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I. ВСТУП І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
4 серпня 2020 року 47 народних депутатів надіслали конституційне подання
щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів
України, що зачіпають права та свободи громадян за № 04-02/6-3531.
27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України виніс Рішення № 13-р/2020, у
якому визнав окремі положення Закону України «Про запобігання корупції» та
Кримінального кодексу України неконституційними. Це рішення викликало значний суспільний інтерес, оскільки скасувало окремі антикорупційні механізми,
внаслідок чого в країні настала так звана «конституційна криза».
Проте частину питань, які порушують народні депутати у своєму поданні, КСУ ще
не розглядав. Це, зокрема, положення, які стосуються статті 368-5 КК України
«Незаконне збагачення» та інституту цивільної конфіскації. Через це аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» вважає своїм обов’язком надати свій висновок щодо конституційності згаданих антикорупційних механізмів.

Стислий виклад основних аргументів цього дослідження
1. Норми про незаконне збагачення та цивільну конфіскацію є дієвими антикорупційними механізмами. Вони відповідають кращим світовим практикам
боротьби з корупцією. Незаконне збагачення уже розглядалося на відповідність конституціям у багатьох країнах. Зокрема, Франція, Литва, Колумбія, Аргентина та Киргизька Республіка визнали норму про незаконне збагачення
конституційною та такою, що не порушує права людини. Попереднє рішення
КСУ щодо відповідності Конституції України незаконного збагачення призвело до значної критики з боку суспільства та міжнародних партнерів України.
Внаслідок такого рішення НАБУ було вимушене повністю закрити 27 кримінальних проваджень і 38 – у частині ст. 368-2 КК України. Загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила понад 500 млн грн2.
2. Чинна редакція ст. 368-5 КК України «Незаконне збагачення» повністю відповідає принципу правової (юридичної) визначеності. Ці положення детально описують підставу настання кримінальної відповідальності та наслідки вчинення
цього злочину. Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як суб’єкт відповідальності може самостійно або за допомогою юристів зрозуміти всі основні елементи цієї статті. За потреби він/вона

1
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може звернутися за допомогою до уповноважених підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції, які діють у його/її установі, та отримати консультацію, передбачену законом (див. п. «А», «Б», «В» розділу 2, п. «В» розділу 3,
розділ 4).
3. Конституційне подання було надіслано до Суду в умовах відсутності судової
практики щодо застосування ст. 368-5 КК України. Стверджувати про порушення принципу правової визначеності без конкретних прикладів правозастосування є необґрунтовано з огляду на практику ЄСПЛ та рекомендації
Венеційської комісії. КСУ під час винесення рішення може окреслити конституційні рамки застосування незаконного збагачення та цивільної конфіскації.
Таке трактування не суперечитиме Конституції України та законам, а навпаки –
спонукатиме правоохоронні органи та суди діяти в межах Конституції (див. п.
«А» розділу 2, п. «В» розділу 3).
4. Положення про незаконне збагачення та інститут цивільної конфіскації не
порушують принципу презумпції невинуватості. Що стосується незаконного
збагачення, то чинну редакцію ст. 368-5 КК України було прийнято із врахуванням зауважень КСУ, викладених у попередньому рішенні. Ця норма не
містить жодного натяку на те, що особа зобов’язана доводити свою невинуватість. Навпаки, в ній чітко встановлено обов’язок сторони обвинувачення
довести поза розумним сумнівом ряд фактів. На відміну від іноземних країн
та практики ЄСПЛ, Україна не дозволяє переносити тягар доведення на сторону захисту. Що стосується цивільної конфіскації, то варто зауважити: вона
застосовується в межах цивільного процесу, в якому діє інший стандарт доказування. Говорити про порушення презумпції невинуватості в цивільному
судочинстві є необґрунтовано. Автори подання дуже часто трактують положення на свій розсуд усупереч здоровому глузду (common sense) та логіці.
Нерідко вони навмисно маніпулюють положеннями та вводять в оману (див. п.
«Г» розділу 2 та п. «Б» розділу 3).
5. Незаконне збагачення та цивільна конфіскація не мають зворотної дії в часі.
Ці положення застосовують виключно після набрання ними чинності. Необґрунтованими можуть бути визнані лише активи, набуті після набрання чинності згаданими положеннями. Активи особи, набуті раніше, не враховуються
під час вирішення питання про притягнення особи до відповідальності. КК
України пов’язує момент вчинення діяння з моментом набуття активів. Період,
за який будуть враховуватися доходи особи, є визначеним законодавством і
збігається з періодом зайняття державним службовцем своєї посади та періодами, за які було подано декларації, однак після набрання чинності ст. 368-5
КК України (див. п. «Ґ», «Б» розділу 2, п. «В» розділу 3).
6. Чинна редакція статті 368-5 КК України «Незаконне збагачення» та інститут
цивільної конфіскації є такими, що відповідають Конституції України (конституційними).
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Частина авторів Конституційного подання від 4 серпня 2020 року
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II. НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ
А. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ
Питання дотримання принципу юридичної визначеності порушено чи не в кожній
частині цього конституційного подання. Автори подання зазначають, що ст. 3685 КК України начебто загалом, а також окремі її положення є нечіткими, неточними, непередбачуваними тощо. На їхню думку, це порушує принцип верховенства
права, закріплений у Конституції України.
Водночас у п. «А» конституційного подання чітко не зазначено, як саме ст. 368-5
КК України порушує цей принцип. Натомість наведено загальну аргументацію
цієї позиції.
Важливо, що п. «А» конституційного подання базується на аргументації Рішення КСУ № 1-p/2019 від 26.02.2019. Зокрема, в поданні майже дослівно
використано сім абзаців п. 3 цього Рішення3.
Серед аргументів авторів подання (аргументів КСУ в Рішенні № 1-p/2019 від
26.02.2019) можна виокремити такі:
1. «Одним з головних елементів принципу верховенства права, закріпленого в
частині першій статті 8 Основного Закону України, є юридична визначеність.
Конституційний Суд України наголошував на важливості вимоги визначеності,
ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити
її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі»;
2. «Європейська Комісія “За демократію через право” (Венеційська Комісія) у
Доповіді “Верховенство права”, схваленій на її 86-му пленарному засіданні,
яке відбулося 25-26 березня 2011 року, № 512/2009 зазначила, що одним
із неодмінних елементів верховенства права є юридична визначеність (пункт
41); юридична визначеність вимагає, щоб юридичні норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення того, щоб ситуації та правовідносини
залишались передбачуваними (пункт 46)»;
3. «Європейський суд з прав людини у рішенні у справі “Санді Таймс” проти Сполученого Королівства № 1” (Тhе Sunday Times v. the United Кingdom № 1) від 26
квітня 1979 року зазначив, що “норма не може розглядатися як “право”, якщо
її не сформульовано достатньо чітко, що дає змогу громадянинові регулювати свою поведінку” (пункт 49). У рішенні у справі “S.W. проти Сполученого
3
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Королівства” (S.W. v. The United Kingdom) від 22 листопада 1995 року Європейський суд з прав людини наголосив, що будь-яке правопорушення має
бути чітко визначене в законі; такій вимозі відповідає стан, коли особа може
знати з формулювання відповідного припису, а за потреби – за допомогою
його тлумачення судом, за які дії або бездіяльність її може бути притягнуто до
кримінальної відповідальності (пункт 35)» тощо.
Варто наголосити, що єдиної дефініції терміна «правова (юридична) визначеність» не існує. Натомість характеристику його складників можна знайти в рішеннях ЄСПЛ (інших міжнародних судів), національних конституційних судів різних країн, рекомендаціях Венеційської комісії (інших міжнародних інстанцій) та в
наукових працях.
Автори подання, по-перше, використали аргументи КСУ в рішенні, яке стосувалося іншої редакції статті «Незаконне збагачення». Вони не врахували змін, внесених у чинну редакцію статті, та навіть не адаптували зазначених аргументів до
ст. 368-5 КК України. По-друге, в поданні зазначено лише декілька складників
юридичної визначеності, проте не вказано інших важливих її складових частин.
З огляду на це, вважаємо за потрібне їх навести.
Принцип юридичної визначеності передбачає, що суд у разі виникнення
проблем у правозастосуванні закону зобов’язаний їх усунути шляхом тлумачення положень закону. Особа повинна розуміти положення закону і передбачати його наслідки особисто або за допомогою правової консультації.
Зокрема, у справі «Кафкаріс проти Кіпру» ЄСПЛ зазначив, що:
«термін “закон” передбачає якісні вимоги до доступності та передбачуваності. Ці якісні вимоги повинні бути виконані як щодо визначення правопорушення, так і щодо покарання, яке передбачає відповідне правопорушення.
Фізична особа повинна розуміти з формулювання відповідного положення та, якщо це необхідно, завдяки тлумаченню його судами, за які дії чи
бездіяльність передбачена кримінальна відповідальність та яке покарання
може бути призначене. Крім того, закон усе ще може задовольняти вимогу
“передбачуваності”, коли особа повинна отримати відповідну юридичну
консультацію, щоб оцінити, що розумно за таких обставин, наслідки, які
може спричинити певна дія»4.

