До спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Національної академії наук України
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію
Марти-Марії Яциніної
«Зловживання владою, службовим становищем або
повноваженнями за Кримінальним кодексом України
(ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК України)»,
подану на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Попри значущість для
скорочення масштабів корупційної поведінки в суспільстві правової культури
громадян, організаційно-управлінських факторів і, звісно, «створення такого
соціального порядку, за якого жити і працювати чесно є вигідним»1, важливу роль
у мінімізації корупції відіграє якість кримінально-правових та адміністративноправових заборон, а також професійність і наступальна позиція уповноважених
органів держави.
Вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність за службові та
прирівняні до них кримінальні правопорушення (передусім його антикорупційна
складова) періодично оновлюється. Розділ XVII Особливої частини чинного
Кримінального кодексу України (далі – КК) «Кримінальні правопорушення у
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг» є одним із найбільш «багатостраждальних», створюючи в
цьому сенсі гідну конкуренцію розділу VII, присвяченому кримінальним
правопорушенням у сфері господарської діяльності. Як наслідок, відповідні
кримінально-правові норми, стаючи все більш репресивними і водночас
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заплутаними і складними для сприйняття навіть «вузьких» фахівців, створюють
ґрунт

для

неоднозначного

тлумачення

та,

як

наслідок,

суперечливого

правозастосування.
Чимало питань, пов’язаних із законодавчим забезпеченням кримінальноправової протидії корупції, належить в юридичній літературі до числа
дискусійних. Серед них: вдалість і результативність втіленого в КК варіанту
диференціації кримінальної відповідальності за службові зловживання в
публічній і приватній сферах; межі сприйняття міжнародно-правових стандартів
боротьби з корупцією; доречність обмеження застосування низки пільгових
кримінально-правових положень щодо осіб, які вчинили корупційні кримінальні
правопорушення; їхній перелік; поняття «публічні послуги» та, відповідно,
віднесення до осіб, які надають публічні послуги, певних категорій спеціалістів,
які займаються професійною діяльністю; відсутність нормативного визначення
поняття «службова особа юридичної особи приватного права»; оптимальність
існуючого розмежування кримінально протиправних та адміністративно караних
порушень

антикорупційного

законодавства;

кримінально-правові

аспекти

провокації підкупу; кваліфікація посередництва в наданні та одержанні
неправомірної вигоди тощо.
За умов, коли зусилля держави не завжди дають бажаний результат у вигляді
мінімізації корупційних проявів і зниження рівня корумпованості суспільства,
саме напрацювання правничої науки можуть і повинні стати надійним
фундаментом як для якісного і виваженого законотворення в частині визначення
нормативних

підстав

кримінально-правового

корупційних

кримінальних

правопорушень,

реагування
так

і

для

на

вчинення

формулювання

правозастосовних орієнтирів, розрахованих на практичних працівників різних
суб’єктів антикорупційної діяльності, а також суддів.
Антикорупційне законодавство України і, зокрема, КК містить численні вади
і «вузькі місця», які, однак, не стільки блокують, скільки ускладнюють
правозастосування. З одного боку, зрозуміло, що від того, наскільки вдало
викладено ту чи іншу кримінально-правову заборону, наскільки виразно
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законодавець об’єктивував свою волю, залежить ефективність цієї заборони, а
дефекти кримінально-правової норми спроможні серйозно ускладнити її дію або
навіть зробити «мертвою». З іншого, навіть якісний кримінальний закон не
гарантує справедливого і виваженого правозастосування.
Окремі

аспекти

кримінально-правової

характеристики

злочинів,

передбачених ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК, є дискусійними в юридичній літературі
і на практиці (крім зазначених вище моментів, це тлумачення зворотів «всупереч
інтересам служби» і «використання... службового становища», змістовна
наповнюваність відповідних суспільно небезпечних наслідків, співвідношення
зловживання

владою

або

службовим

становищем

і

складів

суміжних

кримінальних правопорушень тощо).
Актуальність обраної теми посилюється через таку, що триває, роботу над
проєктом нового КК. Робочій групі є над чим поламати голову, бо фахівцями
висловлюються нерідко діаметрально протилежні судження і з приводу
перспектив заборон, закріплених у ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК.
Так, у висновку ГНЕУ Апарату Верховної Ради України (далі – ВРУ) на
проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу
України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності»
(реєстр. № 2621 від 18 грудня 2019 р.) зазначається, що після прийняття Закону
від 21 лютого 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального

кодексів

України

щодо

імплементації

до

національного

законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» диспозиція ч. 1
ст. 364 КК зазнала істотних негативних змін. Замість корисливих мотивів чи
інших особистих інтересів або інтересів третіх осіб законодавець як обов’язкову
суб’єктивну ознаку зловживання владою або службовим становищем передбачив
мету одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної
або юридичної особи, чим істотно звузив межі кримінальної відповідальності за
відповідне

діяння.

За

відсутності

(недоведеності

органами

досудового

розслідування) вказаної мети в поведінці службової особи, яка умисно вчиняє
певні службові зловживання, така особа взагалі не підлягає кримінальній
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відповідальності навіть у випадках, коли шкода, завдана внаслідок її суспільно
небезпечного діяння, становить сотні мільйонів або й мільярди гривень. У зв’язку
з цим найкращим із можливих способів вирішення проблем, пов’язаних із
фактичною безкарністю за різноманітні службові зловживання, парламентські
експерти називають повернення до тієї редакції ст. 364 КК, яка діяла до прийняття
Закону від 21 лютого 2014 р.
Співзвучні міркування (про необґрунтоване звуження рамок кримінальної
відповідальності за злочин, передбачений ст. 364 КК, і про те, що її теперішня
редакція потребує радикальних, а не косметичних змін) висловлює М. Мельник у
відгуку офіційного опонента на кандидатську дисертацію В. Громка «Вчинення
злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за
кримінальним правом України». З поміж іншого вчений вказує на існування
конкуренції норм, передбачених ст. 364 і ст. 368 КК, яка породжує складність
кваліфікації вчиненого службовою особою, а отже, створює додаткові перешкоди
для ефективного кримінально-правового реагування на службові зловживання.
Також М. Мельник висловлює припущення, що визначення істотної шкоди як
ознаки складу злочину, передбаченого ст. 364 КК, було запроваджене в результаті
прийняття Закону від 13 травня 2014 року «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку
з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України» зовсім не випадково, а з далекоглядною метою, яка має
важливе значення для розслідування службових злочинів, вчинених у період з
листопада 2013 р. по лютий 2014 р.
Натомість Є. Письменський, розвиваючи ідеї М. Хавронюка, чи не
найкращим варіантом удосконалення КК у вказаній частині вважає виключення з
нього ст. 364 з одночасним внесенням змін до низки статей кримінального закону,
які встановлюють відповідальність за діяння, що можуть вчинятись у спосіб
зловживання владою або службовим становищем. На переконання дослідника,
держава має: чітко визначати, які форми службового зловживання вона вважає
злочинними,

не

допускаючи

при

цьому

невиправдано

широкого
4

правозастосовного угляду; ліквідувати значний корупціогенний фактор, який був
закладений у попередній редакції ст. 364 КК і частково залишається на сьогодні
(або не допустити його повернення); реалізовувати кримінальну відповідальність
лише щодо тих осіб, які вчиняють службове зловживання, з характерним для
злочину

