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* * *
Сьогодні більшість фахівців
в галузі кримінального та
кримінально-процесуального
права, як науковці, так і практики, притримуються думки,
що процес реформування всіх
сегментів кримінальної юстиції
повинен бути комплексним та
об’єднаним у часі. Намагання внести окремі корективи в
діяльність тільки однієї з інституцій, наприклад кримінального судочинства, не тільки
не поліпшить
загальну ситуацію,
але
ще більше її
ускладнить.
Невдалі спроби у розробці
проектів нового Кримінально-процесуального
кодексу України
свідчать якраз
про те, що на
порядку денному
постає
питання
про
необхідність
мати
«концепцію державної політики у
сфері кримінальної юстиції, яка
б стала основою для системного реформування таких сфер, як
кримінальне право, кримінальний процес, а також реформування державних органів [правоохоронних]1…».
Дуже важливо при створенні
цієї концепції спиратися не
тільки на досвід інших країн,
але і використовувати існуючі

1

напрацювання в національній
практиці.
Позитивною особливістю
нинішнього етапу суспільного
обговорення
питань
реформування кримінальної
юстиції в Україні є залучення
до цього процесу громадських організацій, які протягом останніх років реалізують
пілотні проекти у згаданій
сфері. По окремим напрямкам
(гуманізація
системи

кримінального
покарання,
застосування альтернативних
запобіжних заходів, пробація,
відновне правосуддя, ювенальна юстиція тощо) завдяки
діяльності цих організацій вже
існує український практичний
досвід впровадження міжнародних стандартів. Дуже важливим є також участь в якості
експертів та учасників цих про-

ектів досвідчених українських
фахівців, які добре розуміють
наявні проблеми та мають
можливість перевірити новітні
знання та методики через свою
професійну діяльність.
Центр суддівських студій
у співробітництві з Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України,
Міністерством внутрішніх справ
України та Державним департаментом України з питань виконання
покарань реалізує
декілька проектів,
спрямованих
на
підтримку
реформування
кримінальної
юстиції. Основна увага цих
проектів сконцентрована на
гуманізацію
кримінального судочинства
та захист прав
особи,
особливо на стадії
досудового
розслідування.
В
цьому
випуску Віснику пропонуються
тексти доповідей українських
фахівців, що були представлені на навчальних семінарах
Центру суддівських студій.
Сподіваємось, що ця інформація буде корисною як для
експертів з реформування
національного законодавства,
так і для юристів-практиків.

Матеріали Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.
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ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ГУМАНІЗАЦІЇ
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ
І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Відповідно до Плану заходів
із виконання обов’язків та
зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді
Європи, затвердженого Указом
Президента України від 20
січня 2006 р. № 39/2006, для
забезпечення функціонування демократичних інститутів
та верховенства права запропоновано здійснити подальшу
гуманіз а ц і ю
к р и м і нального
законодавства,
для чого,
зокрема,
Міністерс т в у
Хавронюк М. І.,
юстиції
завідуючий відділом
Головного науково України,
експертного управління
НаціональАпарату Верховної Ради
ній комісії
України, кандидат юридичних наук, доцент
із зміцнення демократії
та
утвердження верховенства права до 1 травня 2006 року подати Кабінету Міністрів України
законопроект про внесення
змін до Кримінального кодексу
України та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо
гуманізації кримінального та
кримінально-виконавчого
законодавства.
Що саме розуміється під
гуманізацією кримінального
законодавства, у Плані заходів,
на жаль, не сказано.
У цьому зв’язку треба зазначити, що Кримінальний кодекс

України вже неодноразово
гуманізували, після чого він
ставав усе більш жорстоким і
в багатьох своїх положеннях
незрозумілим.
Загалом протягом останніх
5 років на розгляд Верховної
Ради України надійшло майже 200 законопроектів щодо
внесення змін до КК України.
Переважна частина з них присвячена встановленню або
ж посиленню кримінальної
відповідальності за ті чи інші
діяння. Лише кілька проектів
стосувались власне удосконалення такої відповідальності,
його уніфікації або ж гармонізації кримінального законодавства у межах Європи.
Так, окремими проектами
законів пропонувалося встановити: за викрадення автомобіля (навіть невеликої вартості) – абсолютно визначене
покарання у виді позбавлення
волі на строк 15 років; за незаконну зміну чи пошкодження
комп’ютерної інформації, вчинені з корисливих мотивів, –
позбавлення волі на строк від
6 до 12 років; за перевезення
людини з метою вилучення у
неї тканин для трансплантації
– довічне позбавлення волі.
Колись, ще до нашої ери,
вільну людину могли продати
в рабство, якщо вона вчиняла
крадіжку, пошкодження майна,
інший майновий злочин і не
мала можливості відшкодувати шкоду. У Біблії говорилось:
“Раб шість років служитиме тобі, а сьомого року вийде на волю...” (Вих. 21:1). Отже,
навіть за того рівня суспільної

свідомості фактичне покарання за ці діяння не перевищувало 6 років позбавлення волі
(рабства).
Якимось чином переконати
Парламент України у тому, що
покарання має бути адекватним тяжкості злочину, надзвичайно важко.
У своїх висновках на законопроекти щодо змін до КК
України Головне науковоекспертне управління Апарату
Верховної
Ради
України
неодноразово вказувало на
невідповідність санкцій, передбачених у проектах за ті чи
інші злочину, принципу адекватності покарання. На жаль,
таких аргументів український
законодавець не сприймає.
Свідченням цього є, зокрема
те, що нова редакція ст. 127
(“Катування”) була прийнята у
тій редакції, що і пропонувалась. Отже, як за умисне вбивство, так і за заподіяння смерті
через необережність можна
засудити до довічного позбавлення волі.
Як відомо, із названих майже 200 законопроектів щодо
змін до КК України прийнято
на сьогодні 30. І назвати серед
них такі, що пом’якшили його
репресивну сутність, майже
неможливо.
За час дії нового КК України
особливо постраждала його
Особлива частина. Вона була
доповнена 11-ма новими статтями, прийняті нові редакції
19-ти статей, внесені зміни
ще до 16-ти статей (переважно спрямовані на санкції).
Лише дві статті було виключе-
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но (ст. 230 і 331). У цьому і
проявилась певна гуманізація
законодавства.
Питань Загальної частини (і гуманізації) торкнувся не Парламент, ініціювали ці питання не Президент і
не Уряд. Конституційний Суд
виніс рішення про неконституційність положення ст. 69
КК, яке забороняло пом’якшувати покарання особам, які
вчинили злочини невеликої
тяжкості. Але, якби рішення КС
не набирали чинності негайно, то й досі ст. 69 КК діяла
б у попередній редакції, адже
Парламент змін до неї до цих
пір не вніс.
***
Взагалі мало хто намагався
з’ясувати, для чого потрібен
Кримінальний кодекс, як саме
за його допомогою можна
найбільш ефективно впливати
на суспільні відносини і зокрема на рівень злочинності, у т.ч.
тієї, яка має назву латентної.
Наведу лише один приклад.
У ст. 50 КК України більшменш чітко визначені цілі
покарання:
1) кара;
2) виправлення засуджених;
3) загальна превенція;
4) спеціальна превенція.
Але покарання – це лише
один із примусових заходів,
передбачених кримінальним
законом.
Цілі
ж
Кримінального
кодексу у ньому не визначені,
а тому не зрозуміло, як вони
співвідносяться із цілями покарання. У ст. 1 вказано лише на
два завдання КК:
1)		 правове забезпечення
охорони певних суспільних
цінностей;
2)		 запобігання злочинам, –
а далі вказано, що для здійснення цих завдань КК визначає, які
діяння є злочинами та які покарання за них застосовуються.
От так – визначили, що є

злочином, визначили систему
покарань і нібито правовий
механізм запущено. А далі – як
вже буде...
Насправді це ще далеко не
все. Кримінальний кодекс – це
дуже тонкий механізм. І його
треба час від часу настроювати, як настроюють рояль.
Та користуватися при цьому відповідними камертонами. Одним з таких камертонів є суспільна думка про
необхідність і межі гуманізації
кримінального закону, іншим
– зобов’язання України перед
ООН, Радою Європи, ЄС,
іншими міжнародними інституціями у сфері кримінального
законодавства.
Загалом
же
цілями
кримінального кодексу, на
мою думку, є:
1) збереження;
2) у випадках порушень,
– відновлення охоронюваних законом суспільних
відносин;
3) в і д ш к о д у в а н н я
морально-політичної шкоди, завданої людині, сім’ї,
суспільству,
державі,
міжнародному співтовариству як суб’єктам цих
відносин.
***
Перш ніж вести мову про
цілі та напрями гуманізації
кримінального законодавства,
треба визначитись у питанні,
що саме ми розуміємо під
такою гуманізацією.
На мій погляд, вона має
означати прагнення до максимально повного втілення у КК України принципу
гуманізму як засадничого
положення кримінального права. Це і повинно стати головною
метою
гуманізації
кримінального законодавства
України.
Принцип гуманізму сьогодні
визначено безпосередньо у
КК Росії, Білорусі, Молдови,

Польщі, деяких інших європейських держав. Понад те, його
визначенню приділено увагу
навіть в конституціях деяких
держав – Іспанії, Італії, Монако,
Сан-Марино.
Якщо
скористатися
дефініціями законів інших
держав, можна дійти до висновку, що і у КК України так
само принцип гуманізму має
означати таке:
1) кримінальне законодавство забезпечує охорону людини, зокрема її життя і здоров’я,
честі і гідності, недоторканності і безпеки, як найвищої
соціальної цінності;
2) особі, яка вчинила злочин, має бути призначене
покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та
попередження нових злочинів;
3) покарання
та
інші
кримінально-правові заходи,
що застосовуються до особи,
яка вчинила діяння, передбачене цим Кодексом, не можуть
мати своїм змістом завдання
фізичних страждань або приниження людської гідності.
Якщо третя складова цього
принципу має значення переважно для визначення системи
покарань та порядку їх відбування, то на перші дві треба
звернути увагу саме у контексті
питання
про
гуманізацію
кримінального законодавства.
Із зазначеного випливають два основних напрями
гуманізації:
перший
напрям
–
створення
такої
системи
кримінального законодавства,
яка б дозволяла максимально
повно захистити в цій країні
ЛЮДИНУ, її життя та усі її конституційні й інші права.
Цей напрям передбачає
двоєдине завдання:
а) захистити потенційних
жертв злочинності – не допустивши існування прогалин
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у кримінальному законі, які
залишили б людину беззахисною перед злочинцями (йдеться про повну криміналізацію
діянь, які дійсно є суспільно
небезпечними);
б) захистити осіб, які неправомірно притягуються до
кримінальної відповідальності
– не допустивши існування
кримінальної відповідальності
за діяння, які не повинні визнаватися злочинами (йдеться
про надлишкову, необґрунтовану криміналізацію);
другий напрям – створення системи покарань та інших
кримінально-правових заходів,
яка б слугувала у першу чергу
меті виправлення винної особи та попередження вчинення
нею нових злочинів.
Щодо першого напряму. Якщо ми проаналізуємо
усі групи злочинів, об’єднані у
розділи Особливої частини КК,
залежно від ступеня тяжкості
їх у цілому, то побачимо, що
найбільш тяжкими є злочини
проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку (розділ ХХ), злочини проти основ національної безпеки
України (розділ І) і військові
злочини (розділ ХІХ).
Саме у цих розділах сконцентрована
найбільша
кількість тяжких і особливо
тяжких злочинів (60–80%) і
при цьому найменша кількість
злочинів невеликої тяжкості
(від 0 до 10%). Отже, видно, які
саме пріоритети обрала держава для кримінально-правового захисту всупереч проголошеній у ст. 3 Конституції
України декларації про те, що
саме ЛЮДИНА є найвищою
соціальною цінністю.
Розділ ІІ (злочини проти
життя та здоров’я людини)
займає лише п’ятнадцяте місце,
розділ ІІІ (злочини проти волі
людини) — восьме, розділ ІV

(злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності) — одинадцяте, а розділ
V (злочини проти виборчих,
трудових та інших особистих
прав та свобод людини і громадянина) — останнє, двадцяте місце.
Таким чином, пріоритети
треба змінювати. Не може вважатися, наприклад, шпигунство більш тяжким злочином,
ніж умисне вбивство. Не може
вважатися викрадення дитини
менш тяжким злочином, ніж
втручання у діяльність державного діяча. А сьогодні це саме
так і є.
З іншого боку, всупереч
вимогам та рекомендаціям
Ради Європи, Європейського
Союзу, всупереч необхідності
гармонізації кримінального
законодавства європейських
держав в Україні до цих пір:
а)		 не передбачено кримінальну відповідальність:
- за клонування та інші генетичні маніпуляції, які створюють загрозу генофонду
українського народу;
- за низку злочинів проти
майбутнього (ще не народженого) життя – наприклад,
за травмування плоду, продаж сумнівних засобів для
самостійного
переривання
вагітності;
- за деякі злочини проти
довкілля тощо;
б)		 не визначено належні
підстави і умови кримінально-правової реституції – як
примусової, так і примусоводобровільної, внаслідок чого
потерпілі часто залишаються
“при своїх інтересах”;
в)		 належно не визначено
велику групу злочинів приватного обвинувачення, внаслідок
чого залишаються злочинами з
усіма їх правовими наслідками,
в які потерпілий втрутитися не
має права, наприклад, крадіжка
сином чи дочкою майна, що

належить батькам, або повторне зґвалтування чоловіком дружини з використанням її безпорадного стану і т. ін.;
г)		 не визначені умови і
порядок здійснення примирення (медіації), крім як у випадку вчинення злочинів невеликої тяжкості у межах інституту
звільнення від відповідальності
тощо.
Щодо другого напряму. У
2001 р., коли був прийнятий
новий КК України, політиками багато говорилось про
його гуманність, про те, що це
кодекс – гідний демократичної
країни.
Насправді
ж
просте
порівняння спростовує цю тезу
– КК України 2001 р. є більш
суворим Кримінальним кодексом, ніж КК України 1961 р.
По-перше, у ньому приблизно на 15% стало більше злочинів — 695 замість 600 (ці
цифри отримані шляхом підрахунку кількості диспозицій
статей Особливої частини КК,
в яких визначаються відповідні
діяння), при цьому близько 40
нових злочинів — за рахунок
тяжких та особливо тяжких і
лише близько 30 — за рахунок
злочинів невеликої тяжкості.
Процес збільшення кількості
злочинів, часто невиправданого збільшення, як я вже говорив, триває посиленими темпами.
По-друге, у новому КК
відносна частка злочинів, за які
може бути призначене покарання на строк понад 5 років
позбавлення волі, збільшилась
на 1%, а частка злочинів невеликої тяжкості, за які може
бути призначене позбавлення
волі на строк до 2 років, навпаки, зменшилась на 16%.
По-третє, з’явились нові
види покарань, за своїм змістом
(а саме за каральною спрямованістю) близькі до позбавлен-
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ня волі – арешт і обмеження
волі.
По-четверте, як і раніше,
усі санкції КК України “взяті зі
стелі”.
Таким чином, каральна
спрямованість кримінальноправових засобів переважає, а
законодавець абсолютно байдуже ставиться до того, яким
саме строком покарання винний мусить спокутувати свій
гріх перед суспільством.
Між тим, практично всі
країни Західної та Центральної
Європи, а також деякі пострадянські країни вже давно
перейшли з системи тільки
покарань на “двоколійну” систему, яка складається з покарань і заходів безпеки, а окремі
з них запровадили “триколійну
систему”: “покарання” – “заходи” – “примирення через реституцію”. При цьому цілями
покарання є тільки кара і
запобігання вчиненню злочинів іншими, крім засуджених,
особами. Такі ж цілі, як виправлення осіб, вжиття заходів до
їхньої соціальної реабілітації
і запобігання вчиненню ними
нових суспільно небезпечних
діянь, трансформувались у цілі
заходів безпеки.
Ясно усвідомлюється, що
злочин – це не щось незвичайне і жахливе. Злочин – це
типовий соціальний конфлікт,
і його треба розв’язувати за
допомогою усіх можливих
засобів, які існують в арсеналі держави і суспільства, і
спільними зусиллями. При цьому слід відмовитися від погляду, який в нас укоренився, про
те, що злочин – це порушення лише суспільного інтересу.
Насправді злочин порушує як
суспільний, так і приватний
інтерес. І оскільки справедливе останнє, потерпілий та його
представник так само мають
право брати участь у визначенні долі злочинця – при

вирішенні питання про можливість як звільнення його від
кримінальної відповідальності,
або від покарання чи від відбування покарання з випробуванням, або принаймні про
можливість пом’якшення покарання, а також про можливість
застосування до засудженого
амністії.
Давно доведено, що не можна побороти злочинність,
відправляючи правопорушників один за одним до тюрми
або, навпаки, закриваючи на
неї очі. У такий спосіб рівень
злочинності
можна
лише
збільшити.
Перевага “двоколійної” системи правових наслідків протиправного діяння полягає у
тому, що вона дозволяє, зокрема, зробити більш гуманною
кримінально-правову
політику за рахунок застосування заходів безпеки замість
покарання або поряд з м’яким
покаранням у випадках, коли
це можливо.
В Україні ж роль заходів
безпеки частково намагаються
відігравати додаткові покарання, але наразі вони неможливі
без основних, а тому їх роль не
стримуюча, як має бути, а так
само репресивна.
Щоб було зрозуміліше,
зазначу, що чинними КК європейських держав до заходів
безпеки, які можуть застосовуватися поряд з покаранням або
ж замість покарання, відносяться, зокрема:
- заборона користуватися
певними правами або обмеження певних прав, зокрема
права: керувати транспортним
засобом; зберігати і носити
зброю, на полювання, риболовлю; позбавлення ліцензії
на зброю, професійна дискваліфікація; займатися певною професійною діяльністю;
здійснювати підприємницьку діяльність; обіймати певну

посаду; брати участь у відправленні правосуддя, виконувати
функції у державних органах
і органах територіального чи
професійного самоврядування,
виборчого права;
- спеціальна конфіскація,
а також конфіскація доходів
і вилучення вартості фінансових переваг, одержаних в
результаті злочину; повна чи
часткова конфіскація майна
(КК Норвегії, КК Данії); внесок
у фонд осіб, що постраждали
від злочинів;
- безоплатні роботи;
- вислання іноземців;
- заборона
проживати чи перебувати у певних
місцях; обов’язок перебувати
у певній місцевості; заборона
відвідувати ресторани і місця
публічного продажу спиртних
напоїв; заборона з’являтися в
громадських парках чи садах,
поблизу шкіл, у дитячих будинках, психіатричних лікарнях і
установах для недоумкуватих,
на пляжах тощо;
- нагляд за небезпечними
особами;
- покладення
обов’язку
залишити будинок дружини
(чоловіка), в якому перебуває його колишня жертва, та
припинити з нею будь-який
зв’язок;
- заборона
утримання
небезпечних собак тощо.
Заходами
безпеки,
які
можуть призначатися лише
замість покарання, є примусові
заходи медичного характеру і
примусові заходи виховного
характеру.
Крім того, більшість європейських держав розробили систему типових санкцій,
залежних від конкретних
критеріїв, що визначають
тяжкість злочинних діянь, а
деякі з них, наприклад Іспанія
і Сан-Марино, ці типові санкції
закріпили безпосередньо в
законі.
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Треба також вказати і на
таке. Законодавці більшості
інших держав чітко усвідомлюють, що для боротьби зі злочинністю головне не тільки
концентрація зусиль на протидії
найбільш
небезпечним злочинам, а й створення
такої системи, за якої будь-яке
найменш небезпечне діяння
негайно отримує свою правову
оцінку з боку держави.
Іншими словами – у нашій
країні Кодекс про адміністративні правопорушення майже не діє. На вулицях вже і
малюки матюкаються, з автомобілів викидають сміття прямо у річки, підприємливі тітки
на кожному кутку продають
малолітнім цигарки, у ліфтах
відправляють природні потреби не лише алкоголіки, автомобілі паркують на тролейбусних зупинках і їздять взагалі
без правил, будь-де можна придбати і використати риболовні
електровудки, собаки, при
зустрічі з якими людину починає трусити, гуляють вільно без
повідків, – владі до усього цього справи немає. В цій ситуації
щоденно виховується неповага
до Закону, населення розуміє,
що і злочини можна вчинювати безкарно.
На відміну від України, взяти
хоч стару Європу – Францію
чи Німеччину, або такі країни
Азії, як Сінгапур чи Арабські
Емірати – скрізь, де суспільство
і держава поважають себе, вони
виховують повагу до Закону
передусім на дрібних правопорушеннях – поліцейських
порушеннях чи кримінальних
проступках – незалежно від
назви. Тоді і до злочинів справа
часто не доходить.
В Україні до цих пір діє
суперечливий Кодекс про
адміністративні правопорушення, прийнятий ще у 1984 р.
Лише за останні 4 роки до цього Кодексу було внесено 64

зміни, а усього цих змін – вже
сотні. Але що з того, що Кодекс
заборонив водіям маршруток
перевозити пасажирів понад
встановлену кількість або ж
палити на вулицях? Пасажири
продовжують їздити, відчуваючи себе “оселедцями у банці”,
і навіть міліціонери, які не
палять, не роблять зауважень
порушникам Закону.
Отже, висновок: самі по собі
кодекси – чи то Кримінальний,
чи то про адмінправопорушення – не треба переоцінювати.
Їх положення можуть удосконалюватися, у т.ч. гуманізуватися безкінечно. Але якщо влада
безвольна і безвідповідальна,
то закони живуть своїм життям, а люди – своїм.
ІІ.
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ТА
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ (ЩОДО
ГУМАНІ-ЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)”.

У березні–квітні 2006 р.
робочою групою Міністерства
юстиції України, до якої було
включено групу провідних
вчених України, а також практичних працівників державних
органів,
розроблено
відповідний проект Закону.
Ним пропонується зробити
перший, поки що невеличкий
і нерішучий крок до приведення КК України у відповідність
до європейських стандартів.
Проект невдовзі має поступити на розгляд Верховної Ради
України.
Серед основних новацій
цього законопроекту можна
назвати такі:
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.		 Статтю 5 запропоновано викласти у новій редакції.
Вона передбачає можливість
зворотної дії в часі закону про
кримінальну відповідальність,

який
будь-яким
чином
поліпшує становище особи, а
також регламентує зворотну
дію так званого “проміжного
закону”, якщо він є найбільш
м’яким (йдеться про неодноразову зміну одного і того
самого положення. Наприклад,
ч. 3 ст. 176 КК змінювалась з
2001 р. вже двічі – перший раз
у напрямку пом’якшення покарання, другий раз – його посилення).
2.		 Кримінальну відповідальність за диверсію, бандитизм і терористичний акт
пропонується
встановити
лише для осіб, які досягли 16річного віку (ст. 22). При цьому слід виходити з того, що
особи у віці 14–15 років ще не
здатні усвідомлювати протиправність і суспільну небезпеку
деяких діянь, і повинні нести
відповідальність за більш конкретні діяння, такі як розбій,
вбивство тощо.
3.		 Дещо
розширюються підстави звільнення від
кримінальної відповідальності.
Так, у зв’язку з дійовим каяттям може бути звільнена від
кримінальної
відповідальності особа, яка вперше вчинила необережний злочин
середньої тяжкості (ст. 45),
а у зв’язку з примиренням з
потерпілим судом має бути
звільнено особу, яка вчинила
необережний злочин середньої тяжкості (ст. 46). Так само
і неповнолітній, який вчинив
необережний злочин середньої тяжкості, може бути
звільнений від кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97).
З іншого боку, у зв’язку з
передачею на поруки відтепер особа буде звільнятися від
відповідальності лише якщо
вона повністю відшкодувала
завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 47).
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На жаль, повного скасування
“радянсько-соціалістичної” статті 47 добитися не
вдалось, і колектив, всупереч
положенням Кодексу законів
про працю, змушений нести
відповідальність за поведінку
правопорушників, контролювати їх тощо.
4.		 З урахуванням майнового стану особи суду надається
право призначити штраф з
розстрочкою виплати певними
частинами строком до трьох
років (ст. 53). Це поширена
практика в багатьох країнах
світу.
Дещо
ускладниться
діяльність по виконанню
цього виду покарання, але
з часом все має стабілізуватися.
У зв’язку з тим, що штраф
є найбільш легким покаранням, у ст. 55 встановлено
заборону призначати його
як додаткове покарання до
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
5.		 З метою уточнити
волю законодавця у ст. 65
КК, яка визначає загальні
засади призначення покарання, встановлюється, що
„більш суворий вид покарання з числа передбачених
за вчинений злочин призначається лише у випадку,
якщо менш суворий вид покарання не забезпечить досягнення мети покарання”. Отже,
суд мусить мотивувати, чому
він вважає, що менш суворий
вид покарання не забезпечить
досягнення мети покарання.
6.		 Ст.
66
доповнено
ще однією обставиною, яка
пом’якшує
покарання.
Це
„надання медичної або іншої
допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення
злочину”. Подібна норма є у
більшості КК інших держав, і
вона себе виправдовує.