Справа «Кафкаріс проти Кіпру» (Case of Kafkaris v. Cyprus), № 21906/04 від 12.02.2008, п. 140.
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85019
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Суддя КСУ Головатий Сергій Петрович в окремій думці щодо Рішення
№ 1-p/2019 від 26.02.2019 навів подібні аргументи. Він зазначив, що:
«1. Винувачений, якщо не сам, то за допомогою адвоката, здатний усвідомити зміст статті 368-2 Кримінального кодексу України, а також розрізнити “законний” та “незаконний” дохід, визначити “заборонену законом”
діяльність і зрозуміти, які докази можуть бути використані, щоб підтвердити
“законність” чи “незаконність” своїх доходів […]
[…] 3. Принцип правовладдя (“верховенство права”) передбачає, що в тих
випадках, коли виникає якась законодавча неясність або суперечність, головний обов’язок органів судової влади полягає в тому, щоб усунути неясність або розв’язати суперечність шляхом тлумачення та застосування
судами кримінального законодавства в такий спосіб, щоб воно було узгодженим і передбачним»5.
У справі «Штрелец, Кеслер і Кренс проти Німеччини» ЄСПЛ зазначив, що:
«Хоч як би чітко було написано правову норму будь-якої системи, включно з кримінальним правом, завжди неминуче з’явиться елемент судового тлумачення. Будь-коли може виникнути потреба в роз’ясненні сумнівних
моментів і пристосуванні до зміни обставин. Дійсно, у деяких Державах-учасницях Конвенції прогресивний розвиток кримінального права в судовій
правотворчості є глибоко вкоріненою і невідокремною частиною правової
традиції. Статтю 7 Конвенції не можна вважати забороною поступового
роз’яснення правил кримінальної відповідальності шляхом судового тлумачення від справи до справи за умови, що такий розвиток відповідає
суті правопорушення і є розумно передбачуваним»6 .
Отже, до закону не ставиться вимог бути написаним настільки чітко, щоб містити
у собі всі необхідні пояснення. Головне, щоб особа могла зрозуміти, за яких
умов настає відповідальність за порушення і яке за це передбачено покарання. Більше того, не виключається, що інколи може знадобитися кваліфікована
юридична допомога. Важливо, щоб усі неточності у формулюванні усували національні суди шляхом зрозумілого та послідовного тлумачення певного положення.

5

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2019_3.pdf

Справа «Штрелец, Кеслер і Кренс проти Німеччини» (Case of Streletz, Kessler and Krenz v. Germany),
№ 34044/96, № 35532/97, № 44801/98 від 22.03.2001, п. 50. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59353
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Згадана авторами подання доповідь «Верховенство права» Європейської Комісії
«За демократію через право» (Венеційська Комісія), схвалена на її 86-му пленарному засіданні, яке відбулося 25-26 березня 2011 року, № 512/2009 містить також Додаток «Контрольний перелік питань для оцінки стану верховенства права
в окремих державах». У підпункті i) п. 2 «Юридична визначеність» цього Додатку
зазначено таке питання для оцінювання стану верховенства права: «Чи є судова практика національних судів послідовною?»7.
Конституційний Суд України під час винесення Рішення № 1-p/2019 від 26.02.2019
не зміг би відповісти на це запитання. Адже на момент винесення рішення в судовій практиці національних судів не було жодного рішення щодо застосування
ст. 368-2 КК України.
Аналогічна ситуація склалася й цього разу. Народні депутати готували подання в умовах відсутності судової практики щодо застосування ст. 368-5 КК
України. Кримінальний кодекс України було доповнено ст. 368-5 лише в жовтні
2019 року, і за цей час українські суди не встигли винести жодного рішення.
Отже, стверджувати, що ст. 368-5 КК України загалом чи окремі її положення не
відповідають принципу правової (юридичної) визначеності (не вказуючи в межах
п. «А», які саме положення норми є незрозумілими), ще зарано, адже на цей час
немає будь-якої судової практики щодо застосування оспорюваної норми.
Закони неминуче будуть містити елементи невизначеності. КСУ під час
винесення рішення може скористатися правом розтлумачити положення ст.
368-5 КК України.

7
Доповідь № 512/2009 Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія)
«Верховенство права», схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні. С. 183.
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr
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1

Національні суди у разі виявлення проблем правозастосування норми закону
зобов’язані усунути їх шляхом чіткого та послідовного тлумачення положень.

2

Закон відповідає критерію «передбачуваності» навіть тоді, коли зацікавлена
особа може зрозуміти його зміст за допомогою юридичної консультації
чи тлумачення судів.

3

Як би чітко не було написано правову норму, неодмінно з’явиться елемент
судового тлумачення.

4

Закони неминуче формулюються термінами, які, більшою чи меншою мірою,
є розпливчатими. Це випливає із самої природи законів написаних людьми.

5

Конституційне подання було надіслано в умовах відсутності судової практики
щодо застосування цих антикорупційних механізмів.

6

Суб’єкти відповідальності незаконного збагачення та цивільної конфіскації
є посадовими особами. Вони мають бути обізнані про підвищені стандарти
доброчесності, свої обов’язки та відповідальність.

7

КСУ може вставити конституційні рамки правозастосування незаконного
збагачення та цивільної конфіскації.
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http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2019_8_0.pdf

час

14

Iнститут законодавчих ідей

ВИСНОВОК AMICUS CURIAE

танням практики [...]. Роль судового розгляду та винесення рішень у судах
полягає саме в тому, щоб позбутися таких інтерпретаційних сумнівів за їх
наявності»9.
Отже, у самому процесі законотворення закладено можливість подальшого
множинного тлумачення. Здебільшого це відбувається тому, що закони формулюються поняттями, які більшою чи меншою мірою можна розуміти по-різному.
У цьому контексті варто наголосити, що КСУ при формуванні свого рішення
щодо конституційності ст. 368-5 КК України може скористатися правом розтлумачити певні його положення у разі виявлення суперечностей. На цьому, наприклад, наголошував суддя КСУ Лемак Василь Васильович у своїй окремій думці
щодо Рішення КСУ № 1-p/2019 від 26.02.2019:
«Суд, захопившись гіпотетичними припущеннями про наявність проблем у
застосуванні статті 368-2 КК, особливо щодо суб’єкта, на якого покладається “тягар доказування”, не спробував емпірично не лише підтвердити чи
спростувати їх, а й витлумачити практику застосування цієї норми.
Як видається, Суд відмовився від тлумачення положень статті 368-2 КК, виходячи з уявлень про те, що нібито “тлумачення закону” не належить до його
повноважень. При цьому було проігноровано різницю між офіційним тлумаченням як видом провадження (за ініціативою інших суб’єктів) і тлумаченням
як складовою процесу обґрунтування рішення.
На мою думку, у кожній справі Суд повинен тлумачити закон, якщо останній є об’єктом конституційного контролю і вирішується питання про його
конституційність. Вирішити питання про конституційність закону означає
віднайти/не віднайти в ньому конституційний контент (втілення в його змісті
принципів і норм Конституції України). Методики тлумачення закону, якщо
зважити на досвід зарубіжних конституційних судів, полягають у тому, що
навіть якщо певне положення закону допускає два різні тлумачення, одне
з яких узгоджується з конституційними принципами, а друге – не узгоджується, то це означає відсутність підстав для скасування цього положення
(конституційно-конформне тлумачення) (див., наприклад, Рішення Конституційного Суду Чеської Республіки від 26 березня 1996 року, PLUS 48/95). Суд
визнав норму неконституційною, навіть не спробувавши витлумачити її […]
[…] Якби Суд усе таки спробував витлумачити положення статті 368-2 КК, він
повинен би сприйняти її як частину узгодженої структури, до якої входять
Конституція України, офіційна конституційна доктрина (попередні позиції
Суду) та КПК. “Читати” норму особливої частини КК неможливо ізольовано

Справа «Дель Ріо Прада проти Іспанії» (Case of Del Río Prada v. Spain), № 42750/09 від 21.10.2013, п. 92.
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127697
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від конституційних принципів і норм КПК. Не спробувавши дати тлумачення,
Суд загалом не міг дійти до висновку про відсутність конституційного контенту (зокрема, принципу презумпції невинуватості, принципу “мовчання”) у
змісті норми КК, а відтак – визнати її неконституційною»10.
Отже, КСУ під час винесення рішення щодо конституційності ст. 368-5 КК України може започаткувати ту судову практику, якої зараз немає. Така практика окреслить основні конституційні аспекти застосування статті «Незаконне
збагачення» і покладе край необґрунтованим і постійним конституційним поданням народних депутатів щодо неконституційності такої норми. Більше того,
це буде дороговказом для громадян, органів досудового розслідування та процесуального керівництва і суддів. А це, своєю чергою, дасть змогу відповідати
стандартам ЄСПЛ та рекомендаціям Венеційської комісії у частині тлумачення
правових норм судами.