рівнем

суспільної

небезпечності,

тобто

справжньою

здатністю

заподіювати істотну шкоду2.
В юридичній літературі зустрічаються й інші цікаві думки щодо шляхів
вдосконалення ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК, зокрема про скасування у цих статтях
вказівки на істотну шкоду і про те, що зазначені службові зловживання мають
включати в себе й одержання неправомірної вигоди-винагороди, у зв’язку з чим
КК необхідно доповнити нормою (нормами) про відповідальність за її надання,
оскільки поняттям підкупу такі дії не охоплюються3.
Достовірність та обґрунтованість переважної більшості наукових
положень,

висновків

і

рекомендацій,

сформульованих

у

дисертації,

забезпечується широтою і різноманітністю опрацьованої джерельної бази,
веденням коректної полеміки, використанням методів пізнання, які вдало
підібрані з урахуванням предмета дисертаційного дослідження, продуманою
логікою викладення матеріалу, яка дозволила авторці виконати поставлені перед
собою завдання (с. 7–8).
При написанні роботи здобувачка опрацювала значний масив юридичної
літератури, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з різних категорій
кримінальних справ, рішення Конституційного Суду України, статистичні
відомості, матеріали судової практики, законопроєкти і супровідні матеріали до
них, міжнародно-правові документи, учасником яких є Україна.
Особливістю джерельної бази є активне (але не на шкоду кримінальноправовій матерії) звернення до здобутків загальної теорії права, цивілістики,
адміністративного та господарського права, історії держави та права.
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Емпірична база видається достатньою (с. 9); при цьому матеріали судової
практики піддаються ретельно-критичному аналізу.
Ознайомлення з роботою дозволяє зробити висновок про те, що пані МартаМарія є сумлінним науковцем, яка вміє логічно викладати та аналізувати
теоретичний, практичний і законодавчий матеріал, формулювати виважені та
узагальнені висновки, застосовувати різноманітні методи наукового пізнання.
Практичне

значення

одержаних

результатів

у

науково-дослідній,

законотворчій, правозастосовній діяльності та навчальному процесі достатньою
мірою висвітлене в дисертації (с. 11) і сумнівів не викликає.
Основним адресатом пропозицій здобувачки є законодавець (а так само
робоча група, яка опікується розробленням проєкту нового КК), оскільки
сформульовані у дисертації авторські редакції ст. 364 КК «Зловживання
повноваженнями або перевищення повноважень», ст. 364-1 КК «Зловживання
владою або перевищення влади», ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги» і ст. 367-1 КК «Професійна недбалість
осіб, які надають публічні послуги» (с.176–179), попри притаманні їм окремі
дискусійні аспекти, є логічним завершенням проведеного дослідження і загалом у
кращий бік відрізняються від чинних редакцій зазначених кримінально-правових
заборон,

а

так

само

задовільно

вирішують

проблему

кримінальної

відповідальності за професійну недбалість осіб, які здійснюють професійну
діяльність з надання публічних послуг.
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що у ній реалізовано
комплексний і заснований на з’ясуванні природи зловживання правом як
міжгалузевого родового поняття підхід до вирішення проблем кримінальної
відповідальності

за

зловживання

владою,

службовим

становищем

і

повноваженнями, передбачені розділом XVII Особливої частини КК.
Сформульовані дисертанткою положення, які виносяться на захист (с. 9–11),
є новими або містять значну частку новизни і загалом вдало класифіковані на ті,
що висунуті вперше, вдосконалені чи дістали подальшого розвитку.
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Вважаю, що є добре продуманими та аргументованими, через що
заслуговують на підтримку міркування здобувачки про:
залежність розуміння (інтерпретації) феномену зловживання правом і
визначення його ознак від типу праворозуміння, обстоюваного інтерпретатором;
доцільність виокремлення у межах розділу XVII Особливої частини КК
декількох видових об’єктів;
можливість вчинення зловживання владою, службовим становищем і
повноваженнями шляхом як дії, так і бездіяльності;
визнання de lege lata істотною шкодою і тяжкими наслідками з погляду
інкримінування ст. ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК лише тієї шкоди, яка
піддається грошовій оцінці;
можливість вчинення досліджуваних злочинів тільки з прямим умислом;
доцільність закріплення в КК поняття публічних послуг;
близькість понять «інтереси служби» та «інтереси службової особи»;
необхідність

розрізняти

під

час

кримінально-правової

кваліфікації

зловживання владою та зловживання службовим становищем;
належність представників

місцевого

самоврядування

до

числа осіб,

спроможних нести відповідальність за ст. 364 КК;
кваліфікацію зловживань службових осіб націоналізованих підприємств за
ст. 364 КК, а зловживань службових осіб приватизованих підприємств – за
ст. 364-1 КК;
невизнання службовими особами у кримінально-правовому розумінні цього
поняття учасників господарського товариства і кінцевих бенефіціарних власників;
проблематичність віднесення до числа осіб, які надають публічні послуги,
суб’єктів, які не фігурують у конкретизованих законодавчих переліках;
помилковість законодавчого рішення щодо віднесення державного виконався
до числа осіб, які надають публічні послуги;
доцільність запровадження суворішої кримінальної відповідальності для
представників влади і місцевого самоврядування порівняно з відповідальністю
для інших категорій службових осіб;
7

належність передбачених ст. ст. 364, 364-1 і ст. 365-1 КК зловживань владою,
службовим становищем і повноваженнями до числа суміжних кримінальних
правопорушень;
інкримінування не ст. 364 (364-1), а ст. 191 КК у випадках завищення
вартості

виконаних

робіт,

невідповідності

документально

зафіксованих

показників фактично поставленим товарам (наданим послугам) тощо;
помилковість судової практики в частині визнання державного реєстратора
службовою особою;
доцільність уточнення у досліджуваних кримінально-правових заборонах
формулювання додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатись певною діяльністю.
У роботі наводиться й чимало інших співзвучних мені положень, ідей,
висновків. Водночас дисертаційне дослідження М.-М. Яциніної, як будь-яка посправжньому творча праця, не позбавлене окремих вад і дискусійних положень.
Тому загальна позитивна оцінка дисертації не виключає зауважень і побажань, які
носять рекомендаційний характер і, сподіваюсь, будуть використані пані МартоюМарією у подальшій науковій діяльності.
1. Поняттю «публічні послуги» притаманна законодавча невизначеність, що
на практиці викликає серйозні труднощі з віднесенням певних категорій
професіоналів до числа осіб, які здійснюють діяльність з надання публічних
послуг, та, як наслідок, із кваліфікацією кримінально караних діянь цих суб’єктів.
За таких обставин пропозиція дисертантки закріпити у п. 1 примітки ст. 365-2 КК
визначення поняття публічних послуг (с. 124–125, 178) заслуговує на підтримку.
Водночас не може не поставати питання про оптимальність наведеної
дефініції – як через часткову абстрактність (оцінність) виділених ознак публічних
послуг, так і з огляду на відсутність здійсненого здобувачкою критичного аналізу
низки подібних визначень, сформульованих авторами монографічних робіт,