7.		 У статті 71 уточнено,
що остаточне покарання за
сукупністю вироків має бути
більшим від покарання, призначеного за новий злочин,
а також від невідбутої частини покарання за попереднім
вироком, крім випадків, коли
воно визначається шляхом
поглинання.
8. У ст. 76 встановлено,
що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може, крім інших
обов’язків, покласти на засудженого обов’язок відшкодувати
завдані ним збитки або усунути

виправні роботи можуть призначатися неповнолітньому у
віці, з якого трудове законодавство допускає його працю (ст.
100). Арешт може призначатися і неповнолітньому, який
досяг 14-річного віку.
До речі, такий законопроект
вже розглядався Парламентом
ще кілька років тому, але тоді
депутати помилково вирішили,
що це погіршує становище
неповнолітніх правопорушників і відхилили його.
Відповідно, звільнити від
відбування покарання з випробуванням або умовно-достро-

заподіяну шкоду.
Отже, збільшується увага
законодавця до кримінальноправової реституції.
9.		 Так само і ст. 91 відтепер передбачатиме, що зняти
судимість з особи можна буде
лише якщо вона повністю
відшкодувала завдані злочином
збитки або усунула заподіяну
шкоду.
10. Розширені можливості
призначення неповнолітнім
покарань,
альтернативних
позбавленню волі.
Так, громадські роботи і

ково звільнити від відбування
покарання можна буде і неповнолітнього, засудженого до
арешту (статті 104 і 107).
11. У статті 102 визначено, що покарання у виді
позбавлення волі особам, які
не досягли до вчинення злочину 18-річного віку, може
бути призначене на строк від
шести місяців до десяти років,
а за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості воно
не може перевищувати одного
року шести місяців (було – 2).
Покарання за умисне вбивст-
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во, вчинене у віці від 14 до 16
років, не може перевищувати
10 років (було 15), і лише для
неповнолітніх у віці від 16 до
18 років 15 років позбавлення
волі як максимум залишено.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
1.		 Запропоновано санкції
деяких статей доповнити
вказівками на можливість
застосування альтернативних
позбавленню волі покарань. Це
стосується, 21-ї статті, а саме:
частини 1 ст. 164 (штраф); частини 1 статті 165 (штраф); частини 2 статті 183 (обмеження
волі); частин 1 і 2 статті 185
(арешт); частини 1 статті 186
(арешт); частини 1 статті 194
(обмеження волі); частини 1
статті 1941 (обмеження волі);
частини 2 статті 263 (арешт);
частини 1 статті 269 (обмеження волі); частини 1 статті
277 (обмеження волі); частини
1 статті 289 (обмеження волі);
частини 3 статті 296 (обмеження волі); частини 1 статті
298 (обмеження волі); частини
1 статті 309 (арешт); частини
1 статті 312 (арешт і обмеження волі); частини 1 статті 313
(арешт); частини 1 статті 319
(арешт); частини 1 і 2 статті
321 (обмеження волі); статті
322 (обмеження волі); частини
1 і 2 статті 344 (штраф, арешт,
обмеження волі); частини 1
статті 346 (обмеження волі).
Таким чином, у 3 статтях
додатково передбачено штраф,
у 13 статтях – обмеження волі,
у 8 статтях – арешт.
2. Як правило, визначено,
що покарання за необережне
заподіяння смерті не повинно
перевищувати 10 років позбавлення волі. У зв’язку з цим та
через інші міркування дещо
знижені межі покарання у виді
обмеження волі та позбавлення волі. Це стосується 14-ти
статей, а саме: статті 196; частини 1 статті 200; частини 3
статті 207; частини 2 статті

210; частини 2 статті 211; частини 3 статті 212; частини 3
статті 2121; статті 228; частини
3 статті 276; частини 3 статті
286; частини 3 ст. 289; частини
2 і 3 ст. 311; частини 2 статті
317; статті 364; статті 423.
3. Покарання
у
виді
конфіскації майна визначене
як можливе (але не обов’язкове) у ст. 257 – бандитизм, ст.
262 – викрадення вогнепальної зброї, ст. 308 – викрадення
наркотиків).
4. Оскільки кримінальний
закон має бути зрозумілим для
всіх, дещо уточнені підстави
кримінальної відповідальності
за: незаконне привласнення
скарбу (ст. 193); порушення
правил повітряних польотів
(ст. 281); посягання на культурні цінності (ст. 298); посів
та вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310);
порушення військовослужбовцями правил прикордонної
служби і бойового чергування
(статті 419 і 420); деякі інші
злочини.
Пункт 3 частини 2 статті
115 запропоновано після слова “заручника” доповнити словами „або викраденої особи”.
5. Запропоновано виключити із КК статті: 1581 (незаконне знищення архівної
виборчої документації) – це
не злочин; 188 (викрадення
шляхом демонтажу та іншим
засобом електричних мереж)
– це знущання над теорією
кримінального права; частину
1 статті 413 – вона передбачає
типовий дисциплінарний проступок.
***
І на закінчення.
Загалом відповідних змін
могло б бути набагато більше,
але автори проекту поки що
не ставили за мету суцільну
уніфікацію
кримінального
закону. На черзі – підготовка
нових законів, які мають:

- визначити, які саме злочини є умисними, а які необережними;
- визначити, за готування і замах до яких злочинів
кримінальна відповідальність
не повинна наставати;
- визначити типові санкції
у вигляді позбавлення волі з
урахуванням об’єкта посягання, форми вини та тяжкості
наслідків;
- розділити, власне, покарання і заходи безпеки;
- упорядкувати
питання
призначення конфіскації майна та визначити особливості
спеціальної конфіскації;
- запровадити спеціальні
види звільнення від покарання та пом’якшення покарання
і відмовитися від деяких видів
звільнення від кримінальної
відповідальності (наприклад,
таких як у зв’язку з передачею
на поруки, з дійовим каяттям,
зі зміною обстановки). Якщо
особа винна у вчиненні злочину – вона має бути визнана
винною і звільнятися від покарання;
- вилучити із КК статті, що
передбачають відповідальність
за діяння, які криміналізовані
помилково, без урахування
існування інших статей КК,
або положень КУпАП чи інших
законів;
- криміналізувати діяння,
які
являють
підвищену
суспільну небезпеку;
- розмежувати
за
певними ознаками злочини і
кримінальні проступки та встановити особливості кримінальної відповідальності і покарання за останні, визначити у КПК
спрощений порядок досудового розслідування і судового
розгляду кримінальних проступків тощо.
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КОРЕГУВАННЯ МЕТИ ПОКАРАННЯ
ЯК КРОК ДО ГУМАНІЗАЦІЇ
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Кримінальна
політика
– багатопланове поняття. Це
вироблена органами держави та суспільством (партіями,
науковими
установами,
об’єднаннями тощо) система відповідних правових,
політичних,
економічних,
соціальних заходів, що відображають стратегію і тактику протидії злочинності на
сучасному етапі. Вона включає
в себе кримінально-правову,
кримінально-процесуальну,
кримінально-виконавчу
та
запобіжну складові, які направлені на протидію суспільно
небезпечним діям. Не викликає сумніву, що кримінальна політика стоїть в основі
кримінального законодавства, особливо в частині застосування кримінальних покарань. У відповідності до вимог
кримінальної політики формується мета покарання, коло
кримінально-караних діянь,
встановлюється вид і розмір
санкцій та порядок застосування кримінальних покарань.
Відповідно до цього завданнями кримінальної політики
сьогодення повинні стати:
визначення поняття та мети
кримінального
покарання,
вибір найбільш суспільно
небезпечних діянь, які підпадали б під ознаки складу тих
чи інших злочинів за які
призначається кримінальне
покарання; вибір найбільш
оптимально
побудованих

санкцій, які б відповідали ступеню суспільної небезпеки
вчиненого злочину та особистості злочинця; застосування принципу економії
репресії і подальше впровадження санкцій, не пов’язаних
з позбавленням волі.
Неможливо будувати нове
суспільство, що базується на
демократичних цінностях і
одночасно проводити репресивну політику. Проте зі змісту
ст. 50 чинного КК України
вбачається пріоритетним саме
каральний напрям покарання:
- частина
1
ст.
50
“Покарання та його види”
чітко вказує, що “покарання є заходом примусу, що
застосовується від імені
держави за вироком суду
до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і
полягає в передбаченому
законом обмеженні прав
і свобод засудженого”.
Тобто примус, який полягає у
кількості обмежень і є карою;
- частина 2 ст. 50 підкреслює, що покарання “має на
меті не тільки кару, а й
виправлення засуджених,
а також запобігання вчиненню нових злочинів як
засудженими, так і іншими особами”. Отже, кара як
мета покарання чітко визначена і полягає у відплаті засудженому за вчинене діяння.
Вчені-юристи,
використовуючи філософські принципи та категорії, формулю-

вали своє розуміння змісту і
мети покарання. Це знайшло своє відображення в працях М.І.Бажанова, Л.В.БагріяШахматова, О.А.Герцензона,
М.М.Гернета,
А.П.Закалюка,
І.І.Карпеця, М.Й.Коржанського,
П.С.Матишевського,
Й.С.Ноя,
П.П.Михайленка,
М . П . М е л е н т ь є в а ,
С.В.Познишева, А.Л.Ременсона,
В.В.Сташиса, В.В.Скибицького,
А . Х . С т е п а н ю к а ,
М.О.Стручкова, І.К.Туркевич,
М.С.Таганцева, В.М.Трубнікова,
І.Я.Фойницького, В.Л.Чубарєва,
М.Д.Шаргородського
та
інших.
Так,
наприклад
А.А.Піонтковський, М.О.Біляєв
вважали, що покарання – це
кара
за
в ч и н е ний злочин,
яка
обов’язково повинна
передбачати певні
обмеженДенисова Т.А.,
ня та стракандидат юридичних
наук, професор, декан
ждання.
юридичного факультету
А.В.Наумов
Гуманітарного університету (м. Запоріжжя)
прямо вказував, що
покарання – є завжди карою, кожен
вид покарання в тому чи
іншому ступені повинен мати
караючий зміст. В.К.Грищук,
коментуючи положення ст.50
КК України „кару” відносить
до змісту покарання. „Зміст
покарання становить кара –

1
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. /За ред М.І.Мельника,
М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – С.129.
2
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М., 2000. – С.67.
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позбавлення або обмеження
прав і свобод особи, засудженої за вчинення злочину”1.
Мірою суспільного самозбереження назвав кримінальне
покарання видатний російський юрист І.Я.Фойницький 2.
В цьому проявляється загальна сутність кримінального
покарання та визначаються
мета та головні його функції.
Сутністю покарання є позбавлення засудженого певних
благ, обмеженні прав і свобод
– волі, майна, примушування
його до деяких дій чи втрат,
обмеження пересування і
спілкування з іншими членами суспільства (при позбавленні волі), права обирати вид
трудової діяльності на свій
розсуд (при позбавленні права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю),
в матеріальних обмеженнях (при виправних роботах,
штрафі, конфіскації майна)
тощо. В.К.Грищук, коментуючи
положення ст.50 КК України
„кару” відносить до змісту
покарання. „Зміст покарання
становить кара – позбавлення
або обмеження прав і свобод
особи, засудженої за вчинен-