ВИСНОВКИ:
1. Положення ст. 368-5 КК України відповідають міжнародним стандартам якості закону, а отже юридичній визначеності як елементу верховенства права.
Стаття містить п’ять частин приміток, які пояснюють окремі терміни, вжиті в
диспозиції. Зокрема, в примітці до ст. 368-5 КК України чітко окреслено такі
поняття: 1. «Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; 2. «Набуття активів»; 3. «Активи»; 4. «Законні доходи».
2. Зі змісту статті зацікавлена особа може самостійно або за допомогою юридичної консультації зрозуміти: 1. Хто є суб’єктом вчинення цього злочину; 2. За
які діяння передбачено відповідальність; 3. Які наслідки порушення цієї статті
КК України; 4. З якого моменту настає відповідальність тощо.
3. Будь-яка норма закону неминуче міститиме певні «прогалини», суперечності,
неточності. Це пов’язано з тим, що правові норми формулюються поняттями,
фразами, конструкціями, які в будь-якому разі можна трактувати по-різному.
Основне завдання судової влади – надати зрозуміле та послідовне тлумачення норми, зумовити існування стабільної судової практики. Це, своєю чергою,
згодом розвіє будь-які сумніви щодо правозастосування певного положення.
Говорити про юридичну невизначеність закону без наявності правозастосування та конкретних прикладів є необґрунтовано.
4. КСУ під час розгляду конституційного подання може окреслити конституційні
рамки застосування ст. 368-5 КК України. Таке «тлумачення» норми не супере-

10
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читиме Конституції України та законам. Натомість практика буде чітким дороговказом для національних судів, громадян, органів досудового слідства та
процесуального керівництва, для того щоб зрозуміти, який саме шлях практичного застосування норми відповідає приписам Конституції.

Б. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ЗА ЯКИЙ ВРАХОВУЮТЬСЯ ДОХОДИ
ОСОБИ. ПОНЯТТЯ «ЗАКОННІ ДОХОДИ»
Автори конституційного подання стверджують, що:
«Використання у диспозиції частини першої статті 368-5 Кримінального кодексу України такої юридичної конструкції, як “перевищує її законні доходи”,
(тобто доходи особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування) породжує правову невизначеність, оскільки
неможливо однозначно визначити, за який саме період необхідно буде рахувати доходи відповідної особи для встановлення у її діяннях складу злочину у вигляді незаконного збагачення. Фактично таким періодом може бути
місяць, рік, увесь строк перебування особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, на посаді. Відтак, неможливо визначити алгоритм розрахунку розміру (вартості) відповідних активів
у контексті наявності/відсутності у діяннях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ознак незаконного
збагачення».
На їхню думку, зазначене положення суперечить принципу правової визначеності та не відповідає ст. 1, частині другій ст. 3, частинам першій, другій ст. 8 Конституції України.
Зазначене в п. «Б» конституційного подання трактування ч. 1 ст. 368-5 КК
України є довільним, не враховує контексту антикорупційного законодавства та не відповідає дійсності.
Згідно з диспозицією цієї статті, суб’єктом злочину є особа, уповноважена на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначена в п. 1
частини першої ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції». Порядок заміщення зазначеними особами своїх посад, їх звільнення та період перебування
на посаді встановлюється Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими спеціальними законами. У розумінні Закону України «Про
запобігання корупції» вказані особи є суб’єктами декларування, тобто зобов’язані подавати декларації.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти
декларування повинні подавати декларацію до зайняття відповідної посади (за
минулий рік, так звані «нульові декларації»), щорічно під час зайняття відповідної
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посади та після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Отже, особи, які є суб’єктами ст. 368-5 КК України на період здійснення своєї діяльності, зобов’язані вказувати свої законні доходи, витрати та іншу інформацію,
зазначену в ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».
Із зазначених положень Закону України «Про запобігання корупції» чітко випливає, що період, за який будуть рахувати доходи відповідної особи для встановлення в її діяннях складу злочину у вигляді незаконного збагачення, – це
період зайняття особою відповідної посади.
При цьому враховуватимуться 2 елементи:
—— заощадження та доходи, які особа набула до початку здійснення діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
тобто ті, які вона вказала в так званій «нульовій декларації»;
—— доходи, які вона набула під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто ті, які вона зазначає в щорічній декларації.
І лише у разі, якщо законні доходи особи та її заощадження перевищили
вартість набутих активів більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, можна стверджувати про можливе
порушення ст. 368-5 КК України.

У дослідженні Міжнародного банку реконструкції та розвитку «On the Take:
Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption» висловлено подібні думки:
«Хоча в Конвенції ООН проти корупції не міститься конкретної рекомендації
про період розрахунку незаконного збагачення, можна зробити висновок
про те, що посилання на “державну посадову особу” має на увазі, що, як
мінімум, період, за який особа може бути притягнена до відповідальності,
збігається з періодом виконання державною посадовою особою своїх функцій. Цей підхід також застосовується в Міжамериканській конвенції проти
корупції і в багатьох національних законодавчих актах. У Чилі, наприклад,
незаконне збагачення застосовується щодо державної посадової особи,
“яка протягом терміну виконання своїх повноважень” отримує істотне і невиправдане збагачення, обмежуючи тим самим розслідування тільки тими
державними посадовими особами, які, імовірно, могли збагатитися під час
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перебування на посаді. У Сальвадорі діє схоже обмеження, яке передбачає, що незаконне збагачення може бути тільки в тому випадку, якщо збільшення активів відбувається “з моменту вступу посадової особи на посаду і
до моменту складання нею своїх повноважень”. Відповідно до цього підходу,
прокурори можуть використовувати вступ на посаду як вихідний показник і
оцінювати, чи було збільшення активів істотним щодо законних доходів державного посадовця в період виконання ним своїх функцій або терміну повноважень. Недоліком такого підходу є те, що для уникнення переслідування корумпована посадова особа може просто відкласти отримання вигоди
до моменту складення повноважень»11.
Крім цього, в конституційному поданні стверджується, що:
«Пункт 4 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України дає визначення законним доходам особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і розуміє під ними доходи, правомірно
отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”. При цьому, зазначена норма не визначає і не дозволяє однозначно встановити, які
саме джерела маються на увазі, а відсилання до пунктів 7 і 8 частини першої
статті 46 Закону України “Про запобігання корупції” взагалі звужує такі джерела і залишає неоднозначним визначення поняття “законні доходи”.
Насправді в ст. 368-5 КК України є пряме пояснення того, які доходи можна вважати законними. Зокрема, п. 4 Примітки до ст. 368-5 КК України відсилає нас до
п. 7 та п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», який встановлює як мінімум 10 джерел отримання доходів. Більше того, конструкція «та інші
доходи» залишає перелік відкритим, що надає додаткову змогу суб’єкту декларування вказати свої законні доходи, отримані фактично з будь-яких джерел, не
заборонених законом.
У цьому контексті варто наголосити на тому, що Закон України «Про запобігання
корупції» встановлює певні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності. Проте з п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону випливає, що під законними доходами осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, можна також розуміти доходи, отримані від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської практики із спорту.

On the Take : Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption / by Lindy Muzila, Michelle Morales, Marianne
Mathias, and Tammar Berger. 2012. С. 16. URL: https://cutt.ly/Bg7ebYr
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ВИСНОВКИ:
1. Автори конституційного подання трактують положення ст. 368-5 КК України
довільно та відірвано від правового контексту. Вони не враховують існування у суб’єктів відповідальності за ст. 368-5 КК України обов’язку щодо подання декларації. Положення ст. 368-5 КК України неодноразово відсилає до
Закону України «Про запобігання корупції», оскільки вони є системно пов’язані. Своєю чергою, із зазначеного Закону зрозуміло, за який період будуть
рахуватися доходи особи, її активи та витрати для встановлення в діяннях
складу злочину.
2. Примітка до ст. 368-5 КК України пояснює, які доходи можна вважати законними. Своєю чергою, Закон України «Про запобігання корупції» містить достатньо великий перелік законних джерел отримання доходу. Більше того,
відкритий перелік законних джерел надає можливість задекларувати будьяке джерело доходу, не заборонене законом.