8

присвячених

кримінально-правовій

характеристиці

злочинів,

вчинюваних

особами, які здійснюють професійну діяльність з надання публічних послуг4.
Наприклад, К. Задоя, наполягаючи на відмові від практики розкриття змісту
розглядуваного поняття шляхом відкритих переліків категорій осіб, як це має
місце в чинному КК, пише, що абсолютна більшість категорій осіб з первинних
переліків у статтях 365-2 і 368-4 КК характеризувалась певними спільними
ознаками. Йшлося про осіб, які займаються діяльністю (наданням послуг),
умовами здійснення якої є: а) наявність вищої освіти; б) проходження після
здобуття вищої освіти спеціальної підготовки; в) одержання за результатами
підготовки сертифікату (свідоцтва), що видається уповноваженим органом
державної влади або уповноваженою державою самоврядною організацією. Саме
ці ознаки, на думку згаданого науковця, і повинні лягти в основу майбутнього
визначення поняття «особа, яка надає публічні послуги»5.
Існують, як вже зазначалось, й інші теоретичні підходи, опрацювання яких
мало б передувати висуненню на суд наукової спільноти авторської дефініції
поняття публічних послуг. Адже вона покликана уніфікувати вкрай кострубате
правозастосування в частині визнання суб’єктами злочинів, передбачених ст. 3652 і ст. 368-4 КК, осіб, безпосередньо не згаданих у цих заборонах.
Законодавчий зворот, відтворений здобувачкою у п. 2 примітки авторської
редакції ст. 365-2 і диспозиції ч. 1 проєктованої ст. 367-1 КК (професійна
діяльність, пов’язана з наданням публічних послуг), вважаю не зовсім вдалим;
краще вести мову про професійну діяльність з надання публічних послуг.
Необхідність уважного ставлення до законодавчої термінології зайвий раз
підтверджується висловленою в юридичній літературі «оригінальною» думкою
про те, що до осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням
4

Див., зокрема: Шиндель Ю.І. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2014 С. 179–180; Рябенко М.В.
Кримінально-правова охорона професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2016. С. 177, 180; Коротюк О.В. Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину: монографія.
Друге видання. Київ: ОВК, 2017. С. 177–178; Перешивко О.С. Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка
надає публічні послуги: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2018. С. 143, 213.
5
Задоя К.П. Висновок щодо узгодженості між собою положень Кримінального кодексу України, Закону
України «Про запобігання корупції», Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення в аспекті кримінальної відповідальності за корупційні злочини. П. 17. URL:
https://pravo.org.ua/img/books/files/1571912209cplr.%20coherence%20of%20legislation.pdf.
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публічних послуг, треба відносити осіб, які безпосередньо публічні послуги не
надають, але виконання професійних обов’язків якими покликане сприяти їх
наданню чи іншим чином пов’язане з їх наданням (наприклад, помічник
нотаріуса)6.
Ще й такий нюанс. Пані Марта-Марія не бачить проблем в ототожненні
понять «особа, яка надає публічні послуги» та «особа, яка здійснює професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг». Однак такий підхід у разі
сприйняття його законодавцем спроможний викликати суперечливі тлумачення
КК. Скажімо, відмінні від нотаріуса особи, уповноважені посвідчувати заповіти й
довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених (йдеться про
посадових осіб органів місцевого самоврядування, консульських установ України,
головних лікарів, їх заступників з медичної частини, начальників госпіталів,
директорів або головних лікарів будинків для осіб похилого віку та інвалідів,
командирів (начальників) військових частин, начальників установ виконання
покарань), не охоплюються поняттям нотаріуса як спеціального суб’єкта
злочинів, передбачених ст. 365-2 і ч. 3 (ч. 4) ст. 368-4 КК. Зазначені особи не
здійснюють професійну (у нашому випадку – нотаріальну) діяльність з надання
публічних послуг, але, вочевидь, можуть бути визнані особами, які в певних
ситуаціях надають публічні послуги7.
Законодавче віднесення деяких категорій осіб до числа тих, хто здійснює
професійну діяльність з надання публічних послуг, не є безспірним. Здобувачка,
як вже зазначалось, помітила цю проблему щодо державних виконавців, але не
відреагувала на помилковість надання такого кримінально-правового статусу
арбітражному керуючому (с. 86, 120, 134, 151, 179).
На арбітражного керуючого на різних стадіях провадження у справі про
банкрутство покладено виконання широкого кола обов’язків, які з погляду
кримінально-правового поняття службової особи визнаються організаційнорозпорядчими або адміністративно-господарськими. До набрання чинності
6

Коротюк О.В. Зазнач. праця. С. 178.
Докладніше про це: Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ: Ваіте, 2017.
С. 715–716.
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Законом від 7 квітня 2011 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», який змінив
кримінально-правовий статус арбітражного керуючого, панівною в юридичній
літературі була точка зору, згідно з якою арбітражний керуючий визнавався
службовою особою за ознакою виконання ним організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських
Джерелом

спеціального

обов’язків

повноваження

за

спеціальним

виступало

повноваженням.

рішення

(ухвала)

господарського суду. Незважаючи на те, що арбітражний керуючий не обіймає на
підприємстві посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов’язків, і є ФОПом, виконання зазначених
обов’язків покладається на нього рішенням (ухвалою) господарського суду. За
таких обставин теоретична пропозиція виключити арбітражного керуючого з кола
осіб, спроможних нести відповідальність, зокрема, за ст. 365-2 КК, і визнавати
його суб’єктом злочину, передбаченого ст. 364 і ст. 364-1 КК (залежно від того, до
яких юридичних осіб – публічного або приватного права – належить
підприємство-боржник) загалом заслуговує на схвалення8.
Так само складно погодитись із здобувачкою в частині віднесення до осіб, які
здійснюють професійну діяльність з надання публічних послуг, уповноваженої
особи та службової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (с. 178). Ці
особи наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими
повноваженнями, що вказує на помилковість такого віднесення (і наявного, і
пропонованого у дисертації). Як слушно зазначає К. Задоя, ототожнення
службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з особами, які надають
публічні послуги, підриває системність кримінального закону – розділу XVII
Особливої частини КК, який з-поміж іншого ґрунтується на диференціації
кримінальної відповідальності службових осіб та осіб, які надають публічні
послуги. Хоч можна угледіти певну подібність між правовим статусом
уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і правовим
статусом арбітражних керуючих, ця обставина не спростовує помилковість
8

Дудоров О.О. Зазнач. праця. С. 714.
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законодавчого рішення про віднесення уповноважених осіб Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб до числа тих, хто здійснює професійну діяльність з надання
публічних послуг9.
2. Наскрізною ідеєю дисертаційного дослідження М.-М. Яциніної є
розуміння кримінально протиправних зловживань, описаних у ст. ст. 364, 364-1 і
365-2 КК, як виду зловживання правом (с. 10, 55, 57, 173 та ін.). Такий
теоретичний підхід виглядає цікавим і новаторським. Водночас різні інтерпретації
зловживання правом у загальній теорії права, суперечливе вирішення питання про
ознаки цієї специфічної юридично значущої поведінки спонукають поставити для
обговорення деякі питання.
Чи не суперечить обстоюваному здобувачкою розумінню зловживань
владою, службовим становищем, повноваженнями:
1) визнання однією з ознак об’єктивної сторони складів цих злочинів
протиправності діянь, що однозначно випливає із наведених у дисертації типових
форм (способів) зловживання владою (с. 81–82) і зловживання службовим
становищем (с. 85–86)?
Йдеться про: втручання в діяльність органів державної влади, їх службових
та