ня злочину”3. У Коментарі до
ст.50 КК України, який підготовлено авторським колективом за загальною редакцією
В.В.Сташиса і В.Я.Тація, наголошено, що тільки завдяки
невідворотності покарання
воно досягатиме своєї мети,
а кара – це властивість будьякого кримінального покарання4.
Для більш повного уявлення щодо існуючих підходів до
визначення поняття покарання, його суті, змісту та мети,
нами
було
проаналізовано і норми, що стосуються даного питання, в деяких
кримінальних кодексах країн
СНД та Балтії 5. Виявляється,
що до цього часу питання про
сутність та мету покарання
законодавцями різних країн
вирішуються неоднозначно, а
в науці ці питання є досить
дискусійними.
На нашу думку, поняття
“покарання” та “караності” не
є тотожними. „Карність” завжди є сутністю, внутрішнім
смислом
кримінального покарання, бо завдяки
йому засуджений позбавляється певних благ, має

перетерпіти певні обмеження прав і свобод і, до того ж,
держава примушує засудженого до виконання певних
обов’язків. На цьому наголошували, як зазначалось вище,
М.І.Бажанов, О.А.Герцензон,
М.Й.Коржанський, Б.А.Курінов,
П.С.Матишевський,
Й.С.Ной,
П.П.Михайленко,
О.Л.Ременсон, М.О.Стручков,
М.Д.Шаргородський та ін.6
Покарання є багатоаспектним, але формуючи його
визначення у кримінальному
законодавстві, пропонується
викласти поняття наступним
чином:
1.		 Покарання є карою
(заходом примусу), що
застосовується від імені
держави за вироком суду
до особи, визнаної винною у вчиненні злочину,
і полягає в передбаченому
законом обмеженні прав і
свобод засудженого.
Незважаючи на розбіжності
у підходах до визначення
суттєвих ознак кримінального покарання, загальний
принцип каральної діяльності залишається незмінним
– будь-яким чином примуси-

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. /За ред М.І.Мельника,
М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – С.129.
4
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар /Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш та ін.; За заг.ред.
В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 189-190; Уголовное право Украины: Общая
часть: Учебник /М.И.Бажанов, Ю.В.Баулин, В.И.Борисов и др.: Под ред. М.И.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тация. – К.:
Юринком Интер, 2003. – 356-367.
5
Уголовный кодекс Азербайджанской республики.– СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2001. – С.67; Уголовный кодекс
Республики Беларусь.– Мн.: Амалфея, 2000. – С. 59; Уголовный кодекс Грузии. – СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2002.
– С.109; Уголовный кодекс Литовской Республики. – СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2001. – С.155-156; Уголовный
кодекс Республики Молдова. – СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2003. – С.150; Уголовный кодекс Российской
Федерации.–М.:НОРМА, 1997. – С.21-22; Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – СПб.: Изд-во «Юрид.центр
Пресс», 2001. – С.59; Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и доп. на 15 июля 2001 г.).– СПб.: Изд-во
«Юрид.центр Пресс», 2001. – С.81; Уголовный кодекс Эстонской Республики. – СПб.: Изд-во «Юрид.центр Пресс», 2001.
– С.52.
6
Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1962. – С.155;
Герцензон А.А. Уголовное право. Общая часть. М., 1948. – С.12; Ременсон А.Л. Наказание и его цели в советском уголовном праве: Автореф. дис. ...канд.юрид.наук. – Л., 1951. – С.17; Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность.Л., 1973. – С.6,7; Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій /За ред. М.Й.Коржанського.
– К.: Атіка, 2001. – С.364-366; Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник /М.И.Бажанов, Ю.В.Баулин, В.И.Борисов и
др.; Под ред. М.И.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тация. – К.: Юринком Интер, 2003. – С.358-359; Денисова Т.А. Функции уголовного наказания. Монография. – Х.: НУВД, 2004. – С.76 та ін.
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ти винних у вчиненні злочину до правомірної поведінки.
Кримінальне покарання за
своєю сутністю може об’єктивно спричинити фізичні або
моральні страждання засудженому, але таке насильство є
правомірним. Воно не повинно поєднуватись зі знущаннями, катуванням, принижуванням людської гідності і т.ін.
Кримінальне покарання тоді
було б виявленням жорстокості і зла, якби воно існувало
само по собі, як безпідставне,
необґрунтоване та протизаконне, що направлено проти
моралі суспільства. Держава
навпаки, звертається до злочинця, до його особистості,
з вимогами зусиллями волі
змінити свою поведінку на
правослухняну. Покарання не
відвертає позитивних якостей
особи, яка вчинила злочин, а
лише намагається примусити
її діяти в подальшому позитивно і не порушувати закон.
З визначенням сутності
покарання необхідно звернути особливу увагу на його
мету. Слід підкреслити, що
лише виходячи із сутності
покарання ми можемо встановити кінцеві цілі кримінального покарання до досягнення яких так прагне держава,
коли встановлює кримінальну відповідальність, засуджує
винного до тієї чи іншої міри
покарання та реалізує цю міру.
Тому, на нашу думку, не слід
застосовувати такі цілі покарання, як відплата за вчинений злочин чи відновлення
соціальної справедливості.
До речі, мета відновлення соціальної справедливості закріплена, зокрема,
в кримінальних кодексах
Азербайджанської республіки,

Грузії, Республіки Молдови,
Російської
Федерації
та
Республіки Таджикистан.
Поняття
справедливості
– це категорія морального і
соціально-правового характеру, яка пронизує всі сфери
суспільних відносин. Вона
несе в собі оцінку тих чи
інших явищ, наявності в них
добра і зла, законності та беззаконня. Справедливість має
оціночний характер, її важко пояснити, знайти засоби
для її досягнення, виділити
показники ефективності, тому
вітчизняні законодавці та науковці залишили мету „відновлення соціальної справедливості” поза межами закону, а
декларували лише як принцип.
Торкаючись
визначення
мети покарання, слід зазначити, що всі цілі покарання, незважаючи на відносну
самостійність, тісно пов’язані
між собою. Але така діалектична єдність не виключає
змін в той чи інший період
та пріоритету однієї мети
над іншою. Ці зміни можуть
бути пов’язані зі станом злочинності, з тенденціями в
кримінальній політиці та
законодавстві, зі змінами в
соціальному та економічному
житті суспільства.
До цілей кримінального
покарання віднесені виправлення засудженого та загальна і спеціальна превенція.
Однак кінцевим результатом для кримінально-виконавчого законодавства є не
тільки виправлення особи, а
й її соціальна ресоціалізація
- адаптація колишнього злочинця до нормального життя
в суспільстві. Саме тому пропонується ч.2 ст.50 КК України

викласти наступним чином:
має
2.		 Покарання
на меті виправлення та
ресоціалізацію засуджених, а також запобігання
вчиненню нових злочинів
як засудженими, так і
іншими особами.
На кожному етапі виконання покарань мета, як кінцевий результат, може досягатися частково. Тому покаранню,
як мірі державного примусу,
мають відповідати відповідні
функції, які слід передбачити:
4.		 Цілям
покарання
відповідають загальні та
кримінально-правові
і
кримінально-виконавчі
функції.
Загальні функції: запобіжна
(загальна та спеціальна превенція); виправна;
компенсаційна
(захист
потерпілого та відшкодування
йому шкоди, що завдана злочином); ресоціалізації засуджених та їх соціальна адаптація після звільнення від
покарання.
Кримінально-правові
функції:
реалізації
принципів призначення покарання; забезпечення загальних
начал призначення покарання; врахування обставин, що
пом’якшують чи обтяжують
покарання при його призначенні;
забезпечення
призначення покарання за
незакінчений злочин; забезпечення призначення покарання за вчинення злочину у
співучасті; визначення більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом; призначення покарання за сукупністю
злочинів; призначення покарання за сукупністю вироків;
відновлювальна.
Кримінально-виконавчі
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функції: каральна; охоронювальна; виховна; запобіжна.
Саме в покаранні міститься кара, яка є його сутністю
і відбиває ідею справедливої
відплати за заподіяне зло. Але
покарання – це теж насильство, зло, яке суспільство
змушено застосовувати, щоб
зупинити злочинця. Ми знаходимось ніби то у замкнутому колі насильства: агресія,
жорстокість, що виходить
від злочинця провокує державу на адекватний крок,
а саме: жорстоке поводження із злочинцем. Тенденції
всього цивілізованого світу
до гуманізації покарання
затверджують нову модель
взаємовідносин суспільства
зі злочинністю, завдяки якій
держава повинна обмежити
власну жорстокість і нарешті
розірвати коло насильства.
Неможливо забувати про
те, що покарання, хоча і важливий, але не основний засіб
боротьби із злочинністю.
І як би сьогодні не хотілося
швидше скоротити кількість
різного роду злочинів, елементами погроз, посиленням
покарання, навіть застосуванням довічного ув’язнення та
смертної кари, досягти цього
неможливо.
Незважаючи на те, що в
Україні, починаючи з 1996
року, намітилася тенденція до
зниження рівня злочинності,
криміногенна
ситуація
в
країні залишається складною,
а позбавлення волі є головним видом кримінального
покарання.
Зростає кількість насильницьких злочинів, особливо вчинених організованими групами, умисних тяжких
тілесних ушкоджень, злочинні

діяння з корисливою спрямованістю становлять більше
половини від усіх зареєстрованих злочинів.
Враховуючи
це,
можна очікувати і підвищення
застосування кримінальних
санкцій, особливо, пов’язаних з позбавленням волі, бо
жорстокість
репресивної
системи, що включає в себе
і кримінально-виконавчу систему, її негативні наслідки, не
викликають антипатії у населення, у суддівського корпусу,
а тим більш у співробітників
правоохоронних органів. З
такими методами звиклися і
при зростанні злочинності
все більш вимогливішими стають питання про посилення
тих чи інших норм кримінального закону, про застосування поряд з позбавленням волі
на значний термін, довічним
ув’язненням (яке навіть ще
не встигло проявити себе в
Україні), смертної кари.
Попри все, не викликає
сумніву, що державно-правова політика в галузі призначення та виконання покарань повинна базуватися
на цивілізованих методах,
позитивному досвіді вітчизняної та зарубіжної науки і
практики. Виходячи з положень Конституції України,
яка закріпила пріоритетними загальнолюдські цінності,
необхідно зробити висновок, що державою і суспільством з прийняттям нового
Кримінального кодексу створені всі умови для застосування в розумних межах позбавлення волі і встановлено
широке коло альтернативних
видів кримінального покарання.
Так, в Особливій частині

КК України декриміналізовано понад 30 складів злочинів,
бо діяння, передбачені ними,
в умовах нових суспільних
відносин втратили суспільну
небезпеку або не потребують
кримінально-правового впливу для боротьби з ними. Поряд
з суворою відповідальністю
за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, надано можливість застосовувати
до осіб, які скоїли злочини
середньої та невеликої тяжкості, покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, і навіть
звільнення від кримінальної
відповідальності. Все зазначене повинно дати можливість
значно зменшити негативні
наслідки
криміналізації.
Нарешті, новий Кримінальний
кодекс ввів цілу низку видів
кримінальних покарань, не
пов’язаних з позбавленням
волі, насамперед, громадські
роботи і т.ін.
Проте судова статистика
свідчить, що суди при призначенні покарання з 12 видів
покарань надають перевагу
позбавленню волі. Як показує
експрес-опитування суддів та
прокурорів, такий стан застосування кримінальних покарань пояснюється наступним:
-	3ростанням
кількості
тяжких та особливо тяжких злочинів, що обумовлює
призначення вироку у виді
позбавлення волі.
- Відсутністю роз’яснень
щодо застосування альтернативних позбавленню волі
видів покарань (наприклад,
стосовно громадських робіт
та арешту).
- Неефективністю інших
видів покарання, особливо через складну економічну
ситуацію в країні, через без-
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робіття та зубожіння основної
маси населення.
- Недосконалістю законодавства.
- Традиціями
(усталена попередня практика), що
склалися при застосуванні
судами покарань, особливо у
виді позбавлення волі.
Коли на терези стають покарання з його ефективністю, а
з іншої сторони - скалічене
життя
з
невідворотними
наслідками, чи є це виправданим? Чи приносить таке покарання користь суспільству,
його окремим громадянам та
державі? Думається, що ні.
Цілком
підтримуючи
позиції науковців щодо виключення такого виду покарань,
як позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, вважаю за доцільне
доповнити ст.51 КК України і
ввести новий вид покарання,
а саме:
Стаття 51. Види покарань
До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом
можуть бути застосовані такі
види покарань:
1)		 штраф;
2)		 потрійне відшкодування шкоди;
3)		 позбавлення
права
обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю;
4)		 громадські роботи;
5)		 виправні роботи;
6)		 службові обмеження
для військовослужбовців;
7)		 конфіскація майна;
8)		 арешт;
9)		 обмеження волі;
10) тримання
в
дисциплінарному
батальйоні
військовослужбовців;
11) позбавлення волі на
певний строк;