В. «ЗАКОНІ ДОХОДИ» ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Автори конституційного подання стверджують, що:
«стаття 368-5 Кримінального кодексу України передбачає можливість застосування покарання до невинної особи, оскільки до кримінальної відповідальності може притягатися особа, уповноважена на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, яка хоч і набула у власність активи, вартість яких більш ніж на шість з половиною тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, однак набуття таких активів відбулося виключно за рахунок законних доходів членів її сім’ї».
Натомість, як уже зазначалося, примітка до ст. 368-5 КК України чітко вказує:
«Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої
статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”».
Своєю чергою, п. 7 ч. 1 Закону України «Про запобігання корупції» чітко встановлює: «У декларації зазначаються відомості про: отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати
(грошового забезпечення) […] подарунки та інші доходи». Тобто це свідчить про
те, що: 1) законні доходи членів сім’ї прирівнюються до законних доходів декларанта; 2) доходи членів сім’ї, навпаки, є належним доказом законності набутих
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декларантом активів і не можуть бути використані державою для обґрунтування
незаконності належних декларанту активів; 3) перелік законних доходів членів
сім’ї не є вичерпним, що істотно звужує можливість держави довести незаконність доходів, за рахунок яких було набуто активи декларанта.
Отже, законні доходи членів сім’ї не можуть бути використані проти декларанта, як стверджують автори, а навпаки – створюють додаткові можливості декларанту розширити перелік своїх законних доходів (навіть якщо
насправді ці активи не були набуті за рахунок цих доходів).
Із вказаних положень жодним чином не випливає, що особу, уповноважену на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде притягнуто
до відповідальності за набуття активів виключно за рахунок законних доходів
членів її сім’ї.

ВИСНОВКИ:
1. Тлумачення авторів подання положення ст. 368-5 КК України є хибним та маніпулятивним. Автори навмисно вводять читачів подання в оману. Примітка
до ст. 368-5 КК України надає вичерпну відповідь на аргументи конституційного подання. У ній вказано, що доходи членів сім’ї вважають законними
доходами суб’єкта за ст. 368-5 КК України. Відповідно, особу не може бути
притягнуто до відповідальності за активи, набуті за законні доходи, адже це
безпосередньо суперечить ст. 368-5 КК України.
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Суб’єкти відповідальності незаконного збагачення та цивільної конфіскації
є посадовими особами. Вони мають бути обізнані про підвищені стандарти
доброчесності, свої обов’язки та відповідальність.
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КСУ може вставити конституційні рамки правозастосування незаконного
збагачення та цивільної конфіскації.

Г. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ
1

Автори подання навмисно перекручують положення закону та трактують
його на власний розсуд.

2

Нова стаття незаконного збагачення була прийнята з урахуванням
зауважень КСУ.

3

Для притягнення особи до відповідальності необхідно довести її вину «поза
розумним сумнівом».

4

Україна на відмінну від практики інших країн та ЄСПЛ залишає непорушною
презумпцію невинуватості і не звужує її поняття в цій категорії справ
(як і в будь-яких інших)

Автори подання стверджують, що:
«закладене у статті 368-5 Кримінального кодексу України положення щодо
Момент
доведення окремих фактів
набуття активів (зокрема, фактів набуття активів
набрання
за дорученням особи абозаконом
можливості прямо
чи за
опосередковано
вчиняти дії
Період,
який особа
може нести відповідальність
активів
чинності
тотожнінабуття
за змістом
здійсненню
права розпорядження
активами) створює для
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обов’язок доводити протилежне, а у разі недоведення цього –
таку особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності».
час

Натомість у ч. 2 Примітки до ст. 368-5 чітко встановлено, що

«Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а
також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою,
якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої
наякий
виконання
або місцевого
Період, за
особа функцій держави набуття
активів самоврядування,
не
буде
відповідальність
або
щонести
особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».
Використання в зазначеному положенні слів «якщо доведено» чітко вказує
на те, що органи досудового розслідування повинні мати переконливі
1
Конфіскація не є видом покарання.
докази того, що активи набуті за дорученням такої особи або вона може
вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права роз2
Інститут цивільної конфіскації діє поза межами кримінального права.
порядження ними.
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3

Можливість пред’явлення позову до інших осіб відповідає кращим світовим
практикам, захищає їх право власності та забезпечує процесуальні гарантії.

4

Цивільна конфіскація встановлена законом і може бути здійснена лише
за рішенням суду, що повністю відповідає Конституції України.
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Зі змісту вказаної статті жодним чином не випливає, що тягар доведення протилежного лежить на обвинуваченому.
Крім того, ст. 368-5 КК України була прийнята із врахуванням зауважень КСУ, викладених у Рішенні № 1-p/2019 від 26.02.2019. На відміну від ст. 368-2 КК України,
яка містила конструкцію «законність підстав набуття яких (активів) не підтверджено доказами», чинна стаття не містить жодного натяку на те, що обвинувачений зобов’язаний самостійно доказувати законність своїх доходів.
Кримінальне провадження щодо цієї статті здійснюється за такими самими
правилами, як і щодо інших статей КК України, у тому числі за принципами,
визначеними у ст. 7 та ст. 17 КПК України, в яких чітко вказано: «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення
і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість
особи поза розумним сумнівом». Сторона обвинувачення має надати суду
переконливі докази винуватості особи, а та своєю чергою може скористатися правом на захист.
Стаття 17 КПК України встановлює стандарт доказування «поза розумним сумнівом» до всіх випадків притягнення особи до кримінальної відповідальності. Цей
стандарт наголошує, що повинні існувати вагомі докази винуватості особи. І в
ст. 368-5 КК України жодним чином не вказано, що цей стандарт може бути
порушено у разі притягнення особи до відповідальності за згаданою статтею КК України.
Крім того, у ст. 7 КПК закріплено принцип змагальності сторін та свободи в поданні до суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості, яка передбачає: «Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що
передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною
захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами,
передбаченими цим Кодексом».
У цьому контексті важливо звернутися до кращих світових практик. Зокрема, у
висновку AMICUS CURIAE, підготовленому за ініціативою Європейського Союзу, також було досліджено питання щодо порушення презумпції невинуватості
попередньої редакції статті «Незаконне збагачення». У зазначеному висновку
експерти вказали, що:
«Судова практика ЄСПЛ показує, що правові чи фактичні презумпції є
прийнятні, та як такі не призводять до порушення гарантій презумпції невинуватості, доки держава залишається в розумних межах, зважаючи на
важливість розглядуваних питань і забезпечуючи права сторони захисту.
Презумпція невинуватості не є абсолютна, і якщо сторона обвинувачення
збере достатньо серйозні докази, що потребують пояснення, мовчання обвинуваченого може бути використано, щоб вдатися до припущень. Прак-
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тика Суду також вказує на те, що порушення принципу презумпції невинуватості може допускатися лише в окремих випадках після аналізу
доказів, наданих стороною обвинувачення [...]
[…] В інших національних юрисдикціях суди пішли далі й дозволили перекладати тягар на обвинуваченого після того, як обвинувачення доведе
наявність достатньо серйозних доказів. Це означає, що після доведення
обвинуваченням, поза всяким розумним сумнівом, основних елементів злочину незаконного збагачення, тягар доказування може бути покладений
на посадову особу, яка має продемонструвати, що її статки отримані із законних джерел. Такого підходу дотримувався Судовий комітет Таємної ради
Великої Британії, розглядаючи 1993 року апеляцію з Гонконгу… Але перш
ніж тягар буде перекладений на обвинуваченого, сторона обвинувачення
має поза всяким розумним сумнівом довести таке: статус державної посадової особи обвинуваченого, його рівень життя протягом періоду, за який
йому висунуто звинувачення, його загальний офіційний заробіток за цей
період, а також те, що він, за будь-яких обставин, не міг собі дозволити цей
рівень життя за свій загальний офіційний заробіток. Суд зауважив, що там,
де справа стосується корупції, існує обґрунтована потреба в спеціальних
правах проводити розслідування та у вимозі надавати пояснення. Конкретні корупційні діяння за своєю суттю важко виявляти, не кажучи вже
про їхнє доказування звичайним способом»12.
Наведені вище думки також збігаються з думками, викладеними у згаданому
вище дослідженні «On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption».
У ньому експерти, серед іншого, зазначали:
«Принцип презумпції невинуватості не виключає можливість створення законодавчими органами кримінальних правопорушень, що містять презумпцію
закону, за умови належного дотримання принципів раціональності (розумності) і пропорційності […]
[…] Апеляційний суд у Гонконгу, Китай, дійшов [такого]13 висновку у справі
“Генеральний прокурор проти Хуей Кинь Хун”. Хоча суд визнав, що вимога
до обвинуваченого про звільнення від тягаря доказування відхиляється від
презумпції невинуватості, він ухвалив таке: “Існують виняткові ситуації, в
яких можна з дотриманням прав людини обґрунтувати певне відхилення
від звичайного принципу, згідно з яким сторона обвинувачення повинна
довести вину обвинуваченого поза розумним сумнівом […]