посадових

осіб,

інших

працівників

(шляхом

незаконних

вказівок,

розпоряджень, наказів, спрямованих на надання переваг окремим фізичним
особам або юридичним особам або усунення перешкод у їх діяльності, у т. ч. про
припинення щодо них перевірок, звільнення від відповідальності за виявлені
порушення); прийняття рішень нормативного характеру – підготовка та видання
нормативно-правових актів, які передбачають сприяння окремим юридичним
особам чи фізичним особам у їх діяльності; використання державних чи
суспільних коштів не за призначенням; потурання правопорушенням підлеглих чи
підконтрольних осіб; реалізацію товарів, робіт чи послуг за заниженими цінами;
використання основних засобів в особистих інтересах, що призвело до збитків;
укладення договору на невигідних для юридичної особи умовах за відсутності
ознак кримінального правопорушення проти власності тощо. Вести мову про
9

Задоя К.П. Зазнач. праця. П. 17.
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формальну правомірність такої поведінки, мабуть, недоречно. Однією ж з
основних ознак зловживання правом є здійснення законного суб’єктивного права
чи виконання юридичного обов’язку в межах, передбачених законом; у цьому
аспекті зловживання правом є нібито правомірним діянням10;
2) пропозиція de lege ferenda використати в авторських редакціях ст. ст. 364,
364-1, 365-2 КК зворот «вчинення… будь-якої дії чи утримання від вчинення дій,
що є порушенням законодавства…» (с. 176, 177, 178)? Тобто на виконання ст. 19
Конвенції ООН проти корупції (с. 155–156) підкреслюється незаконний характер
відповідних діянь, щодо яких міркування про притаманну зловживанню правом
поведінку, здійснювану у спосіб, дозволений правом, як на мене, позбавлені
сенсу.
Цікаво, до речі, якщо зворот «використання всупереч інтересам» у чинних
редакціях ст. 364 і 364-1 КК використовується обґрунтовано, бо, як пише
здобувачка, кореспондує ознаці зловживання правом (с. 55, 77), то чому він не
знаходить відбиття в авторських редакціях цих кримінально-правових заборон?
У рішеннях Верховного Суду (ВС) неодноразово наголошується на тому, що
зловживання правом – це свого роду спотворення права, коли особа надає своїм
діям видимість юридичної правильності, використовуючи насправді свої права в
цілях, які є протилежними тим, що переслідує позитивне право11. Не думаю, що
ця ознака беззастережно характерна для досліджуваних у дисертації злочинів,
вчинюваних у способи, перераховані вище.
Якщо зловживати – означає вживати, використовувати що-небудь на зло чи
шкоду комусь, то чи не маємо ми справу у цьому разі зі звичайним омонімом ?
Омоніми – це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. Так, не визнає
ж дисертантка згадане у ст. 190 і ст. 192 КК зловживання довірою видом
зловживання правом?

10
Євтєєва Д.П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна
обумовленість і склад злочину: монографія. Харків: Право, 2015. С. 106.
11
Верховний Суд роз’яснив, що є зловживання правом. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/194295verkhovniy-sud-rozyasniv-scho-ye-zlovzhivannya-pravom.
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3. М.-М. Яциніна заперечує можливість службового зловживання шляхом
використання не повноважень службової особи, а тих можливостей, якими
службова особа офіційно не наділена, зокрема її авторитету (с. 10, 89, 136). Щодо
ст. 364-1 КК «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми» така позиція
ґрунтується на «букві» закону (на мою думку, недолугого), через що спростувати
її навряд чи вдасться, а ось щодо ст. 364 КК «Зловживання владою або службовим
становищем» вона (позиція) означає невиправдано обмежувальне тлумачення
чинного кримінального закону.
Наприклад, М. Мельник як багаторічний коментатор ст. 364 КК не
сумнівається в тому, що службова особа при зловживанні у будь-якій формі
прагне скористатися своїм службовим становищем, яке передбачає як наявність
передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами повноважень
(прав і обов’язків), так і наявність фактичних можливостей, які надає їй сама
посада (її загальновизнана вага, важливість, впливовість)12. На переконання
В. Навроцького, карана за ст. 364 КК дія або бездіяльність вчиняються службовою
особою з використанням свого службового становища. При цьому може мати
місце, зокрема, використання свого службового становища для впливу на
вищестоящих службових осіб, в компетенції яких знаходиться вчинення певного
діяння, або на колегіальний орган, а так само використання свого службового
авторитету, авторитету посади чи органу, де працює винний, для впливу на інших
службових осіб, працівників підприємств, установ, організацій, окремих
громадян, завдяки чому ті вчиняють діяння, вигідне для того, хто зловживає своїм
статусом13.
Цікаво, що в Законі України «Про запобігання корупції» міститься
адресована

відповідним

суб’єктам

заборона

«використовувати

службові

повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості» (с. 84

12
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.
10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. С. 1145.
13
Дудоров О.О., Житний О.О., Задоя К.П. та ін. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і
досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019. С. 69.
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дисертації). Інакше кажучи, законодавець не відкидає можливість зловживань
поза межами повноважень, наданих особам, на яких поширюється дія
антикорупційного законодавства.
Обстоюючи свою точку зору, дисертантка пише, що «жодна норма права не
містить прямої вказівки на те, що зловживати можна, використовуючи авторитет
посади» (с. 87). Цікаво було б дізнатись, який вигляд могла б мати правова норма,
яка б уможливлювала (дозволяла) зловживати шляхом використання авторитету.
На

підтвердження

обстоюваної

нею

позиції

здобувачка

відтворює

висловлювання М. Хавронюка про те, що в жодній статті КК України не йдеться
про використання можливостей, пов’язаних з наданою владою, службовим
становищем чи службовими повноваженнями. Виходячи з принципу законності,
відповідно до якого кримінальна протиправність діяння визначається тільки КК
(ч. 3 ст. 3 КК), використання зазначених можливостей не може бути ознакою
складу кримінального правопорушення. Тому, якщо службова особа, наприклад,
одержала неправомірну вигоду за вчинення в інтересах того, хто її надав, будьякої дії не з використанням наданої їй влади чи службового становища, а з
використанням пов’язаних з ними можливостей (скажімо, можливості керівника
ЦОВВ схилити непідпорядковану, непідконтрольну та непідзвітну йому службову
особу державного підприємства до прийняття певного рішення), то під кутом зору
Закону «Про запобігання корупції» ця особа вчиняє корупційне правопорушення,
а під кутом зору КК – ні (с. 89).
Я не є прибічником наведеної логіки міркувань. Дотримання принципу
законності не виключає тлумачення КК. Нагадаю, що переважна більшість
науковців обстоювала широке розуміння використання службового становища
при одержанні хабара і, не зводячи його до діянь у межах службової компетенції,
включала в це поняття використання службовою особою свого службового
авторитету, зв’язків з іншими службовими особами, інших можливостей,
обумовлених займаною посадою. Відтак наголос робився на фактичних
можливостях по службі, які виходять за межі службової компетенції винного та
яких позбавлені особи, котрі не займають ту чи іншу посаду. При цьому увага
15