12) довічне позбавлення
волі.
Запропонований вид покарання у виді потрійного
відшкодування шкоди допоможе сбалансувати інтереси
громадянина, який постраждав в наслідок вчиненного
злочину, держави та засудженого. По своїй суті він не є
новим, бо його витоки йдуть
з вікової давнини Київської
Русі. Аналогічний вид покарання міститься в сучасних
КК деяких країн, наприклад,
Киргизької республіки і є альтернативою покаранню у виді
позбавлення волі. Оскільки
його розташування планується
після такого виду покарання
як штраф, то логічно буде й те,
що ст.53-1 визначатиметься
поняття потрійного відшкодування шкоди та порядок виконання цього покарання.
Стаття 53–1. Потрійне
відшкодування шкоди
1. Потрійне
відшкодування шкоди є стягненням у грошовому або
натуральному еквіваленті,
яке накладається судом в
трьохкратному
розмірі
щодо спричиненої злочином шкоди.
2. Дві частини відшкодованої шкоди стягується на
користь потерпілої особи,
одна частина – на користь
держави.
3. Потрійне
відшкодування шкоди застосовується до осіб, які вперше
вчинили умисні злочини
невеликої або середньої
тяжкості.
4. У разі неможливості
відшкодування шкоди суд
може замінити несплачену суму покаранням у виді
громадських робіт із роз-

рахунку: десять годин громадських робіт за один
встановлений законодавством неоподатковуваний
мінімум доходів громадян,
або виправними роботами
із розрахунку один місяць
виправних робіт за чотири
встановлених законодавством неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, але на строк не більше
двох років.
Загалом
на
сучасному етапі розвитку держави
назріла необхідність прийняття комплексу законодавчих та організаційних заходів,
направлених на реформування
кримінальної та кримінальновиконавчої політики України.
Тут повинно найти своє місце
і визнання недоцільності
тривалих строків покарання у виді позбавлення волі
для більшості засуджених,
і
удосконалення
санкцій
Кримінального кодексу, і обмеження перебування під вартою підсудних в період розгляду кримінальних справ до
вступу вироку в законну силу,
і застосування видів покарань,
альтернативних позбавленню волі, а також застосування
таких запобіжних заходів, як
підписка про невиїзд, особиста порука, порука громадської організації або трудового
колективу, застава тощо.
Особливе місце повинні
зайняти дослідження щодо
визначення
ефективності
застосування
позбавлення
волі, оскільки даний вид лише
на деякий час може призупинити вчинення нових злочинів, а в цілому не досягає
мети, зазначеної у кримінальному законодавстві України.
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ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У теорії кримінального права проблеми встановлення та
застосування кримінальних
покарань за злочини у сфері
господарської діяльності належать до складних та недостатньо розроблених. Через те
виникає багато складнощів в
практичній діяльності суддів
під час розгляду кримінальних справ цієї категорії. При
призначенні покарання за
злочини у сфері господарської діяльності судді помічають,
наскільки недосконалими є
санкції Кримінального кодексу
за ці злочини. З одного боку,
деякі з них є невиправдано
суворими. З іншого боку, окремі
санкції,
навпаки,
передбачають такі
розміри
штрафів,
які практично не
здатні компенсувати
державні
Шаповалова О. А.,
витрати на
суддя Апеляційного суду
весь проАвтономної Республіки
цес розсліКрим
дування
справи
і
доведення її до суду. Не спряє
індивідуалізації призначеного
покарання і відсутність у деяких
санкціях альтернативних видів
покарання, через що у суддів
нерідко виникає ситуація, коли
через явну невідповідність
санкцій статтей особі злочинця та суспільної небезпеці вчиненого злочину вони фактично
вимушені призначати покарання більш м’яке, ніж передбачено законом. І хоча з введенням в дію з 1 вересня 2001
року нового Кримінального
Кодексу України обсяг проблем, що виникали у судовій

практиці при призначенні мір
кримінального покарання за
злочини у сфері господарської
діяльності, суттєво поменшав,
однак зовсім вони не зникли. На жаль, ще багато статей
розділу VII КК України містить
суттєві недоліки в частині встановлення санкцій за ці злочини.
Особливої уваги потребує вивчення питання про
міри кримінального покарання, передбачені ст. 199
КК України, частинами 1 та
2 КК України, яка передбачає
відповідальність за незаконний обіг підроблених грошей,
державних цінних паперів чи
білетів державної лотереї, та їх
відповідність суспільної небезпеці вчинених злочинів.
Апеляційним
судом
Автономної Республіки Крим
було проведено узагальнення
судової практики призначення
мір кримінального покарання за злочини у сфері господарської діяльності. У зв’язку
з цим були вивчені вироки
про злочини у цій сфері по 49
кримінальним справам відносно 82 осіб, розглянуті судами
Кримської Автономії у 20022005 роках.
Серед вивчених справ були
досліджені вироки:
- за ч. 1 ст. 199 КК України
(2001 року) – відносно 32 осіб;
- за ч. 2 ст. 79 КК України
(1960 року) та ч. 2 ст. 199 КК
України (2001 року) – відносно 34 осіб.
Вироків за ч. 3 ст. 199 КК
України за період з 2002 по 1
півріччя 2005 року судами АР
Крим не ухвалювалось.
Санкція як частини 1, так і 2
ст. 199 КК України передбачає
покарання за незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів
чи білетів державної лотереї
тільки одного виду – позбавлення волі. Так, частиною 1
статті 199 КК України передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від
трьох до семи років; частиною 2 статті 199 КК України
– від п’яти до десяти років.
Це свідчить про те, що законодавець визначив дуже високий
ступень суспільної небезпеки
цього злочину.
Між тим, вивчення постановлених вироків, які набули
законної сили, показало, що
не зважаючи на цю обставину,
суди застосовують покарання
у вигляді реального позбавлення волі лише відносно
27 осіб, що складає 39,7% від
загальної кількості засуджених
осіб.
В той самий час, покарання із застосуванням ст. 69 КК
України було призначено 5,88%
засуджених за цей злочин осіб,
а звільнення від призначеного
судом покарання з випробуванням застосовувалося до 55,9%
засуджених. З цього можна зробити висновок, що фактичні
обставини розглянутих судами
справ в більшості випадків не
давали достатніх підстав для
застосування до винних осіб
покарання у вигляді реального
позбавлення волі, тобто, оцінка
судом суспільної небезпеки
конкретного злочину, вчиненого притягнутою до кримінальної відповідальності особою,
відрізняється від оцінки, встановленої законодавцем.
Таким чином, наведені приклади дають підстави для того,
щоб запропонувати внесення
змін до Кримінального кодексу
України. Санкції частини 1 та 2
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ст. 199 КК України потребують
пом’якшення шляхом зменшення як нижньої, так і верхньої межі строку покарання у вигляді позбавлення волі
та доповнення частини 1 цієї
статті альтернативним видом
основного покарання у вигляді
обмеження волі. Крім того,
було б доцільним встановити
в санкціях як частини 1, так і
частини 2 ст. 199 КК України
додаткове покарання у вигляді
штрафу, який буде не тільки
ефективним заходом впливу на
злочинців, а й шляхом поповнення державної казни.
Аналіз
санкцій
статей
розділу VII КК України свідчить
також про те, що побудова
деяких з них створює неможливість їх застосування до
певних категорій осіб. Так,
наприклад, санкція частини
1 ст. 206 КК України – „протидія законній господарській
діяльності” передбачає покарання у вигляді виправних
робіт або обмеження волі. Якщо
припустити, що до кримінальної відповідальності за цей злочин буде притягуватися вагітна
жінка, або жінка, яка доглядає
неповнолітню дитину, або сам
неповнолітній, який ніде не
працює, то під час призначення
мір кримінального покарання
у суддів, безумовно, виникнуть
проблеми, бо жодний вид покарання, який міститься у санкції,
не може бути застосований до
цих осіб. Таке саме становище
виникає у разі здійснення цими
особами злочину, передбаченого частиною 1 ст. 224 КК
України – „виготовлення, збут
та використання підроблених
недержавних цінних паперів”,
бо санкція цієї статті передбачає лише один основний вид
покарання – обмеження волі.
Таким чином, законодавцю
треба працювати над удосконаленням санкцій статей з метою
надання їм так званого „універсального” вигляду.
Звертає на себе увагу і
необхідність удосконалення

санкцій статтей, які передбачають відповідальність за злочині
у сфері господарської діяльності, в частині встановлення додаткових видів покарання, зокрема, конфіскації
майна.
Відповідно
до
ст.
41
Конституції
України
конфіскація майна може
бути застосована виключно на підставі рішення суду у
випадках, обсязі та порядку,
встановлених законом. Ч. 2
ст. 59 КК України передбачає,
що конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини. Не зважаючи на те, що
кількість статей, санкції яких
містять такий вид покарання,
як конфіскація майна, з прийняттям нового Кримінального
кодексу України суттєво скоротилася, серед злочинів у сфері
господарської діяльності цей
вид покарання не є рідкістю.
Так, законодавець передбачив
його в ст. 199, ч. 3 КК України
(незаконний обіг підроблених
грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної
лотереї за обтяжуючих обставин); ст. 201, ч. 2 (кваліфікований склад контрабанди); ст.
208, ч. 2 (незаконне відкриття
або використання за межами
України валютних рахунків);
ст. 209, ч. 2 і 3 (легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом); ст. 212, ч. 3 (ухилення
від сплати податків); ст. 233,
ч. 2 (незаконна приватизація
державного,
комунального
майна). Між тим, прискіпливий
аналіз суб’єктивної сторони
більшості з цих злочинів не дає
підстав для висновку про те, що
вони належать до корисливих злочинів. Виходить, що
законодавець помилився, встановлюючи у санкціях цих статей такий вид покарання, як
конфіскація майна. І цю помилку необхідно виправляти, бо є
ризик того, що в цій частині
санкції перелічених статей
можуть бути визнані такими,
що не відповідають Конституції