12
  Висновок amicus curiae наданий згідно з частиною 3 статті 69 Закону України «Про Конституційний Суд
України» про конституційне подання (№ 1/12-2017 від 12 грудня 2017 р.) щодо відповідності Конституції України
статті 368-2 Кримінального кодексу України. С. 20-21, с. 24. URL: https://euaci.eu/ua/what-we-do/resources/
vysnovok-amicus-curae-on-constitutional-court
13
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[…] Ефективність і правильність кримінального переслідування за незаконне збагачення і дотримання ним належної правової процедури повинні також розглядатися в контексті системи кримінального правосуддя, яка його
здійснює. Це включає в себе міркування, які відповідають ст. 2 та ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що стосується права
на справедливий судовий розгляд. Тільки за умови повного здійснення цих
заходів обвинувачений може бути притягнутий до справедливого судового
розгляду у справі про незаконне збагачення або будь-якому іншому злочині» 14.
Вітчизняні науковці також досліджували застосування статті «Незаконне збагачення» в інших країнах. Наприклад, д.ю.н. С. С. Чернявський та д.ю.н. А. А. Вознюк зазначають таке:
«[…] Така заборонна кримінально-правова норма [незаконне збагачення]15
може діяти ефективно, якщо тягар доказування хоча б частково покладено
на підозрюваного чи обвинуваченого. Тому й не дивно, що вчені взялися за
активне вдосконалення порядку застосування цього кримінально-правового інструменту.
Зокрема, С.С. Лут пропонує в законодавчий обіг ввести поняття презумпції
винуватості за незаконне збагачення, передусім у тих випадках, коли активи посадової особи багаторазово перевищують її законні доходи. Презумпцію винуватості вчений радить тлумачити як обов’язок обвинуваченої (підсудної) в корупції посадової особи довести на слідстві та в суді легальність і
легітимність отриманих (наявних) доходів та майна.
Така презумпція винуватості частково або в повному її обсязі діє в деяких
іноземних країнах, її застосовують у протидії корупції та організованій злочинності. Наприклад, відповідно до ст. 72 КК Швейцарії, суд виносить постанову про конфіскацію всіх активів, які знаходяться в розпорядженні злочинної організації. У разі якщо активи знаходяться у власності особи, яка
бере участь чи підтримує злочинну організацію (ст.260ter), їх прирівнюють
до таких, що знаходяться у власності організації до тих пір, поки не буде
доведено протилежне (“Swiss Criminal Code”, 1937) […]
[…] На думку Х. Нугрохо, перенесення тягаря доказування спрямоване, передусім, на те, щоб допомогти правоохоронним органам виявляти активи,
якими володіє підозрюваний і які отримано злочинним шляхом. Водночас

14
On the Take : Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption / by Lindy Muzila, Michelle Morales, Marianne
Mathias, and Tammar Berger. 2012. С. 31-32. URL: https://cutt.ly/Bg7ebYr
15
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зміна тягаря доказування не означає, що виключно підозрюваний чи обвинувачений має доводити свою невинуватість, а сторона обвинувачення не
несе тягаря доказування.
Навпаки, головний тягар доказування все-таки має нести сторона обвинувачення. Саме сторона обвинувачення повинна встановити, що відповідна
службова особа жила поза межами своїх легальних фінансових можливостей або має надмірне багатство, що не відповідає її офіційним доходам.
Водночас на підозрюваного слід покладати обов’язок спростувати це. Таким чином, тягар доказування в кримінальних провадженнях щодо незаконного збагачення покладатимуть на підозрюваного чи обвинуваченого лише
частково […]
[...] Принцип презумпції невинуватості вимагає від обвинувачення нести як
початковий, так і переконливий або остаточний тягар доказування в кримінальних процесах. Сторона обвинувачення повинна надавати докази
кожного елементу злочину. Лише у виняткових випадках обвинувачений
зобов’язаний нести доказовий тягар стосовно певних матеріальних та/або
моральних елементів злочину, у якому його обвинувачують. Це відбувається
в разі, якщо закон утілює спростовувану форму презумпції (доказової презумпції) стосовно певних матеріальних та/або моральних елементів злочину,
що становить значну загрозу для громадськості.
Часткове покладання тягаря доказування на підозрюваного чи обвинуваченого сприяє встановленню об’єктивної істини в кримінальному провадженні, а також непритягненню до кримінальної відповідальності невинних осіб,
полегшує процес притягнення до такої відповідальності осіб, які незаконно
збагатилися.
Якщо особа набула активи в законний спосіб, вона завжди зможе висловити свої аргументи щодо законності набуття таких активів. І навіть якщо будуть певні сумніви, слід застосовувати правило про те, що всі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачать на її користь»16.
На підставі зазначених положень можна дійти висновку, що деякі країни, зокрема й розвинені західні демократії, а також ЄСПЛ передбачають можливість відходу від принципу презумпції невинуватості в цій категорії справ.
Натомість Україна чітко визначила, що всі суттєві обставини вчинення такого
злочину має довести сторона обвинувачення. При цьому довести винуватість
особи потрібно за стандартом «поза розумним сумнівом».

  Чернявський С., Вознюк А. Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню. Юридичний
часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. Т. 17(1). С. 79-89. С. 82-83. URL: https://cutt.ly/3g7rVKQ

16
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ВИСНОВКИ:
1. Автори подання використовують такі самі аргументи для обґрунтування
неконституційності ст. 368-5 КК України, що й для обґрунтування неконституційності ст. 368-2 КК України. Проте не враховано, що чинну статтю було
прийнято з дотриманням позиції КСУ в попередньому рішенні. З неї забрали
положення, які теоретично можуть суперечити Конституції України в частині
порушення презумпції невинуватості. Чинна стаття «Незаконне збагачення»
не містить жодного посилання на те, що особа повинна доводити свою невинуватість.
2. Автори конституційного подання зухвало перекручують зміст ст. 368-5 КК
України. Зокрема, вони стверджують, що конструкція «якщо буде доведено», вжита в п. 2 Примітки до ст. 368-5 КК України, зобов’язує особу, яку
підозрюють у вчиненні злочину, щось доводити. Вони навмисне виділили
цю конструкцію жирним шрифтом. Проте подальший зміст п. 2 Примітки до
зазначеної статті вказує, що саме має бути доведено. Це, насамперед, факт
володіння майном; факт набуття майна за дорученням особи; факт існування тотожних за змістом здійсненню права розпорядження майном. Статті 7
та 17 КПК, ст. 2 КК України, логічне мислення та здоровий глузд (common
sense) вказують, що доводити такі факти мають органи досудового розслідування, а не сама особа. Проте автори подання намагаються маніпулятивно переконати в протилежному. Більше того, порядок досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України, є такий самий, як і щодо
інших злочинів, передбачених в особливій частині Кримінального кодексу.
Він встановлений КПК України та повинен відповідати всім принципам, закріпленим у ст. 7 КПК. Сторона обвинувачення зобов’язана довести винуватість особи поза розумним сумнівом. Своєю чергою, підозрюваний не зобов’язаний доводити свою невинуватість.
3. Україна, на відміну від низки інших країн, залишає непорушною презумпцію
невинуватості і не звужує її поняття в цій категорії справ. Хоча світова практика показує, що особливо в корупційних злочинах, за умови дотримання
принципів справедливого судового розгляду, дозволяється перекладати
тягар доведення на сторону захисту.
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Закон відповідає критерію «передбачуваності» навіть тоді, коли зацікавлена
особа може зрозуміти його зміст за допомогою юридичної консультації
чи тлумачення судів.
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Як би чітко не було написано правову норму, неодмінно з’явиться елемент
3

судового тлумачення.

Закони неминуче формулюються термінами, які, більшою чи меншою мірою,
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«Закладена в основу статті 368-5 Кримінального кодексу України диспозиція дозволяє
поширити норми
статті 368-5
Кримінального
України
Суб’єкти відповідальності
незаконного
збагачення
та цивільноїкодексу
конфіскації
6 діяння,
є посадовими
особами.
Вони
бути обізнані
про
підвищені
стандарти
на
що були
вчинені
до мають
набрання
чинності
цією
статтею.
Особа, уповдоброчесності,
свої обов’язки
та відповідальність.
новажена
на виконання
функцій
держави або місцевого самоврядування,
набуваючи свої активи до запровадження кримінальної відповідальності за
КСУ може вставити конституційні рамки правозастосування незаконного
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ність у майбутньому обґрунтування різниці між ними та доходами цієї особи,
не могла передбачити настання кримінальної відповідальності за існування
такої різниці».
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ність за цією статтею, є «набуття активів». Отже, диспозиція ст. 368-5 КК України
пов’язує момент настання кримінальної відповідальності з моментом набуття акДля притягнення особи до відповідальності необхідно довести її вину «поза
3 які перевищують законні доходи особи. До подібних висновків, в частині
тивів,
розумним сумнівом».
зворотної дії закону в часі, дійшов КСУ у п. 6 рішення № 1-р/2019 від 26 лютого
2019 року.
Україна на відмінну від практики інших країн та ЄСПЛ залишає непорушною
4

презумпцію невинуватості і не звужує її поняття в цій категорії справ

(якжодним
і в будь-яких
інших)
У цій статті
чином
не згадано, що особа нестиме відповідальність за активи, які вона набула раніше. Також варто зазначити, що до цієї статті Кримінального
кодексу застосовуються такі самі принципи, закріплені в ст. 58 Конституції України
та в ст. 4 і 5 КК України, як і до інших статей. Для зручності наведемо інфографіку:

набуття активів

Момент
набрання
законом
чинності

Період, за який особа
може нести відповідальність

час

Період, за який особа
не буде нести відповідальність
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Отже, доводи авторів подання про те, що ст. 368-5 КК України поширюється на
активи, які особа набула до набрання чинності цим законом, є необґрунтованими. Вони побудовані на довільному розумінні і тлумаченні ст. 368-5 КК України
всупереч Конституції України та КК України.