зверталась, зокрема, на те, що жодна службова особа не уповноважується на
вчинення незаконних і, тим більше, злочинних діянь. У разі ж сприйняття
вузького розуміння використання службового становища (діяння, зумовлені
виключно службовою компетенцією особи) випадки отримання винагород за
незаконні діяння по службі не будуть охоплюватись складом одержання хабара.
Незаконне

використання

можливостей,

обумовлених

особою

свого

займаною

службового

посадою,

є

авторитету,
не

менш

інших

суспільно

небезпечним, ніж діяння в межах службової компетенції14.
До речі, цей підхід знайшов відбиття у коментарі до ст. 368 КК, написаному у
співавторстві О. Дудоровим і М. Хавронюком15. Інша справа, що тепер в цій
частині варто робити застереження, зумовлені появою в КК ст. 369-2
«Зловживання впливом». І змодельована М. Хавронюком ситуація з одержанням
неправомірної вигоди службовою особою за вплив на непідлеглу особу якраз і
актуалізує питання про розмежування складів злочинів, передбачених ст. 368 і
ст. 369-2 КК16. Проте і зловживання впливом – це корупційне кримінальне
правопорушення (примітка ст. 45 КК).
Висуненню здобувачкою положення про те, що зловживання владою або
службовим становищем не охоплює перевищення влади або службових
повноважень (с. 10, 155, 176), мало б передувати спростування аргументів
В. Навроцького на користь протилежного підходу, згідно з яким для усіх інших
представників влади та службових осіб (які не є працівниками правоохоронних
органів) поняття службового зловживання охоплює як дії, вчинені в межах
компетенції, так і з виходом за них17.
4. Розкриваючи особливості суб’єктивної сторони зловживання владою або
службовим становищем, дисертантка некритично посилається на вирок ВАКС від
14

Дудоров О.О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08. Київ, 1994. С. 33–35; Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації,
удосконалення законодавства. Київ: Парламентське вид-во, 2000. С. 85–86.
15
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.
10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. С. 1162.
16
Дудоров О.О., Коломоєць Т.О., Кушнір С.М., Макаренков О.Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та
кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія.
Запоріжжя, 2019. С. 367–370.
17
Дудоров О.О., Житний О.О., Задоя К.П. та ін. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і
досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019. С. 69. С. 27–28, 69–70.
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30 квітня 2020 р. у справі № 991/2904/20, яким одному з колишніх народних
депутатів України було інкриміновано ч. 2 ст. 364 КК (с. 131–132).
Цим вироком, який став своєрідною «першою ластівкою», суд визнав ексдепутата винуватим у тому, що той у період з 22 лютого 2016 р. по 31 грудня 2018
р., будучи представником колегіального органу законодавчої влади, тобто
службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою,
всупереч інтересам служби отримав неправомірну вигоду для себе, а саме грошові
кошти за рахунок бюджетних коштів, передбачених на забезпечення діяльності
ВРУ, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам
в особі юридичної особи публічного права – Управління справами Апарату ВРУ.
За версією органу обвинувачення, підтриманою ВАКС, екс-депутат, не маючи
права на виплату передбаченої ст. 35 Закону «Про статус народного депутата
України» компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номеру, з
метою отримання неправомірної вигоди за рахунок грошових коштів державного
бюджету подав на ім’я керівника Апарату ВРУ відповідну заяву, внаслідок чого
йому було безпідставно нараховано і сплачено грошові кошти для компенсації
вартості оренди житла та/або винайму готельного номеру в сумi 582 430 грн.
Проблема, однак, полягає у тому, що кваліфікація вказаної неправомірної
поведінки за ч. 2 ст. 364 КК, на моє переконання і переконання судді ВАКС
Л. Задорожної, яка написала окрему думку до згаданого вироку, є неправильною.
У своїх публікаціях я доводив, що згаданий обвинувальний вирок вчергове
продемонстрував характерну для сьогоднішнього правозастосування невтішну
тенденцію, яка полягає в тому, що неправильна кримінально-правова оцінка
вчиненого нерідко «прикривається» угодою в кримінальному провадженні, у т. ч.
угодою про визнання винуватості18.
Зокрема, виходячи з того, що звернення екс-депутата до Управління
справами Апарату ВРУ із заявою про видачу йому грошової компенсації вартості
18

Дудоров О. Кейс Черненка, або Як НАБУ дії народних обранців кваліфікувало. Юридичний вісник
України. 31 липня – 6 серпня 2020 р., № 30; Дудоров О. Кейс Черненка, або Як НАБУ дії народних обранців
кваліфікувало. Запобігання корупції у приватному секторі: матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу»,
присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народження акад.
Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 40–49.
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оренди житла та/або винайму готельного номеру, що призвело до перерахування
бюджетних коштів на банківський рахунок депутата, немає підстав розглядати як
реалізацію відповідних владних (службових) повноважень19, я констатував
відсутність у вчиненому зловживання владою, а отже, ознак складів корупційних
злочинів, передбачених ст. 191 і ст. 364 КК. Далі я розвинув тезу про те, що у не
поєднаному із зловживанням владою і при цьому обманному заволодінні
бюджетними коштами під виглядом компенсації вартості оренди житла або
винайму готельного номеру могли вбачатись ознаки шахрайства (ст. 190 КК).
Пані Марта-Марія звертається до розглядуваного вироку ВАКС передусім
для того, щоб проілюструвати свою тезу про «прямоумисний» характер злочину,
передбаченого ст. 364 КК (с. 132). Однак, якщо вірити ЗМІ, то у судовому
засіданні екс-депутат заявив таке: «Я дійсно знав, що не нараховують компенсації
тим, хто живе або має місце для проживання у 30-кілометровій зоні. Я
зареєстрований у Бородянці. Я був певен, що це 50 км, але рахувати потрібно не
від центру, а від меж Києва, і Бородянка належить до цієї зони. Якби я на той
момент усе це знав, я б не звертався по компенсацію»20. Із наведеної заяви
обвинуваченого, яка зазнала у вироку своєрідної (насправді – обвинувальної)
інтерпретації, випливає відсутність і усвідомлення суспільно небезпечного
характеру інкримінованого діяння, і цілеспрямованості дій щодо заволодіння
бюджетними коштами. Якщо суб’єкт помилився у відповідних розрахунках (а
така його заява, судячи з вироку ВАКС, залишилась неспростованою), то про який
прямий умисел тут може йти мова? За цих обставин кримінальна відповідальність
і за ст. 190 КК мала виключатись, оскільки шахрайство – це кримінальне
правопорушення, яке може бути вчинене лише з умислом.
19

