначними та відображають особисту думку науковців.
Втім оскільки ситуація, що виникла, носить міжнародно-правовий
характер, видається необхідним залучити до її вирішення фахівців
в галузі міжнародного права.

96. Науково-правовий висновок
щодо тлумачення норм кримінального процесуального
законодавства в частині підготовки досудової доповіді
Виконавці:

Н. В. Глинська – д. ю. н., с. н. с., завідувач відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою, член Науково-консультативної ради
при Верховному Суді;
577

Збірник нормопроєктної та науково-аналітичної діяльності…

О. І. Марочкін – к. ю. н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою;
Д. І. Клепка – к. ю. н., науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою.

Стаття 314-1 Кримінального процесуального кодексу України
(далі – КПК) передбачає обов’язок представника уповноваженого органу з питань пробації скласти досудову доповідь за ухвалою суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 314 КПК у підготовчому судовому засіданні суд
у випадках, передбачених КПК, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника,
чи за клопотанням прокурора і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням
строку підготовки такої доповіді.
Згідно до ч. 3 ст. 72-1 КПК представник персоналу органу пробації,
зобов’язаний, зокрема, складати досудову доповідь і подавати її до суду
в строк, визначений ухвалою суду; в разі ж наявності або виникнення
об’єктивних обставин, що унеможливлюють своєчасне подання досудової доповіді (у строк, визначений в судовій ухвалі) невідкладно
повідомити про це суд .
Системне тлумачення зазначених нормативних положень надає
можливість викласти низку тез, що є принциповими для відповіді на
поставлене у запиті питання про те, чи повинні ограни пробації складати досудову доповідь та надавати її до суду після ухвалення вироку,
у тому числі , якщо вирок не набрав чинності.
Підготовка досудової доповіді переслідує мету – забезпечення суду
інформацією, що характеризує обвинуваченого, необхідної для прийняття справедливого судового рішення про міру покарання. Досудова
доповідь повинна містити: соціально-психологічну характеристику;
оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;
висновок про можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (ч. 3 ст. 9 Закону України «Про пробацію»).Отже за функціональним призначення досудова доповідь
є різновидом процесуальної інформації про характеристику обвинуваченого, що має бути взята до уваги судом при ухвалені вироку (абз. 17
ч. 1 ст. 368 КПК). Вказівку законодавця про необхідність «взяття до
уваги» слід розуміти у спосіб обов’язку суду вивчити та оцінити нада578
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ну інформацію та відобразити її в мотивувальній частині вироку при
обґрунтуванні свого рішення про міру призначеного покарання.
Як вже зазначалось, правовою підставою виникнення обов’язку
для складання представником органу пробації досудової доповіді
та реалізації необхідних для цього підготовчих дій, передбачених
п. 1-4 ч. 2 ст. 72-1 КПК, є відповідна судова ухвала. Причому системне тлумачення положень ч. 5 ст. 314 ч. 2 ст. 314-1 КПК свідчить
про те, що складання досудової доповіді не відноситься до дискреції суду та визнається законодавцем необхідним в усіх кримінальних
провадженнях щодо неповнолітніх віком від 14 до 18 років та осіб,
обвинувачених у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує
п’яти років позбавлення волі. Отже, неприйняття судового рішення
про складання досудової доповіді по таким кримінальним провадженням, рівно як і неврахування (залишення поза увагою) наданої
представником уповноваженого органу з питань апробації інформації є порушенням встановленої законом вимоги повноти та всебічності судового розгляду.
Чи може сам орган апробації звільнити себе від обов’язку складання досудової доповіді через відсутність її доцільності з огляду на те,
що питання про міру покарання вже вирішено судом в обвинувальному вироку? Для надання відповіді на це питання, видається необхідним
вказати на декілька аспектів.
По-перше, бажаним результатом судового розгляду є ухвалення
законного, обґрунтованого та справедливого вироку, в якому повно та
всебічно мають бути вирішені питання, перелічені у ч. 1 ст. 368 КПК,
в тому числі й щодо міри призначеного покарання. Втім, нажаль, не
завжди якість вирішення цих питань судом першої інстанції задовольняє сторін, через що підсумкове судове рішення може бути ухвалено
за результатом провадження в суді апеляційної чи касаційної інстанції.
Причому з огляду на зазначене вище функціональне призначення досудової доповіді (як інформації про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, що має бути взята до уваги судом при ухвалені вироку), сам факт ухвалення судового рішення поза її врахування
може бути однієї з підстав поставлення під сумнів законності вироку
з точки зору повноти та всебічності і судового розгляду при вирішення
питання про міру призначеного огляду, й відповідності призначеного
покарання особі засудженого. Відповідно й «цінність» інформації про
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соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, що міститься у досудовій доповіді, не невілюється лише фактом ухвалення вироку судом першої інстанції, адже така інформації може і має бути
враховано судом під час повторного судового розгляду.
Додатковим аргументом на користь зазначеної тези є те, що відповідно до ч. 3 ст. 404 КПК за клопотанням учасників судового провадження суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити
обставини, встановлені під час кримінального провадження, за умови,
що вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями, та може дослідити докази, які не досліджувалися судом
першої інстанції, виключно якщо про дослідження таких доказів учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду
в суді першої інстанції або якщо вони стали відомі після ухвалення
судового рішення, що оскаржується.
По-друге, з огляду на імперативний метод правового регулювання
взаємовідносин посадових органів та суду в межах кримінального
провадження, питання про необхідність виконання органом пробації
свого обов’язку щодо складання досудової доповіді не відноситься до
його дискреції. Закон допускає лише можливість реалізації такого
обов’язку в понад строк, визначений у судовій ухвалі за умови невідкладного повідомлення суду про наявність або виникнення об’єктивних
обставин, що унеможливлюють своєчасне подання досудової доповіді
(у строк, визначений в судовій ухвалі) (ч. 3 ст. 72-1 КПК)).
ВИСНОВОК
Обов’язок представника уповноваженого органу пробації щодо
складання досудової доповіді має бути виконаний у спосіб надання
суду інформації про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого у встановленій законом формі та у строки, визначені в судовій
ухвалі, що є правовою підставою для складання досудової доповіді.
Закон не встановлює будь-яких обставин, що є підставою для звільнення органу пробації від виконання зазначеного обов’язку.
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1. Від Комітету з питань правоохоронної діяльності
Верховної Ради України
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2. Від Комітету з питань правової політики
Верховної Ради України
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3. Від Верховного Суду
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