ВИСНОВКИ:
1. Стаття 58 Конституції України вказує, що закони та інші нормативно-правові
акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують
або скасовують відповідальність особи. Стаття 368-5 КК України не є винятком із цього правила. У диспозиції цієї статті жодним чином не вказано про
будь-яку зворотну дію в часі цього положення. Відповідальність за вчинення
злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України, настає після того, як особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула активи, які перевищують її законні доходи. Тобто активи, які особа
набула до прийняття цього положення, не враховуються під час вирішення
питання притягнення особи до відповідальності.
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III. ЦИВІЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ
Застереження: Значна частина цього розділу базується на першому в Україні
дослідженні
чинного
цивільної конфіскації
«Цивільна
Період,
за який інституту
особа
набуття
активів конфіскація необне буде нести
відповідальність
ґрунтованих
активів
крізь призму захисту права власності», яке виконала Тетяна
Хутор17.

А. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ
1

Конфіскація не є видом покарання.

2

Інститут цивільної конфіскації діє поза межами кримінального права.

3

Можливість пред’явлення позову до інших осіб відповідає кращим світовим
практикам, захищає їх право власності та забезпечує процесуальні гарантії.

4

Цивільна конфіскація встановлена законом і може бути здійснена лише
за рішенням суду, що повністю відповідає Конституції України.

Автори конституційного подання стверджують, що:
«за своєю правовою суттю інститут визнання необґрунтованими активів та їх
стягнення в дохід держави, хоча і відноситься до позовного провадження в
рамках цивільного процесу, фактично, поряд з конфіскацією та спеціальною
конфіскацією, є ще одним видом покарання».
Як основні аргументи, які підтверджують вказане твердження, автори зазначають:
1. Визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави повністю
дублює конфіскацію і спеціальну конфіскацію як міру покарання та відповідальності за протиправні діяння. Дублювання покарання і застосування до
особи конфіскації, спеціальної конфіскації та цивільної конфіскації порушує
принцип пропорційності, який вимагає співмірного обмеження прав та свобод
людини для досягнення публічних цілей.

Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw. Це дослідження було видано Міждисциплінарним науково-освітнім
центром протидії корупції НаУКМА в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку реалізує
Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за
фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
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2. Це своєю чергою суперечить принципу верховенства права та не враховує
правових позицій КСУ, у рішеннях якого неодноразово наголошувалося на
справедливості покарання, його відповідності і домірності злочину.
3. Цивільна конфіскація порушує принцип пропорційності та співмірності покарання.
Конфіскація не є видом покарання. Вона не може порушувати принципи
пропорційності та співмірності покарання щодо вчиненого злочину.
Автори конституційного подання мають хибне уявлення щодо інституту цивільної конфіскації. Вони вважають, що вона є ще одним видом покарання поряд із конфіскацією та спеціальною конфіскацією. Проте автори не враховують
низки важливих відмінностей між ними.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Відповідно до ч. 1 ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні
кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні
прав і свобод засудженого.
Із вказаних положень можна виокремити один важливий факт: покарання застосовується до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Саме
тому поняття та мету покарання, його види закріплено в Кримінальному кодексі
України. Важливо, що покарання застосовується виключно після встановлення вини особи обвинувальним вироком суду.
Водночас інститут цивільної конфіскації діє поза межами кримінального права. Це прямо випливає із ч. 2 та ч. 6 ст. 290 ЦПК. Цим положенням встановлено,
що:
«позов пред’являється щодо активів … якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день
набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену статтею 368-5 Кримінального кодексу України».
Українська модель цивільної конфіскації тісно пов’язана з інститутом незаконного збагачення і фактично є її «процесуально полегшеною» версією. Як влучно
зазначив Конституційний Суд Колумбії, поняття незаконного збагачення набагато ширше, ніж поняття кримінального правопорушення. Воно не вміщується в
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межах кримінального права і виходить у сферу речового права. Воно охоплює
результати незаконної діяльності та недотримання правопорушником соціального порядку у сфері майнових відносин у кримінальних правопорушеннях. Так
що мета полягає не тільки в призначенні покарання правопорушнику, але й у
позбавленні порушника права власності на активи, отримані в результаті злочинних або незаконних дій, зловживання державними коштами. З урахуванням
цих відмінностей та цілей цивільну конфіскацію майна відокремлюють від кримінального судочинства18.

ВИСНОВКИ:
1. Цивільна конфіскація не є кримінальним інститутом. Вона не є покаранням у
розумінні Кримінального кодексу. Цивільна конфіскація спрямована на повернення державою своїх активів у позовному порядку за правилами цивільного судочинства.

Б. ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ ТА ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ
На думку авторів подання, інститут визнання необґрунтованими активів та їх
стягнення в дохід держави «дозволяє застосовувати до невинних третіх осіб негативні наслідки, що виступають складовою кримінальної відповідальності і по
своїй юридичній суті є покаранням».
Автори конституційного подання наполягають, що:
«юридична конструкція визнання активів необґрунтованими та їх стягнення
в дохід держави розповсюджується на випадки набуття активів у власність
іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття
було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи
опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними».
Автори подання також зазначають, що при цьому інститут цивільної конфіскації
передбачає
«можливість пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів
та їх стягнення в дохід держави до іншої фізичної або юридичної особи, яка

Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. С. 7. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw
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набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним».
Такий законодавчий підхід, на думку ініціаторів подання, не відповідає конституційним засадам притягнення особи до відповідальності, суперечить принципу
верховенства права, а також принципу індивідуального характеру юридичної
відповідальності, закріпленому в частині другій ст. 61 Конституції України.
Відповідальність, встановлена за набуття необґрунтованих активів, має
індивідуальний характер. Можливість пред’явлення позову про визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави до іншої фізичної або юридичної особи відповідає кращим світовим практикам і захищає
права таких осіб.
Закон покладає на правоохоронців обов’язок навести фактичні дані про (ст. 81
ЦПК):
1. зв’язок між активами та уповноваженою особою: як безпосередній (уповноважена особа де-юре набула у свою власність майно), так і опосередкований (уповноважена особа де-факто набула майно у власність, але деюре право власності належить третім особам);
2. необґрунтованість таких активів19.
Із п. 2 ч. 8 ст. 290 ЦПК випливає обов’язок правоохоронних органів довести
факт прямого чи опосередкованого володіння майном. Такий обов’язок випливає із самого терміна «набуття активів», який використовується для цілей глави
12 розділу III ЦПК і закріплений у п. 2 ч. 8 ст. 290 ЦПК.
Згідно з цим положенням особа, уповноважена на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, набуває певні активи в трьох випадках:
—— Набуття активів у власність;
—— Набуття іншими особами певних активів у власність, якщо доведено, що таке
набуття було здійснено за дорученням державного службовця;
—— Набуття іншими особами певних активів у власність, якщо доведено, що державний службовець може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. С. 21. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw
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Отже, права третіх осіб жодним чином не порушуються. Оскільки навіть для
того, щоб звернутися з позовом про визнання необґрунтованими активів та
їх стягнення в дохід держави до іншої фізичної або юридичної особи, правоохоронцям необхідно довести зв’язок між майном іншої особи та державним
службовцем. Простіше кажучи, потрібно довести «фактичне» право власності
посадовця на ці активи.
Більше того, можливість звернутися з позовом до юридичного власника майна є правильним підходом з огляду на цивільне законодавство. Такий підхід
визнається обґрунтованим, адже цивільна конфіскація in personam (проти особи) виявляється особливо корисною для повернення доходів саме від корупції
та розкрадання державних активів, адже починається з перевірки конкретного
суб’єкта. Окрім того, це допомагає уникнути ризику порушення процесуальних прав власників, бо неповідомлення про початок відповідної процедури
є неможливим. Позов подається проти юридичного власника майна, усі заінтересовані особи повинні бути повідомлені, а підтвердження цього повинні бути
пред’явлені суду разом з позовом. З моменту подання позову про визнання активів необґрунтованими усі особи, чиї права можуть бути порушені, повинні бути
залучені як треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Відповідно до ст. 43
ЦПК, такі треті особи є учасниками справи і мають усі відповідні права (від
надання доказів до оскарження рішення). Це надзвичайно важливе положення,
адже саме «процесуальна» сторона захисту має істотне значення для визнання
конфіскації пропорційною у практиці ЄСПЛ20.
Законодавець передбачив можливість звертатися з позовом до юридичного
власника майна також з огляду на те, що в Україні вкрай поширена практика «переписування» майна на третіх осіб, хоча фактичне володіння майном здійснює
сам державний службовець. Законодавець був зобов’язаний це передбачити
для ефективної роботи інституту визнання необґрунтованими активів та їх
стягнення в дохід держави. Ба більше, такий підхід узгоджується із Законом
України «Про запобігання корупції» та КК України.
Автори подання стверджують, що цивільна конфіскація «перекладає на особу,
уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
обов’язок доведення своєї невинуватості та надання відповідних доказів».
Основним аргументом авторів подання для підтримання цієї позиції є таке:
«Так, відповідно до частини третьої статті 50 Закону України “Про запобігання
корупції” у разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак
необґрунтованості активів Національним агентством надається можливість
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суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі ненадання суб’єктом
декларування у зазначені строки письмових пояснень і доказів чи надання
не в повному обсязі Національне агентство інформує про це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру».
«Таким чином, якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, не надала доказів, що активи або грошові кошти,
необхідні для придбання активів, були набуті за рахунок законних доходів,
така особа автоматично стає порушником з настанням негативних правових
наслідків, передбачених главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України або, у разі виявлення ознак злочину – з притягненням такої
особи до кримінальної відповідальності».
Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, автоматично не притягається до відповідальності у разі
неподання письмових пояснень. Така особа не зобов’язана доводити свою
невинуватість. Цивільна конфіскація здійснюється в порядку цивільного
судочинства, в якому стандарт доказування є нижчим, ніж у кримінальному
судочинстві.