Під час подання такої заяви народний депутат виступає від себе, а не як представник держави; подача
такої заяви не входить до кола службових (владних) повноважень народного депутата, як і прийняття позитивного
рішення на підставі цієї заяви; повноваження народного депутата не поширюються на службових осіб Апарату
ВРУ, уповноважених вирішувати питання про компенсацію вартості оренди (винайму) житла; сам факт подання
заяви не тягне за собою юридичних наслідків, які настають лише за умови прийняття уповноваженою службовою
особою Апарату ВРУ рішення про компенсацію вартості оренди (винайму) житла (див.: Надточиєва А.П.
Проблеми кваліфікації дій народних депутатів за ст. 364 Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми
держави і права: зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г.I. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса: Гельветика, 2020. С. 154).
20
Антикорсуд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – екс-народним депутатом. URL:
https://sud.ua/ru/news/publication/167828-antikorsud-zatverdiv-ugodu-mizh-prokurorom-ta-obvinuvachenim-eksnarodnim-deputatom.
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5. Ретельно розглянувши проблему змісту таких понять, як істотна шкода і
тяжкі наслідки, здобувачка врешті-решт висловилась за повернення до редакції
п. 3 і п. 4 примітки ст. 364 КК, яка діяла до набрання чинності Законом від 13
травня 2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» (с. 101, 177).
Як і М.-М. Яциніна, вважаю принципово неправильним зведення суспільно
небезпечних наслідків як ознаки складів злочинів, передбачених ст. ст. 364, 364-1,
365, 365-2, 366, 367 КК, лише і саме до наслідків, що піддаються грошовій оцінці.
Водночас неприйнятним, на мій погляд, буде і повернення до стану справ, який
існував до набрання чинності згаданим Законом, коли істотна шкода і тяжкі
наслідки в частині, відмінній від майнової шкоди, носили оцінний («гумовий»)
характер. Не в останню чергу через цю обставину ст. 364 КК дозволяла як
притягувати

до

кримінальної

відповідальності

осіб,

чиї

діяння

не

характеризувались суспільною небезпекою, так і в корупційний спосіб уникати
відповідальності тим, хто вчинив суспільно небезпечні посягання. Задля реалізації
принципу правової визначеності держава має по можливості чітко визначати, які
суспільно небезпечні наслідки службових зловживань вона визнає достатніми для
інкримінування відповідних кримінально-правових заборон, не допускаючи при
цьому надмірно широкого правозастосовного угляду. На користь такого варіанту
вдосконалення КК вказує позиція Парламентської асамблеї РЄ, яка полягає в
тому, що широкі та неоднозначні положення національного кримінального
законодавства щодо зловживання службовим становищем можуть бути досить
проблематичними як щодо їхньої відповідності ст. 7 ЄКПЛ, так й іншим
основним вимогам в рамках верховенства права, а також можуть стати особливо
вразливими перед політичними зловживаннями21.
6. Дисертантка є прибічницею позиції, згідно з якою de lege lata ст. 75 КК не
підлягає

застосуванню

щодо

корупціонерів.

Водночас

називаючи

21

Парламентська асамблея Ради Європи: Резолюція 1950 (2013). Відокремлення політичної та кримінальної
відповідальності. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz/docs/1789_rez_1950_(2013).htm.
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необґрунтованою наявну заборону звільнення від відбування покарання з
випробуванням осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопорушення,
авторка висловлюється за повернення до редакції ст. 75 КК, яка не містила
застереження

«крім

випадків

засудження

за

корупційне

кримінальне

правопорушення» (с. 164–167, 171). Позначене питання (а воно є значною мірою
похідним від іншого питання – чи співвідносяться ч. 1 і ч. 2 ст. 75 КК як загальна і
спеціальна норми, відповідно) є дискусійним як у теорії, так і на практиці. Ба
більше: спостерігається таке, що не афішується, протистояння між ВАКС, який
послідовно висловлюється за застосування ч. 2 ст. 75 КК (є, щоправда, окремі
думки суддів), і ККС ВС – при тому, що саме останній покликаний забезпечувати
сталість та єдність судової практики.
На мою думку, застосування ст. 75 КК (уточню – її ч. 2) щодо корупціонерів
не виключається. Виходжу з того, що ч. 2 ст. 75 КК: а) передбачаючи звільнення
від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про
примирення або визнання винуватості, на відміну від ч. 1 вказаної статті КК, не
містить негативного застереження щодо корупційних корупційних кримінальних
правопорушень; б) закріплює всі матеріально-правові передумови її застосування,
сформульовані Законом від 13 квітня 2012 р. «Про внесення змін до деяких
законодавчих

актів

України

у

зв’язку

з

прийняттям

Кримінального

процесуального кодексу України», на підставі якого у ст. 75 КК з’явилась ч. 2;
в) є окремим (самостійним) приписом стосовно ч. 1 ст. 75 КК. Звільнення
з випробуванням при затвердженні угоди (ч. 2 ст. 75 КК) має здебільшого
процесуально-правову природу, оскільки підстави, умови та порядок укладення
відповідних угод визначає кримінальне процесуальне законодавство, а ч. 2 ст. 75
КК носить відсильний характер. У будь-якому разі констатую, що пані МартаМарія підійшла до висвітлення розглядуваної проблеми однобічно, обмежившись
викладом думок науковців (В. Бурдін, Г. Зеленов, О. Кваша та ін.), які
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заперечують можливість застосування ст. 75 КК щодо корупціонерів, і «не
помітивши» погляди дослідників, які таку можливість не відкидають22.
Маємо справу з черговим проявом правової невизначеності, за якої звернення
до різних способів і методів тлумачення КК дозволяє дійти різних висновків щодо
розв’язання тих чи інших питань його застосування. Але якщо це правова
невизначеність, то чому тут не можуть стати у нагоді аргументи, які дисертантка
використала при з’ясуванні змісту понять «істотна шкода» та «тяжкі наслідки: всі
сумніви – на користь особи (ст. 62 Конституції України); в Україні діє принцип
верховенства права, складовою якого є принцип правової визначеності» (с. 97)?
Я погоджуючись із здобувачкою у тому, що із питання застосування ч. 2
ст. 75 КК щодо корупціонерів слід вносити ясність у законодавчому порядку. Але
пропоноване пані Мартою-Марією повернення до редакції ст. 75 КК, яка не
містила негативного застереження «крім випадків засудження за корупційне
кримінальне правопорушення», навряд чи може розцінюватись як задовільне
розв’язання проблеми – остання має вирішуватись у контексті збереження (або,
навпаки, скасування) запровадженого у 2015 р. спеціального (жорсткого)
кримінально-правового режиму протидії корупції. Йдеться, нагадаю, про
обмеження можливості застосування низки пільгових кримінально-правових
засобів щодо осіб, які вчинили корупційні злочини (наразі кримінальні
правопорушення), – положень КК, присвячених звільненню від кримінальної
відповідальності, звільненню від покарання та його відбування, призначенню
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, і зняттю судимості.
Висловлю для обговорення думку про те, що de lege ferenda спеціальний
кримінально-правовий режим має бути збережений лише стосовно так званих
гранд-корупціонерів, заради боротьби зі злочинами яких в Україні і створювалась
новітня антикорупційна інфраструктура (НАБУ, САП, ВАКС).