України.
Низка статей розділу VII
КК України передбачає у
санкціях так звану спеціальну
конфіскацію – конфіскацію
знарядь злочину, або майна,
здобутого злочинним шляхом.
При призначенні покарання за вчинення злочину суди
повинні керуватися ст. 65 КК
України. Ця норма передбачає, що покарання призначається у межах, встановлених у санкції статті Особливої
частини КК, що передбачає
відповідальність за вчинений
злочин, та відповідно до положень Загальної частини цього
кодексу. Саме Загальна частина КК України передбачає систему покарань. Згідно з положеннями теорії кримінального
права ніяке інше покарання,
що не входить до цієї системи покарань, призначене особі
за вчинення злочину бути не
може. Між тим, спеціальна
конфіскація не включена до
системи покарань, встановленої статтею 51 КК. Не передбачене її застосування і іншими
статтями Загальної частини
КК. В той же час, оскільки вона
встановлюється в санкціях
статей Особливої частини КК
в кожному з випадків після слова “карається”, це дає підстави
для висновку, що спеціальна
конфіскація є нічим іншим,
як видом покарання. Ця
недосконалість
кримінального закону, на мій погляд, є
суттєвою і потребує негайного втручання законодавця
шляхом доповнення Загальної
частини Кримінального кодексу новою статтею „Спеціальна
конфіскація”.
Загальний аналіз санкцій
статей розділу VП Особливої
частини
КК
„Злочини
у
сфері господарської діяльності” показує, що переважна
більшість покарань за ці злочини пов’язані з обмеженням майнових прав засудженого. Так, з 78 санкцій за
ці злочини 44 передбачають
покарання у вигляді штра-
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фу, 22 – конфіскації майна,
17 – виправних робіт. Таке
рішення законодавця слід визнати цілком обгрунтованим,
оскільки за вчинення майнових
злочинів у сфері господарської
діяльності ефективними будуть
лише ті покарання, які зроблять злочинну поведінку
економічно
збитковою.
Разом з тим, застосування за
вчинення цих злочинів покарання у виді виправних робіт
викликає певні складнощі,
а, в окремих випадках, існування цього виду покарання
у санкціях статей розділу VП
Особливої частини КК неможна визнати обгрунтованим.
Згідно зі ст. 57 КК покарання у виді виправних робіт
відбувається за місцем роботи
засудженого. Кримінальний
кодекс України 2001 року не
передбачає можливості відбування покарання у виді виправних робіт не за місцем роботи засудженого, а в інших
місцях. Виходячи з цього,
Пленум
Верховного
Суду
України у п. 12 Постанови №
7 від 24 жовтня 2003 р. „Про
практику призначення судами кримінального покарання”
зазначив, що виправні роботи призначаються тільки
працюючим. В той самий
час суди не повинні призначати виправні роботи особам, які
вчинили злочини, пов’язані з
виконанням ними службових
або професійних обов’язків,
коли залишення винного на тій
самій роботі може призвести
до послаблення виховного й
запобіжного впливу покарання
або до вчинення таких же злочинних діянь.
Аналіз статей розділу VП
Особливої частини КК, санкції
яких містять покарання у
вигляді виправних робіт, показує, що в переважній більшості
випадків передбачені ними
злочини належать до злочинів
зі спеціальним суб’єктом,
які вчиняються службовими
особами підприємств, установ, організацій або громадянами – суб’єктами госпо-

дарської діяльності і пов’язані
з виконанням ними службових
або професійних обов’язків.
Йдеться, зокрема, про ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті (ст. 207 КК),
порушення законодавства про
бюджетну систему України (ст.
210 КК), порушення порядку
випуску (емісії) та обігу цінних
паперів (ст. 223 КК), розголошення комерційної або
банківської таємниці (ст. 232
КК) тощо. За таких обставин
застосування виправних
робіт як виду кримінального покарання за ці злочини
можливе лише як виняток,
за умови, що особа з моменту
вчинення злочину і до моменту засудження змінила місце
роботи й виконує службові або
професійні обов’язки, що виключають повторне вчинення
такого ж злочинного діяння.
Зовсім не можна визнати
обгрунтованим встановлення законодавцем покарання у
виді виправних робіт за злочин, передбачений ч. 1 ст.
211 КК – видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч
встановленому законом порядку, оскільки таке рішення знаходиться у протиріччі з ч. 2
ст. 57 КК. Суб’єкт злочину є
спеціальним, ним може виступати лише службова особа,
яка наділена повноваженнями видавати нормативно-правові або розпорядчі акти, які
змінюють доходи і видатки
бюджету. Згідно з положеннями чинного законодавства такі
особи завжди належать до державних службовців або посадових осіб органів місцевого
самоврядування; застосування
ж до цих категорій засуджених
покарання у виді виправних
робіт ч. 2 ст. 57 КК забороняє.
Викладене дає підстави для
висновку про необхідність виключення з санкції ч. 1 ст. 211
КК покарання у виді виправних
робіт.
Наведені приклади щодо
складнощів в застосуванні тако-

го виду покарання, як виправні
роботи, знаходять своє чітке
відображення в судовій практиці розгляду справ зазначеної
категорії. Як свідчать статистичні дані, місцевими судами
Автономної Республіки Крим
було закінчено провадженням кримінальних справ, по
яких особи притягувалися до
відповідальності за вчинення
злочинів у сфері господарської діяльності: у 2004 році відносно 198 осіб, у 2005 році
– відносно 132 осіб. Досить
цікавим є той факт, що ні в
2004, ні в 2005 році судами
Кримської Автономії до
засуджених осіб не застосовувався такий вид покарання, як виправні роботи.
Таким чином, на нашу думку, кримінальне законодавство
України потребує гуманізації в
частині встановлення санкцій
за злочини в сфері господарської діяльності у наступних
напрямках:
- пом’якшення
санкцій,
які передбачають покарання
у вигляді позбавлення волі на
тривалий строк та введення
альтернативних видів покарання;
- застосування штрафів у
вигляді додаткових покарань;
- надання санкціям статей  
розділу VII КК України універсального вигляду відповідно до
всіх категорій суб’єктів злочину;  
- виключення із статей
розділу VII КК України додаткового покарання у вигляді
конфіскації майна;
- внесення до Загальної частини КК України додаткового
покарання у вигляді спеціальної конфіскації знарядь злочину або предметів, здобутих
злочинним шляхом.
Запропоновану точку зору
поділяють мої колеги - судді.
Коло проблем з точки зору
практикуючих юристів окреслено, тепер – слово за законодавцем.
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ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ
В УКРАЇНІ
Новий
Кримінальний
кодекс України, який вступив
в дію з 1 вересня 2001 року,
запровадив ряд нових альтернативних позбавленню волі
видів кримінальних покарань
(громадські роботи, обмеження волі) та передбачив можливість звільнення засудженої
особи від відбування покарання з випробуванням за умови гарантії її виправлення без
відбування покарання. При
цьому іспитовий строк встановлюється судом тривалістю
від одного року до трьох
років.
Контроль
за
виконанням покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі, покладено на кримінально-виконавчу інспекцію Державного
департаменту
України
з
питань виконання покарань.
Передбачається, що внаслідок
пом’якшення
каральної
політики держави та демократизації в подальшому судової
практики, зростатиме кількість
осіб, які звільнюватимуться від
покарання з випробуванням
(читай “під пробацію”). Так, у
2004 році 122,8 тис. осіб, які
вчинили кримінальні злочини,
було звільнено з випробуванням, у 2005 р. – 103,6 тис. осіб.
Нові додаткові навантаження на кримінально-виконавчу інспекцію, переорієнтація
її функцій з переважно контролюючих на соціальнопопереджувальні
ставить
питання про доцільність створення замість неї, на кшталт
зарубіжних країн, служби пробації, яка б мала більші правові

та соціальні повноваження,
реально займалася б питаннями ресоціалізації злочинців.
У більшості країн Європи
для виконання багатьох альтернативних видів покарань
створені спеціалізовані органи – служба пробації. Це державна служба, яка заходиться
поза поліцією та в’язницею,
отримала свою назву від одного з найбільш поширених за
кордоном видів альтернативних покарань – пробації, тобто випробування умовним
засудженням та відстрочкою
від виконання вироку.
Як альтернативна ув’язненню санкція пробація (випробування) полягає у встановленні
нагляду за злочинцем, котрий
залишається в суспільстві, але
судом на нього покладені певні
зобов’язання й обмеження.
Правила вимагають від нього
відвідувати денні центри пробації, періодично зустрічатися
з наглядовим офіцером, брати участь у певних різновидах діяльності, передбачених
положенням про пробацію,
дотримуватися законослухняної поведінки.
Цю санкцію виконує служба пробації, головна мета якої
полягає в захисті суспільства,
попередженні повторних злочинів, сприянні реінтеграції
правопорушника в суспільство.
На
перший
погляд
кримінально-виконавчу
інспекцію в Україні можна
вважати аналогом служби пробації, адже інспекція, за вітчизняним законодавством, вико-

нує покарання, що не пов’язані
з позбавл е н н я м
волі.
Проте
с л у ж б а
пробації за
кордоном
(не лише
в країнах
розвинеБеца О.В.,
заступник директора
ної демоМіжнародного фонду
кратії, але
“Відродження”
й у Польщі,
Ч е х і ї ,
Словаччині та інших країнах
Центральної
та
Східної
Європи) істотно відрізняється
від кримінально-виконавчої
інспекції за своїми функціями,
організацією діяльності, кадровим забезпеченням та методами роботи.
Однією
з
найважливіших
функцій,
яку
виконує служба пробації, є
досудова; вона здійснюється
на стадії розслідування злочину, одночасно з проведенням інших
слідчих
дій, покладених на
о р г а н и
дізнання
та слідства.
в
ході
виконання
досудової
Верещінська Н.О.,
директор Центру
функції
суддівських студій
забезпечується
збір інформації про правопорушника з метою надання
допомоги суду у визначенні
найбільш ефективного для
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даної особи виду покарання
(позбавлення волі чи іншого
альтернативного покарання)
на основі прогнозу подальшої
поведінки особи та можливостей її ресоціалізації у в’язниці
чи на волі.
Ця функція отримала назву
“соціальне дослідження особистості підсудного”; вона має
велике значення не лише тому,
що її здійснення дає суду можливість отримати додаткову
інформацію про злочинця,
яка не завжди може бути отримана в ході слідства та судового засідання (приклад діяльності органів слідства та суду
України засвідчує відсутність
у кримінальних справах бодай
якоїсь інформації про можливість соціального збереження злочинця). Ця інформація
потрібна також працівникам
служби пробації для розробки
програми ресоціалізації злочинця, якщо йому судом буде
призначено альтернативний
вид кримінального покарання. У випадку ж призначення підсудному позбавлення
волі, дані про нього стануть
основою програми виховного
впливу на нього у в’язниці.
Досудова функція містить:
• власне
соціальне
дослідження особистості злочинця,
• складання попереднього соціального повідомлення
(доповіді) про нього,
• присутність на засіданнях суду.
Соціальне дослідження проходить в чотири етапи:
1. Встановлення попередніх
судимостей затриманої особи на основі офіційних даних
міліції.

2. Під час бесід з правопорушником складається його
“соціальна характеристика”,
тобто біографія, умови життя,
які сприяли формуванню особистості.
3. Встановлення його фізичного та психічного стану.
4. Здійснюється перевірка
та
уточнення
соціальних
відомостей про правопорушника, ставлення його до навчання та праці, до оточуючих,
соціальні контакти, тощо.
Таким
чином,
соціальне дослідження особистості
є специфічним видом діяльності кримінологічного та
соціально-психологічного
характеру; воно не має нічого
спільного з процесом пошуку
та оцінки доказів, встановлення вини правопорушника, які
здійснюють органи дізнання
та слідства.
Значне місце в соціальному дослідженні особистості
займають різного роду бесіди
з правопорушником, його
близькими, рідними, колегами, друзями. Тому виконання цієї функції вимагає
від співробітників пробації
певних знань у галузі психології та педагогіки. Крім того,
співробітник має володіти
рядом особистісних характеристик, які дозволяли б йому
долати психологічні бар’єри
між ним та правопорушником, встановлювати атмосферу взаєморозуміння, довіри та
співробітництва.
Соціальне дослідження особистості завершується написанням попередньої соціальної доповіді, мета якої полягає
у відповіді на запитання: “Чи
зможе нагляд у суспільстві
допомогти злочинцю в його