Варто наголосити, що автори конституційного подання вкотре навмисно перекручують зміст закону. Вони маніпулюють законодавчими нормами, трактуючи їх усупереч логіці та здоровому глузду (“common sense”).
Наприклад, положення ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції», яке, на
думку авторів подання, зобов’язує особу надавати докази своєї невинуватості,
насправді спрямоване на протилежне. Основна мета цієї норми – це уникнути
безпідставного звернення до правоохоронних органів із заявою про можливе
вчинення правопорушення. Закон, навпаки, надає можливість особі, у разі виявлення порушень, надати своє бачення ситуації. Важливо й те, що ця норма
жодним чином не зобов’язує суб’єкта декларування доводити свою невинуватість.
Більше того, про жодне автоматичне порушення закону і тим паче настання негативних правових наслідків у разі неподання пояснень особою не йде мова.
По-перше, це випливає з самої ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»,
в якій чітко вказано, що у разі неподання пояснень особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НАЗК передовсім
інформує НАБУ та САП. Це означає лише одне: НАБУ почне проводити слідство та збирати докази винуватості особи і лише після цього інший орган –
САП може звертатися до суду.
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По-друге, настання негативних наслідків, передбачених главою 12 розділу ІІІ
Цивільного процесуального кодексу України, про які говорять автори подання,
відбувається виключно за рішенням суду.
Отже, викладені аргументи авторів подання не відповідають дійсності.
Варто наголосити, що під час викладення своєї позиції ініціатори конституційного подання дуже часто ототожнюють цивільне судочинство з кримінальним.
Проте важливо, що стандарти доказування в цих процесах різні.
У цьому контексті можна згадати про процес доказування в провадженнях,
пов’язаних із інститутом визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в
дохід держави. Саме тому нижче наведемо уривок зі згаданого в застереженні
дослідження. Адже саме він дуже чітко вказує на стандарт доказування, який
застосовується у разі цивільної конфіскації.
«Закон визначив стандарт доказування – перевага сукупності доказів, які є
більш переконливими. Фактично йдеться про “стандарт переваги більш вагомих доказів” (preponderance of the evidence), за якого тягар доказування
виконано, якщо доведено, що суб’єктивна ймовірність того, що спірний факт
був, перевищує вірогідність зворотного. Закон цього прямо не визначає,
але “перевага доказів” зазвичай означає, що припущення радше є істинним, ніж хибним, тобто ймовірність його істинності понад 50 %. Застосування
цього стандарту доказування замість кримінального “поза розумним сумнівом” (або “глибокої переконаності”) часто критикують особи, майно яких підлягає конфіскації. Водночас, як національні суди, так і ЄСПЛ у своїх рішеннях стверджують, що його застосування виправдано в тих випадках, коли
процес конфіскації проходить у рамках цивільного судочинства.
Наприклад, у справі “Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency” заявник
наполягав на необхідності застосування більш жорсткого критерію доказування, обґрунтовуючи це тим, що від початку справа розглядалася в рамках
кримінального процесу і лише потім перейшла в цивільний. Така ситуація
передбачена й українським законодавством, тому, вважаємо, часто виникатиме в процесі визнання активів необґрунтованими.
Застосувавши трискладовий тест Engel: 1) класифікація цього питання в національному законодавстві; 2) характер порушення, який висувається проти
особи; та 3) серйозність того, про що йде мова, або характер покарання,
що застосовується, суд Північної Ірландії визначив, що “суть статті 6 ЄКПЛ,
у частині, що стосується кримінальних правопорушень, полягає у звинуваченні особи у вчиненні кримінального правопорушення з винесення вироку
з метою застосування щодо цієї особи кримінального покарання. Ці справи
очевидно суттєво відрізняються від таких подань, які розглядаються. Вони
не спрямовані на звинуваченого в тому сенсі, що вони не мають за мету при-
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значення будь-якого покарання, окрім стягнення активів, які не належать
особі законно. Таким чином, хоча вони, очевидно, матимуть вплив на заявника, переважно спрямовані проти майна. Вони призначені для стягнення
доходів, одержаних злочинним шляхом, а не для встановлення вини в конкретних злочинах, у контексті кримінального провадження”. І таким чином
суд дійшов висновку, що такі справи є цивільними за своєю природою. Тому
застосування більш суворого стандарту доведення, який застосовується в
кримінальних провадженнях, не є обов’язковим.
Ба більше, сам ЄСПЛ під час розгляду справ керується вищими стандартами доказування, але стосовно доведення окремих обставин Суд визнавав за необхідне відхилитися від стандарту “поза розумним сумнівом”. Унаслідок неподання урядом запитаних істотних доказів або достатніх пояснень стосовно певних
обставин, які підлягали доведенню іншою стороною, Суд вказав на можливість
дійти висновків про існування цих обставин (adverse inferences) та ухвалити
рішення щодо таких обставин із застосуванням значно нижчого стандарту –
переваги доказів (preponderance of evidence) (§ 107 рішення від 10.12.2010 у
справі “Трепашкін проти Росії (№ 2)”. Звертаємо увагу, що Суд вирішив використати простіший стандарт доказування з причин, які повсюдно виникатимуть у справах з визнання необґрунтованими активів – небажання однієї зі
сторін надавати докази, які є важливими для винесення рішення.
Цивільний процесуальний кодекс не містить особливих вимог до доказів, які
повинні надати як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Докази,
які за загальним правилом (глава 5 ЦПК) використовуються в цивільному
процесі, повинні використовуватись і в справах про визнання активів необґрунтованими. Під час нещодавньої правової реформи інститут доказування
в цивільному судочинстві зазнав істотних змін, які прямо впливають на якість
доказування у справах про визнання активів необґрунтованими.
До обов’язків сторін серед іншого належить подання всіх наявних у них доказів у порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати
докази (п. 4 ч. 2 ст. 43 ЦПК). Такий принцип є дуже важливим у контексті приховування доказів, адже природно, що як правоохоронні органи, так і сторона відповідача намагатимуться висвітлити тільки факти, які підтримують
позовні вимоги або їх спростовують. Збереження такого балансу має бути
забезпечено:
А) по-перше, за рахунок розширення дискреційних повноважень суду у
сфері доказування, зокрема наділення його можливістю збирання доказів
за власною ініціативою у виключних випадках – коли він має сумніви в добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або
виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадках, передбачених
Кодексом (ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81 ЦПК);
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Б) по-друге, завдяки тому, що суд уповноважується на застосування заходів
процесуального примусу у випадках зловживання процесуальними правами
і невиконання обов’язків щодо доказів (ч. 8 ст. 84, ч. 1 ст. 143, ст. 146 ЦПК, п.
1, 2 ч. 1 ст. 148 ЦПК).
Незважаючи на критику щодо можливого порушення принципу змагальності сторін, ці положення процесуального законодавства щодо можливості
витребування доказів за ініціативою суду у разі недобросовісної поведінки
сторони щодо доказів, покликані зберегти баланс між змагальністю сторін,
що забезпечує реалізацію приватноправового інтересу в цивільному судочинстві, та активністю суду в контексті принципу суддівського керівництва
процесом, що відбиває публічно-правовий інтерес в ефективності цивільного судочинства. Необхідність збереження такого балансу прямо випливає із
завдання цивільного судочинства – справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК).
Окремо слід наголосити на праві заінтересованих сторін надавати докази.
Заінтересовані особи повідомляються про подання позову та залучаються
як треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Водночас такі особи є
учасниками справи (ч. 1 ст. 42 ЦПК) і на рівні з відповідачем і позивачем мають право подавати та досліджувати докази, брати участь у судових засіданнях, подавати заяви і клопотання, заперечення, оскаржувати судові рішення
(ч. 6 ст. 53, ч. 1 ст. 43 ЦПК)»21.