22

Див., наприклад: Михайленко Д.Г. Звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні
за корупційний злочин у випадку затвердження угоди про визнання вини. Вісник прокуратури. 2016. № 1. С. 26–
37; Горох О.П. Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів. Вісник Академії адвокатури
України. 2016. Т.13. № 1. С. 50–53; Житний О.О., Клочко А.М. Деякі проблеми звільнення від відбування
покарання з випробуванням особи, яка засуджується за корупційний злочин. Вісник Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 111–114.
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7. Недоречним вважаю включення у рубрику наукової новизни «уперше»
положення про встановлення кримінальної відповідальності за недбалість,
вчинену особами, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням
публічних послуг (с. 10). Річ у тім, що раніше (2019 р.) таку ж пропозицію
висунула та аргументувала у своїй дисертації С. Рак. Щоправда, на відміну від
пані Марти-Марії, переконаної у доцільності виокремлення у КК нової заборони –
ст. 367-1 «Професійна недбалість осіб, які надають публічні послуги» (с. 179),
С. Рак запропонувала розв’язувати проблему шляхом розширення коло суб’єктів
злочину, передбаченого ст. 367 КК, за рахунок осіб, які надають публічні послуги,
й уточнення назви цієї статті КК. Остання, на її думку, могла б мати такий вигляд:
«Службова недбалість або недбалість особи, яка надає публічні послуги23.
Так само складно погодитись із включення у рубрику наукової новизни
«уперше» положення про необґрунтованість закріпленої в чинному КК
диференціації

кримінальної

відповідальності

за

службові

кримінальні

правопорушення за критерієм сфери суспільних відносин, у яких службова особа
здійснює свої повноваження, і необхідність встановити однакову кримінальну
відповідальність за зловживання повноваженнями службовими особами, які
здійснюють організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в
юридичних особах незалежно від форми власності та порядку створення (с. 9).
Адже у 2019 р. М. Хавронюк, назвавши ст. 364-1 і ст. 365-2 КК зайвими,
написав, що за відсутності цих норм КК згадані в них особи могли б нести
відповідальність за ст. 364 КК, а незначну відмінність їхнього статуту від статусу
«публічних» службових осіб можна було б врахувати при застосуванні санкцій
ст. 364 КК, які передбачають альтернативні покарання з вельми широкими
межами24. Звісно, слід уточнити, що осіб, які здійснюють професійну діяльність з
надання публічних послуг, наразі немає підстав визнавати службовими особами у
кримінально-правовому

сенсі,

однак

у

частині

пропонованої

уніфікації

23

Рак С.В. Кримінальна відповідальність за службову недбалість: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. Харків, 2019. С. 4, 10, 14–15, 16.
24
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики /
О.В. Калітенко, Д.О. Калмиков, І.Б. Коліушко та ін.; за заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019.
С. 217.
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кримінальної відповідальності за службові зловживання, на сьогодні передбачені
ст. 364 і ст. 364-1 КК, позиція М. Хавронюка фактично збігається зі згаданим
положенням наукової новизни, висунутим М.-М. Яциніною.
Проте це (відповідне положення сформульоване уперше чи все ж набуло у
дисертації подальшого розвитку) – формальний момент; значно серйознішим є
змістовний аспект позначеної проблеми. У своїй публікації ми з Г. Зеленовим,
виходячи, зокрема, з недосконалості втіленої в чинному КК диференціації
кримінальної відповідальності за зловживання службових осіб юридичних осіб
публічного та приватного права, вказали на те, що зазначена позиція
М. Хавронюка потребує (особливо у контексті розроблення проєкту нового КК)
фахового обговорення25.
Частково сприймаючи аргументи, які здобувачка навела на користь
ініційованої нею уніфікації кримінальної відповідальності за зловживання
службових осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та адміністративногосподарські функції в юридичних особах приватного і публічного права (с. 66–
72, 126, 136, 161, 163, 175 та ін.), водночас вимушений констатувати, що пані
Марта-Марія підійшла до розв’язання позначеної фундаментальної кримінальноправової

проблеми

дещо

спрощено

і

фрагментарно,

без

спростування

обстоюваного багатьма вітчизняними фахівцями положення про відмінність у
концептуальних підходах, на яких має ґрунтуватись кримінальна відповідальність
за службові злочини у публічній і приватній сферах.
Нагадаю, що ідея такої диференціації, яка знайшла втілення у чинному КК
унаслідок ухвалення Закон України від 7 квітня 2011 р. «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення», розроблялась у нашій кримінально-правовій науці тривалий
час (щонайменше з першої половини 90-х рр. XX століття). Вважається, що
відбитий у КК диференційований підхід до кримінальної відповідальності за
25

Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Деякі міркування щодо перебудови розділу XVII Особливої частини
Кримінального Кодексу України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг». Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали
міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та
ін. Харків: Право, 2019. С. 450–461.
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службові правопорушення осіб, задіяних у публічній і приватній сферах, враховує
різницю у суспільній небезпеці відповідних посягань, ґрунтується, серед іншого,
на власному історичному досвіді (дореволюційному, часів непу), досвіді країн із
розвинутою ринковою економікою, міжнародно-правових документах26. До слова
у ст. 19 Конвенції ООН проти корупції «Зловживання службовим становищем»,
спираючись з-поміж іншого на текст якої М.-М. Яциніна висуває свої пропозиції
щодо вдосконалення КК, фігурує державна посадова особа. Сумнівність
наявного нормативного критерію диференціації кримінальної відповідальності за
службові зловживання в публічній і приватній сферах не означає того, що вказана
диференціація не є соціально обумовленою.
8. На с. 139 дисертації зазначається, що учасник господарського товариства
та кінцевий бенефіціарний власник як особи, які мають право контролювати
діяльність юридичної особи та приймати рішення щодо юридичної особи, можуть
брати

участь і

в інших

кримінальних

правопорушеннях

(йдеться про

правопорушення, відмінні від караних за ст. 219 КК «Доведення до банкрутства» і
ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності»), суб’єктом яких може
бути лише службова особа. У тому випадку, якщо їхні рішення реалізують особи,
які не усвідомлюють значення своїх діянь (посередні виконавці), складається
ситуація, за якої учасника юридичної особи та кінцевого бенефіціарного власника
неможливо притягнути до кримінальної відповідальності.
По-перше, уточню, що посередніми (опосередкованими) виконавцями слід
визнавати не так званих невинуватих агентів, як це випливає з наведеного
висловлювання здобувачки, а тих, хто використовує їх як «живе знаряддя».
По-друге, кримінальна відповідальність учасника господарського товариства
та кінцевого бенефіціарного власника у розглядуваній ситуації не виключається,
бо, з огляду на ч. 2 ст. 27 КК, ці особи можуть відповідати саме як опосередковані

26

Дудоров О.О., Коломоєць Т.О., Кушнір С.М., Макаренков О.Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та
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виконавці (вони використовують інших осіб, які не підлягають кримінальній
відповідальності за скоєне).
По-третє,

поняттям

«опосередкованого

виконавця»