виправленні та чи буде його
звільнення під нагляд служби пробації безпечним для
суспільства?”
Тому у доповіді необхідно
дати відповіді на наступні
основні питання:
1. Чи є злочинець небезпечним?
2. Чи допоможе в’язниця в
його виправленні?
3. Чи виграє у підсумку
суспільство, якщо злочинцю
буде призначено альтернативне покарання?
4. Чи виграє від цього сам
злочинець?
Підготовлена службою пробації доповідь повинна допомогти суду винести правильний вирок, а потім сприяти
офіцерові пробації у його
роботі з ресоціалізації злочинця. Таким чином, доповідь
зосереджує увагу на особистості злочинця, його проблемах та потребах, розкриває
фактори, що обумовили вчинення ним даного злочину та
його поведінку в цілому, пропонує можливі варіанти програми його перевиховання.
У
доповіді
подаються
відомості про вчинений злочин, історію протиправної
поведінки обвинувачуваного, ставлення жертви до злочинця та вчиненого діяння,
детальна біографія обвинувачуваного, результати медичного обстеження, дані про
сім’ю та друзів, аналіз ситуації
в даному населеному пункті та
ставлення його мешканців до
вчиненого злочину. Доповідь
закінчується рекомендацією
суду щодо можливого вироку,
проте вона не повинна тиснути на суд, який вільний у
виборі рішення: позбавлення
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волі чи альтернативне покарання.
У рамках виконання досудової функції до обов’язків
співробітника служби пробації входить присутність
на засіданні суду, надання
роз’яснень
стосовно
змісту соціальної доповіді,
оскільки офіцер пробації
є фігурою процесуальною,
учасником судового процесу. Він підтверджує зроблені у
доповіді висновки й фактично
бере на себе відповідальність
за підсудного у випадку призначення останньому альтернативного покарання.
Другою
основною
функцією співробітників
служби пробації є післясудова, виконання альтернативних видів покарань,
нагляд за засудженою особою та її ресоціалізація на
основі спеціальної програми,
запропонованої в соціальній
доповіді. Офіцер пробації
здійснює соціально-психологічне поводження із засудженим, у ході якого він прагне психологічно впливати на
особу, зняти напругу, страх,
розчарування, агресію, невдоволення. Значне місце тут
займають тематичні бесіди з
піднаглядним
засудженим,
відвідування його вдома.
За умови правильної побудови нагляду співробітник
служби пробації повинен
знати усі сторони життя свого підопічного, слідкувати за
його фізичним, психічним та
моральним станом, за тим,
чим він займає свій вільний
час, виявляти його професійні
нахили, прагнення підвищити
загальноосвітній рівень тощо.
Таким
чином,
нагляд

за
засудженим
та
його
ресоціалізація грунтуються на
встановленні довірчих стосунків між офіцером пробації
та засудженою особою, при
цьому співробітник служби
не лише наглядає за її життям, ходом виправлення, але й
активно впливає на цей процес.
При цьому необхідною умовою ефективного виконання
покарання
співробітником
пробації є вироблення у засудженого позитивного ставлення до роботи, яка з ним проводиться, що виражається в його
особистісних змінах та добровільній реалізації програми
ресоціалізації.
Залежно від складу злочину, характеристики особи та
її суспільної небезпеки суд
може додатково встановити пробацію з обов’язковим
проживанням у спеціальних
гуртожитках, психіатричне
лікування, а також лікування
від алкоголізму й наркотичної
залежності. Нагляд варіюється
від інтенсивного до помірного
й мінімального. Здійснюють
його
як
професіональні
офіцери пробації, так і волонтери та особи з оточення правопорушника.
Ця
санкція
має
реабілітаційний
характер.
Мінімальний період пробації в
більшості Європейських країн
— шість місяців, максимальний — три роки. Суд зобов’язаний пояснити злочинцю мету
пробації, отримати його згоду
на виконання умов й ознайомити з наслідками їх порушення. Виносячи таке рішення, суд
надає правопорушнику шанс
розібратися у вчиненому злочині й зробити все необхідне,
щоб в подальшому злочин не

повторився.
Особа, котра перебуває під
пробацією, повинна дотримуватися таких умов:
• проживати у вказаному
офіцером пробації місці або у
виправному гуртожитку пробації;
• бути
під
наглядом
закріпленого офіцера пробації;
• дотримуватися
умов
випробування;
• утримуватися від будьяких сумнівних дій;
• вести
правослухняну
поведінку;
• займатися продуктивною
працею;
• підтримувати постійний
контакт з офіцером пробації,
інформувати його про всі
зміни, що стосуються місця
проживання та роботи.
У багатьох країнах Європи,
наприклад, існують різноманітні програми інтенсивної пробації: для водіїв, котрі
скоїли злочини в нетверезому стані; соціально-психологічний тренінг сексуальних
злочинців; програма утримання від уживання алкоголю,
наркотиків; навчання контролю своїх емоцій; програма профілактики злочинної
поведінки тощо. Реалізують ці
програми працівники служби
пробації, інших агентств, зокрема, тих, що спеціалізуються
на
антиалкогольному
лікуванні, працевлаштуванні,
розв’язанні соціальних проблем, а також помічникиволонтери з недержавних
організацій та члени сімей і
друзі правопорушника.
Кожна особа, котра перебуває під пробацією, підлягає
індивідуальному обстеженню,
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за результатами якого складається програма нагляду за
нею.
Офіцер пробації, закріплений за засудженим, занотовує проведені бесіди, відзначає зрушення в поведінці
клієнта, раз на місяць складає
його характеристику, яка, за
наявності гарної поведінки й
усунення його небезпеки для
суспільства, може бути направлена в суд для дострокового
звільнення.
Якщо засуджений порушує
порядок відбування покарання, його викликають до суду,
який виносить попередження
або штрафує на певну суму,
або призначає певну кількість
годин громадських робіт з
обов’язковим відвідуванням
денного центру. В крайньому
випадку суд припиняє період
пробації й виносить інше
покарання, аж до ув’язнення.
У деяких юрисдикціях за
порушення пробації накладають публічне покарання,
штраф, жорсткіший нагляд,
короткотермінове ув’язнення і, в найгіршому випадку,
відправлення у в’язницю на
період покарання, що залишився.
Отже, з особами, котрі
перебувають під пробацією,
проводять
різнопланову
соціальну роботу: консультування, тренінги з формування
навичок стримування емоцій і
вміння спілкуватися з людьми,
розвитку гігієнічних навичок і
потреби піклуватися про своє
здоров’я, а також роз’яснюють
шкоду, яку нанесено постраждалому,
навчають
жити
самостійним життям, готують
до законослухняної поведінки
на волі.
Служба пробації прагне

переконати правопорушника
стосовно скоєного злочину,
спонукати його зрозуміти всі
негативні наслідки, показати,
як у подальшому можна уникнути протиправних дій.
Практика роботи служби
пробації
багатьох
Європейських країн дозволила
сформулювати такі її основні
завдання:
1. Сприяння інтеграції злочинця в суспільство, примусове формування у нього поваги до соціальних та правових
норм;
2. Участь
жертви
в
кримінальному процесі та
відновлення справедливості
стосовно захисту її прав;
3. Залучення злочинця до
процесу реституції та формування у нього відповідальності
за протиправну поведінку;
4. Захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів
кримінальних покарань;
5. Зменшення ризику вчинення повторних злочинів.
Новим змістовним напрямком роботи служби пробації
в країнах Європи стало за
останні роки досягнення примирення (“медіації”) кривдника-злочинця і потерпілогожертви.
Конфлікт,
який
утворився між злочинцем і
потерпілим внаслідок вчиненого
насильницького,
хуліганського чи матеріального-корисливого
злочину, не можна було вважати
вирішеним після винесеного
звинувачувального вироку суду.
Соціальний конфлікт продовжував залишатися й загрожував, у разі свого невирішення,
повторними злочинами. Саме
тому, для зменшення ризику
вчинення рецидивного злочи-

ну, профілактики такої можливості, відновлення поваги до
суспільних норм та стандартів
права служба пробації проводить певну підготовчу роботу
з кривдником та потерпілим
для досягнення їх обопільної
згоди на примирення. Потім
офіцер пробації організовує
їхню зустріч чи ряд таких
зустрічей з метою врегулювати конфлікт, що виник
внаслідок вчиненого злочину.
Це допомагає гармонізувати
стосунки між учасниками процесу та пом”якшити наслідки
злочину, вирішити спір та
досягти згоди щодо компенсації заподіяної шкоди з прийнятної для суспільства точки
зору.
Та к е
примирення
здійснюється як на стадії досудового розслідування, так
і при роботі з умовно засудженими особами. У першому випадку офіцер пробації
узагальнює матеріал, отриманий впродовж зустрічей
та обговорень, і передає
його до суду, який може на
цій підставі винести умовне
покарання. Примирення дозволяє потерпілому відчути
важливість його участі в судовому процесі, значущість своїх
прав, отримати
матеріальне відшкодування нанесених
збитків чи моральну компенсацію. А злочинець, приймаючи участь у врегулюванні
конфлікту, замислюється над
своєю поведінкою та переймається відповідальністю за
свої вчинки та дії.
Таким чином ми бачимо, що одним з важливих
напрямків роботи служби в
країнах Європи є подальша
розробка та відпрацювання
методів посередницької та
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пробаційної роботи центрів.
Ця робота потребує залучення до співпраці всіх учасників кримінального процесу,
особливо суддів та державних
обвинувачів. Досвід свідчить,
що якщо стосовно альтернативного покарання (зокрема,
громадські роботи та умовне засудження з наглядом)
офіцером пробації досягнуто
попередніх домовленостей, то
пробація значно ефективніша
за ту, яка призначається
рішенням суду без залучення
офіцерів пробації.
Підсумовуючи, можна сказати, що складовими діяльності
європейської служби пробації є забезпечення чотирьох
напрямків: пробації, посередництва, нагляду за достроково
звільненими з місць позбавлення волі, та організації громадських робіт за рішенням
суду.
За останнє десятиріччя
служба пробації була створена практично в усіх країнах
Східної
та
Центральної
Європи, кожна з яких, маючи
за взірець багаторічний ефективний досвід функціонування служби пробації у країнах
Західної Європи, обирала
власну модель.
З 2003 року в Україні розпочаті експерименти з відпрацювання елементів пробації у
діяльності кримінально-виконавчої інспекції.
Відповідно
до
чинного законодавства України
кримінально-виконавча
інспекція здійснює післясудову функцію, тобто після вступу вироку в законну силу та
отримання його на виконання кримінально-виконавчої
інспекції.
З метою створення підго-

товчих засад до впровадження служби пробації з 2003 по
теперішній час за згодою апеляційних судів в Автономній
Республіці Крим, Одеській та
Київській областях, м. Києві та
м. Севастополь здійснюється
соціальне дослідження осіб, які
притягуються до кримінальної
відповідальності за злочини
невеликої та середньої тяжкості, та складаються за його
підсумками соціальні повідомлення (характеристики), тобто, запроваджуються елементи
досудової функції.
Під час виконання досудової функції здійснюється збір
інформації про особу, яка
притягується до кримінальної відповідальності з метою
надання допомоги суду у
визначенні найбільш ефективного для даної особи виду
покарання (позбавлення волі
або того чи іншого альтернативного покарання) на основі
прогнозування його подальшої поведінки і можливостей
ресоціалізації в суспільстві.
Досудова
підготовка
матеріалів щодо особи, яка
притягується до кримінальної відповідальності завершується написанням соціального повідомлення, мета якого
полягає у відповіді на питання:
“Чи може нагляд у суспільстві
допомогти правопорушнику у його виправленні і чи
буде його звільнення під контроль кримінально-виконавчої інспекції безпечним для
суспільства”.
У соціальному повідомленні відображається докладна інформація про:
• вчинений злочин, причини та умови, що його викликали;

• опис попередньої злочинної діяльності обвинувачуваного (якщо така була);
• ставлення жертви злочину до злочинця і вчиненого
ним діяння;
• докладна біографія обвинувачуваного;
• відомості про родину і
соціальні зв’язки обвинуваченого;
• аналіз обстановки у даному населеному пункті і відношення його жителів до вчиненого злочину.
Повідомлення закінчується
рекомендацією щодо виду
можливого покарання, позбавлення волі чи альтернативне
йому покарання.
Таким чином, дослідження особи, яка притягується до
кримінальної відповідальності,
є специфічний вид діяльності
кримінологічного і соціально-психологічного характеру, властивий тільки службі
пробації, і яким працівники кримінально-виконавчої
інспекції ще не займалися.
Складання
соціального
повідомлення про особистість
правопорушника
потребує
від працівників кримінальновиконавчої інспекції певних
знань в області психології та
педагогіки, вони повинні мати
ряд особистих якостей, навичок та певний життєвий досвід,
що дозволить їм встановити психологічний контакт з
особою, яка притягується до
кримінальної відповідальності,
забезпечити довіру з її боку.
Саме
тому
працівники кримінально-виконавчої
інспекції у пілотних регіонах
пройшли необхідне навчання із залученням спеціалістів
пробації Великої Британії
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Зважаючи на успішний
початок експерименту та його
отримані перші позитивні
результати у 2005-2006 роках
було подовжено проведення
експерименту в Автономній

№
з/п

1.
2.