кримінального

правопорушення de lege ferenda варто охопити того, хто вчиняє кримінальне
правопорушення шляхом використання особи, яка діє через необережність.
Йдеться про доповнення ч. 2 ст. 27 КК після слів «не підлягають кримінальній
відповідальності за скоєне» словами «або діють необережно». На мою думку,
такий варіант вдосконалення КК зумовлений, серед іншого, потребою давати
належну кримінально-правову оцінку поведінці фактичних управлінців суб’єктів
господарювання в тих випадках, коли допущені фіктивними керівниками
порушення регулятивного законодавства містять ознаки необережного злочину –
службової недбалості. У такій ситуації для досягнення поставленої мети завідомо
використовується особа, яка за скоєне на підставі ст. 367 КК кримінальній
відповідальності підлягає (хоч і не за умисне посягання), тобто це не
опосередковане вчинення кримінального правопорушення, описане в ч. 2 ст. 27
КК. З іншого боку, фактичні управлінці не можуть притягуватись до
відповідальності і за співучасть, оскільки вона можлива тільки в умисних
кримінальних правопорушеннях. З’ясована лазівка нерідко дозволяє фактичним
керівникам суб’єктів господарювання, включаючи учасників господарського
товариства і кінцевого бенефіціарного власника, уникати відповідальності за
ініційоване та організоване ними кримінально протиправні порушення приписів
чинного законодавства27.
Чи не видається здобувачці такий варіант удосконалення КК (з огляду на
його універсальність) перспективнішим порівняно з її пропозицією фактично
рухатись казуїстичним шляхом і розширювати суб’єктний склад відповідних
кримінальних правопорушень (зокрема, господарських) за рахунок учасників
господарських товариств і кінцевих бенефіціарних власників?
Твердження здобувачки про те, що «в науковій літературі ще не
порушувалося питання, чи є учасник господарського товариства службовою
27
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особою» (с. 116), не відповідає дійсності, бо, наприклад, я зі своєю ученицею
Я. Ризак свого часу писав, що учасники господарських товариств, які не займають
у цих товариствах посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських функцій, службовими особами юридичних
осіб приватного права не визнаються. Ми посилались на думку Б. Волженкіна про
те, що голосування з тих чи інших питань діяльності господарського товариства
та інші подібні дії – це не служба. Тому учасники господарських товариств, які не
входять до складу їх виконавчих органів, не можуть вчинити злочини проти
інтересів служби (див.: Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий
законодательства и судебной практики. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 252). Також ми розглядали питання про
визнання службовою особою, зокрема, одноособового засновника ТОВ, а також
відзначали певну неузгодженість між загальним визначенням поняття службової
особи (ч. 3 ст. 18 КК) і законодавчим зворотом «службова особа юридичної особи
приватного права», використаним у ст. 368-3 КК, – при тому, що на практиці
трапляються випадки, коли, наприклад, загальні збори учасників господарського
товариства уповноважують одного з його учасників, який не перебуває в штаті
цього товариства, укладати договори, підписувати фінансові документи,
організовувати податковий облік тощо, тобто здійснювати функції, характерні для
службової особи28.
9. Текст дисертації не позбавлений і деяких інших неточних або невдалих
висловлювань.
Так, на с. 18 зазначається, що доповнення КК ст. 365-2 «Зловживання
повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (мабуть, тут варто було
згадати і ст. 368-4 КК «Підкуп особи, яка надає публічні послуги») призвело до
нових наукових дискусій, зокрема, з приводу того, чи є особи, які надають
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публічні послуги, службовими особами. Про такі наукові дискусії офіційному
опоненту невідомо. Відповідний законодавчий крок загалом заслуговує схвальної
оцінки, бо, як відомо, дозволив об’єднати в одну групу спеціальних суб’єктів
злочинів, «прирівняних» до службових, тих осіб, стосовно віднесення яких до
числа службових в юридичній літературі і на практиці висловлювались
суперечливі судження. Інша справа – реалії правозастосування, коли (і це слушно
відмічає дисертантка) окремі особи, які здійснюють професійну діяльність з
надання публічних послуг, безпідставно визнаються службовими особами, що
тягне неправильну кримінально-правову кваліфікацію їхньої неправомірної
поведінки.
На с. 21 малодослідженими називаються поняття осіб, які надають публічні
послуги, їх правове становище, а також поняття та ознаки публічних послуг.
Складно зрозуміти причину появи такого висловлювання після того, як на с. 18
роботи перераховується низка дисертацій, присвячених кримінально-правовій
характеристиці злочинів, вчинюваних особами, які надають публічні послуг (тут,
до речі, не згадуються кандидатська дисертація О. Коротюк і видана за
результатами її захисту монографія29).
На захист, серед інших, виноситься положення про те, що «зловживання
владою є більш суспільно небезпечним, ніж зловживання організаційнорозпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, і тому потребує
іншої кримінально-правової охорони, що зумовлює диференціацію кримінальної
відповідальності» (с. 10). Створюється враження, що кримінально-правової
охорони потребує… зловживання владою. Аналізуючи ст. 12 Конвенції ООН
проти корупції, здобувачка пише, що в цьому документі «не йдеться про
необхідність різної кримінально-правової охорони зловживань у публічному та
приватному секторах» (c. 69). Зрозуміло, що кримінально-правовій охороні
підлягають певні суспільні відносини (а не зловживання).
До слова суспільні відносини щодо правильного здійснення влади,
організаційно-розпорядчих
29
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публічному секторі і приватному секторі, а також щодо правильного надання
публічних послуг на одних сторінках дисертації (с. 66–67, 135, 174) називаються
видовими об’єктами відповідних злочинів, а на інших сторінках (с. 71–72) –
безпосередніми об’єктами.
На с. 115 можна прочитати: «У науковій літературі та на практиці часто
виникає питання, чи є службовими особами приватні підприємці та фізичні особипідприємці». Далі ж М.-М. Яциніна дискутує з Р. Горою, який не визнає керівника
приватного підприємства службовою особою. При цьому заявлене питання (про
належність ФОПа до числа службових осіб) не висвітлюється.
На відміну від здобувачки, яка пише, що «ст. ст. 364 або 364-1 КК України з
ч. 2 ст. 191 КК України співвідносяться як загальна та спеціальна норми» (с. 147),
вважаю, що у цьому разі варто вести мову про інший вид кримінально-правової
конкуренції – конкуренцію норми-частини та норми-цілого.
Вжитий

у

назвах

окремих

структурних

частин

дисертації

зворот

«кримінальні правопорушення, пов’язані зі зловживанням владою, службовим
становищем або повноваженнями» видається не зовсім вдалим, бо здатен навести
на думку (хибну) про те, що йтиметься про якісь інші кримінальні
правопорушення, а не ті, що передбачені ст. ст. 364, 364-1, 365-2 КК та означають
(становлять, складають) відповідні зловживання.
Зроблені зауваження і побажання стосуються дискусійних питань, не
впливають на високий рівень дисертації, не піддають сумніву основні наукові
результати, отримані здобувачкою.
Положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, повно
викладено в 11 наукових працях, з яких: 7 – це статті, опубліковані в наукових
виданнях України, визнаних фаховими з юридичних наук;

2 – статті,

опубліковані в зарубіжних наукових виданнях; 4 – тези доповідей на науковопрактичних конференціях.
Автореферат дисертації відображає зміст основних положень дисертації.
Отже, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю і достовірністю,
науковою і практичною значимістю отриманих результатів, повнотою їх
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