Регіон

м. Ялта,
АР Крим
м. Біла Церква,
Київської області
Всього:

тяжкі

70

Направлено
Матеріалів
до суду

Республіці Крим у м. Ялта та м.
Біла Церква Київської області.
За перше півріччя 2006 року
підготовлено та направлено до
суду працівниками кримінально-виконавчої інспекції 22
із них за
злочини:

соціальних повідомлень, із
них розглянуто судом та з урахування думки викладеної у
повідомленні винесені судові
рішення 9:

із них за видами:
ПризнаРозглячено
нуто
покарансудом
ня

передано
на поруки
обмеження
волі

4.

2

штраф

3.

звільненні з
випробуванням

Вчинили
нові
злочини

91

тяжкі

2.

Автономна
Республіка
Крим
Одеська
область
м.Київ та
Київська
область
м. Севастополь
Всього:

лено та направлено до суду
працівниками інспекції 149
соціальних повідомлень, які
розглянуті та з урахування
думки, викладеної у повідомленні, винесені судові рішення.
із них за видами:

ПризнаРозглячено
нуто
покасудом
рання

невеликої
тяжкості
середньої
тяжкості

1.

Регіон

із них за
злочини:
невеликої
тяжкості
середньої
тяжкості

№
з/п

Направлено
матеріалів до
суду

опрацьовані у Верховному
Суді України та направлені
працівникам суду та інспекції
для успішної підготовки досудових матеріалів на підсудного;
У 2003 році було підготов-

громадські
роботи
виправні
роботи
позбавлення волі

та українських експертів.
Розроблені методичні рекомендації
щодо
здійснення підготовки соціального
повідомлення про особу, яка
притягується до кримінальної відповідальності, були

Вчинили
звільнові злоненні з
чини
випробуванням

5

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

17

6

6

5

9

9

1

1

1

6

0

22

6

10

6

9

9

1

1

1

6

0

Проведення експерименту в Автономній Республіці
Крим, Одеській та Київській
областях, м. Києві та м.
Севастополь дало можливість
відпрацювати механізми та
шляхи введення в Україні
однієї з функції служби пробації як підготовка соціаль-

ного повідомлення, підготувати проекти нормативних
документів для внесення змін
до кримінального, кримінально-процесуального
та
кримінально-виконавчого
законодавства, напрацювати
певний досвід та розробити
методичні рекомендації для

працівників
кримінальновиконавчої інспекції.
3
жовтня
2006
року
народним
депутатом
України О.Фельдманом було
зареєстровано законопроект
“Про внесення змін до деяких законів України” (стосовно впровадження про-
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бації). Пропонується Статтю
51 Кримінального кодексу,
яка визначає види покарань,
доповнити новим видом
кримінального
покарання
“пробацією”.
Стаття 57-1 Кримінального
кодексу викладена у такій
редакції:
«Стаття 57-1. Пробація
1. Пробація - покарання
без позбавлення чи обмеження волі , яке полягає у встановленні обмежень щодо свободи пересування засуджених
в межах визначеної території і передбачає здійснення уповноваженим органом
виконання покарань нагляду (контролю) за поведінкою
засуджених з обов’язковим та
систематичним їх звітуванням про місце проживання,
роботи чи навчання та залученням до соціально-виховних заходів чи інших видів
діяльності, які організуються
уповноваженими органами
виконання покарань згідно
з індивідуальним планом
соціальної реабілітації засудженого.
2. Пробація призначається
на строк від трьох місяців до
трьох років
3. Пробація не застосовується до осіб, які раніше
відбували покарання у виді
позбавлення волі.
4. Загальна
тривалість
участі засуджених в заходах,
передбачених
індивідуальним
планом
соціальної
реабілітації, не може перевищувати 60 годин на місяць».
Одночасно
підготовлений
законопроект
“Про
службу пробації України”,
який визначає правові основи організації та діяльності

Служби пробації України, її
завдання, функції та повноваження.
Згідно Ст.3 законопроекту:
“На
Службу
пробації
України покладається завдання щодо здійснення єдиної
державної політики у сфері
виконання кримінального
покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі, та інших
видів відповідальності за
рішенням суду, забезпечення безпеки суспільства через
заохочення правопорушників
ставати законослухняними
членами суспільства, єфективний контроль і нагляд за
правопорушником з метою
попередження рецидивної
злочинності та ресоціалізації
особи, яка вчинила злочин”.
Стаття 8 законопроекту
визначає такі функції Служби
пробації:
1) виконання покарання,
не пов’язаного з позбавлення
волі, та участь у реалізації
інших видів кримінальної
відповідальності за рішенням
суду;
2) забезпечення
судів
та інших зацікавлених державних служб інформацією
(досудові звіти, доповіді про
соціальне обстеження правопорушників) про особу, яка
вчинила злочин;
3) нагляд та допомога суб’єкту пробації після
здійснення заходів, передбачених пробацією, забезпечення його практичної,
фінансової, соціальної і психологічної допомогою та
опікою;
4) організація розробки
програм корекції соціальної
поведінки та забезпечення
проведення превентивних

заходів;
5) залучення
правопорушників (та потерпілих) до
програм відновного правосуддя (медіації) та прийняття
правопорушником особистої
відповідальності за виправлення наслідків скоєного;
6) співробітництво
з
державними і громадськими
органами та організаціями з
метою розробки та впровадження найбільш ефективних
методів індивідуальної роботи.
Наразі обидва документи
виносяться на громадське
обговорення з метою підвищення
поінформованості
як народних депутатів, так і
представників правоохоронних і судових органів, прокуратури, адвокатури, юридичної громадськості про
новації, які вже давно впороваджені практично у всіх
країнах Європи і які довели
свою високу попереджувальну ефективність.
Таким чином, від вивчення зарубіжного досвіду у
сфері пробації, усвідомлення її необхідності, як нового
механізму попередження злочинності та реабілітації осіб,
засуджених до нев’язничних
видів кримінальних покарань, від
експериментального практичного відпрацювання елементів пробації
ми наближаємося до законодавчого закріплення цього виду покарання та створення відповідної служби,
яка б виконувала усі види
покарань, що не пов’язані з
позбавленням волі.
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Зміни в судовій практиці (2002 – 2006 p.р.)

(за матеріалами опитування суддів, що проводились Центром суддівських студій
в рамках програми “Гуманізація практики призначення та виконання покарань”)
1. Чи знайомі Ви з практикою застосування покарань, альтернативних позбавленню волі, у
європейських країнах?

2. Які види покарань є найбільш ефективними в Україні?

3. Чи відповідають, на Вашу думку, покарання, не пов’язані з позбавленням волі, меті і завданням покарання?
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4. Чи знайомі Ви з практикою виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, у вашому регіоні?

5. Чи доцільне, на Вашу думку, збільшення кількості статей Кримінального кодексу України,
санкції яких передбачають покарання, не пов’язані з позбавленням волі?

6. Чи доцільно, на Вашу думку, розширити кількість статей Кримінального кодексу, санкції
яких передбачають покарання у виді громадських робіт?

7. Чи вважаєте Ви можливим призначення покарання із застосуванням ст. 75 КК до особи, яка вже
була засуджена із застосуванням цієї статті і вчинила новий злочин до закінчення іспитового строку?
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8. Чи вважаєте Ви можливим застосування додаткового покарання у виді штрафу при засудженні особи із звільненням від відбування покарання з випробуванням, коли санкція статті, за
якою засуджено особу, не передбачає такого додаткового покарання?

9. Чи доцільно, на Вашу думку, надавати судді соціально-психологічну характеристику на обвинуваченого та на підсудного, яка б дала змогу більш повно оцінити його особу та виваженіше
винести вирок?

10. Чи знайомі Ви з системою, принципами організації, формами і методами роботи служби
пробації європейських країн?

11. Чи є можливим створення в Україні служби пробації (як варіант реорганізації кримінально-виконавчої інспекції)?
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Заходи проекту
Українсько-швейцарський проект
“Підтримка реформування системи
попереднього ув’язнення”.
Верховний Суд України спільно з
Генеральною прокуратурою України та
Міністерством внутрішніх справ України
за підтримки Центру суддівських студій та
Дирекції з питань розвитку та співробітництва Швейцарії реалізує українсько-швейцарський проект “Підтримка реформування
системи попереднього ув’язнення”.
В рамках проекту передбачено на базі
двох районів (Оболонський район м. Києва
та Білоцерківський район Київської області)
за допомогою українських та швейцарських
експертів проаналізувати практику обрання
запобіжних заходів, визначити оптимальне
застосування існуючих правових можливостей з урахуванням міжнародних стандартів,
розробити пропозиції щодо ефективної

співпраці слідчих органів, прокуратури та
суду, спрямованої на послідовне розширення
призначення альтернативних заходів.
Для досягнення максимальної результативності проекту була створена експертна група з представників вищезазначених структур
та науковців, яка здійснюватиме всебічний
глибокий аналіз ситуації щодо попереднього ув’язнення та практики судочинства в
Оболонському районному суді м. Києва та
Білоцерківському міськрайонному суді
Київської області, розроблятиме практичні
та науково обґрунтовані рекомендації та
програми тренінгів для цільових груп (судді,
слідчі, прокурори). Очікується, що на підставі
проведених досліджень та оцінки нового практичного досвіду будуть розроблені
директиви відносно оптимізації процесу
попереднього ув’язнення та пропозиції для
удосконалення існуючого законодавства.

Семінар для суддів, прокурорів та слідчих МВС
Оболонського району м.
Києва (суддя Верховного
Суду України Міщенко С.
М., голова Оболонського
районного суду м. Києва
Гриненко О. І.)

Семінар для суддів, прокурорів та слідчих МВС
Оболонського
району
м. Києва

Вісник Центру суддівських студій / №9 / 2006
29

Заходи проекту

Учасники семінару для суддів, прокурорів та слідчих
МВС Білоцерківського району

Учасники навчального семінару в м. Базель (Швейцарія)
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До бібліотечки судді
Укладання:

Бюро інформації
Ради Європи в Україні
В цьому виданні наведені тексти документів Ради Європи
українською мовою серії «Угоди та договори Ради Європи»,
які були ратифіковані Україною за час її перебування
членом Ради Європи (1995—2005 pp.), і, відповідно до статті
9 Конституції України, стали частиною національного
законодавства України.
Всі вміщені в цьому виданні тексти супроводжуються
текстами законів про їхню ратифікацію та посиланням
на джерело опублікування та відомостями про набуття
чинності для України кожного з документів.
Оригінальні
тексти
договорів
–
англійською
та французькою мовами – можна знайти за такою
електронною адресою: http://conventions.coe.mt.
Видання опубліковане з нагоди відзначення 10-ої річниці
членства України в Раді Європи.

Укладання:

Ю. Зайцев, О. Павліченко
В цьому виданні зібрані 60 рішень
Європейського Суду з прав людини, переклади
яких були підготовлені з врахуванням
найбільш актуальної проблематики в практиці
застосування Європейської конвенції з прав
людини українськими суддями, прокурорами
та адвокатами. Ці тексти були опубліковані
українською мовою в окремих збірках (6 видань
в 2001-2005 роках), підготовлених для вивчення
практики застосування ЄКПЛ українськими
суддями та прокурорами.
Основний масив складають рішення, що
пов’язані з посиланням на порушення статей
3, 5, 6 та 10 Європейської конвенції з прав
людини. Видання становить інтерес для всіх, хто
займається проблематикою Європейського суду
з прав людини, його прецедентною практикою.
Видання підготовлене з нагоди відзначення 10-ї
річниці членства України в Раді Європи (1995—
2005) за підтримки Міжнародного Фонду
«Відродження».
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