ВИСНОВКИ:
1. Юридична конструкція визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в
дохід держави є чіткою і зрозумілою. Вона поширюється виключно на випадки набуття активів особою, уповноваженою на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у власність або на випадки фактичного розпоряджання таким майном. Можливість звертатися з позовом до «юридичного» власника майна забезпечує його процесуальні права, що відповідає
практиці ЄСПЛ.
2. Закон не передбачає автоматичного застосування покарання до особи у разі
неподання нею письмових пояснень у порядку ст. 50 Закону України «Про
запобігання корупції». Цивільна конфіскація застосовується виключно за рі-
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шенням суду і після того, як правоохоронні органи доведуть у суді необґрунтованість активів державного службовця і його зв’язок із ними.
3. Стандарт доказування в цивільному процесі нижчий, ніж у кримінальному.
У цій категорії справ він є виправданим та повністю відповідає стандартам
ЄСПЛ.

В. ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ
Автори подання стверджують, що положення, які регламентують цивільну конфіскацію, не відповідають принципу правової визначеності у зв’язку з непередбачуваністю і нечіткістю закону. Вони зазначають:
«Зокрема, оспорювані норми Цивільного процесуального кодексу України
та Законів України “Про запобігання корупції”, “Про прокуратуру”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, “Про Державне бюро розслідувань”, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” у контексті дій з активами містять таке поняття, як “тотожні за змістом здійсненню
права розпорядження”. В зв’язку з цим, постає питання як визначити таке
положення, як “тотожні за змістом здійсненню npaва розпорядження”? Що
означає така “тотожність”?»
Положення Закону є чіткими та зрозумілими. Вони відповідають принципу
правової визначеності. З положень Закону можна зрозуміти конструкцію
«тотожні за змістом здійсненню npaва розпорядження».
Докладніше про загальні засади принципу правової визначеності ми згадували в п. «А» розділу 2 цього висновку. Тут наведемо аргументацію, пов’язану з
оскаржуваним положенням.
Нижче подаємо фрагмент із згаданого в застереженнях до цього розділу дослідження:
«Український закон передбачає, що цивільна конфіскація стосуватиметься
лише необґрунтованих активів, які прямо чи опосередковано належать особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – уповноважена особа).
Прямо – активи, що формально належать уповноваженій особі.
Опосередковано – активи, що формально належать третім особам, але які
набули їх за “дорученням” уповноваженої особи; уповноважена особа може
прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом
здійсненню права розпорядження ними.
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Термін “доручення”
У першому випадку і справді існує ризик занадто вузького трактування терміна “доручення”. Цивільне законодавство (розділ 68 Цивільного кодексу
України) розглядає “доручення” як договір, за яким одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Обов’язкової вимоги до форми договору кодекс не
містить. Тому такий договір не забороняється укладати як в усній, так і в
письмовій формі. Водночас стаття 1007 Цивільного кодексу України зобов’язує довірителя видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій,
передбачених договором доручення, незалежно від форми договору доручення.
З ч. 3 ст. 244 ЦК чітко випливає, що довіреність завжди вчиняється письмово. Своєю чергою ч. 1 ст. 245 ЦК встановлює, що довіреність має відповідати
формі, в якій вчинятиметься правочин, на який довіритель уповноважує повіреного. Тобто, якщо йдеться про правочини щодо набуття активів – переважна більшість яких потребує укладання договору не лише в письмовій
формі, а й з нотаріальним посвідченням (право розпорядження нерухомим
майном, управління і розпорядження корпоративними правами, користування і розпорядження транспортними засобами), – довіреність має бути укладена також у письмовій формі та нотаріально посвідчена.
Сподіваємося, що судді не будуть застосовувати формальний підхід до тлумачення терміна “доручення”, що описаний вище. Адже зазвичай, якщо
особа має на меті приховати незаконно отримані доходи, навряд чи вона
використовуватиме письмову форму договору для набуття таких активів на
фіктивного власника. А наявність договору в усній формі довести майже неможливо, якщо обидві сторони заперечують факт його укладення. Аналіз
низки вироків показав, що слово “доручення” вживається як синонім слова
“вказівка”. Не беручи до уваги формальні доручення (письмові доручення,
платіжні доручення тощо), усі решта доручень, які стосувалися вчинення дій
від імені уповноважених осіб, було отримано в усній формі. І доказами їх отримання були слова тих осіб, яким такі доручення надавались.
Тому з огляду на намір законодавців під час прийняття цього положення
термін “доручення” слід розуміти в широкому значенні і не зводити його до
розуміння договору, яке використовується Цивільним кодексом України.
У цьому контексті можна згадати наші доводи, наведені в п. «А» розділу 2 цього
висновку, які стосуються відсутності судової практики застосування безпосередньо положень, які стосуються цивільної конфіскації необґрунтованих активів.
Ми ще раз наголошуємо, що Конституційний Суд під час формулювання рішення
може розтлумачити ці положення.
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Термін «дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження»
Це словосполучення не є новим в антикорупційному законодавстві. Зокрема,
ч. 3 ст. 46 Закону України “Про запобігання корупції” передбачає обов’язок
суб’єктів декларування вносити в декларацію відомості про об’єкти, якщо
суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання
доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших
фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за
змістом здійсненню права розпорядження ним.
Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані
з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до ст. 50 Закону України
“Про запобігання корупції”.
Тлумачення “дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження” надало НАЗК у своїх Роз’ясненнях ще в 2016 році.
Йдеться про ситуації, коли суб’єкт декларування або член його сім’ї контролює певне майно через неформалізоване право розпорядження ним шляхом фактичної можливості визначення долі цього майна. У Роз’ясненні наведено приклади: “третя особа придбала транспортний засіб за кошти суб’єкта
декларування. При цьому, хоча транспортний засіб і перебуває у власності третьої особи, але суб’єкт декларування має можливість користуватися
ним на власний розсуд або вказати третій особі продати його у будь-який
момент”. Також наголошено, що можливість контролю над майном третьої
особи має бути обґрунтованою, тобто виключати випадки, коли третя особа
є реальним власником майна і діє за власною волею (з власної ініціативи) в
інтересах суб’єкта декларування. Під час визначення того, чи є третя особа
реальним власником, слід враховувати, зокрема, майновий стан такої особи,
а саме: чи могла вона придбати відповідне майно, зважаючи на доходи та
наявні грошові активи»22.
Важливо також звернути увагу на практику національних судів щодо тлумачення поняття «дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження». Зокрема,
Восьмий апеляційний адміністративний суд не визнав здійснення права розпорядження у справі, де особа мала письмову довіреність на розпорядження

22
Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. С. 28-30. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw
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транспортним засобом, оформлювала страхові поліси на своє ім’я, перетинала
кордон як водій на цьому авто. При цьому юридично авто належало тещі декларанта 1928 р.н.23.
В іншій справі щодо судді суд вирішив, що особа, яка має довіреність на право володіння або користування майном, набуває статусу суб’єкта декларування
лише за умови фактичного володіння та користування об’єктом декларування
(майном, щодо якого власником на підставі довіреності передано представнику
права володіння та користування) станом на 31 грудня року декларування. Окрім
того, суд врахував, що особа, на ім’я якої видано довіреність на вчинення певної дії щодо розпорядження річчю, є представником власника, і саме власник є
суб’єктом декларування певного майна, яке ним відчужується та/або набувається. Суд додатково обґрунтував це тим фактом, що мати суб’єкта декларування
(яка є власницею майна) самостійно продала це майно без участі суб’єкта декларування. Тому суб’єкт декларування, на думку суду, у цьому випадку здійснює
лише функції представництва за довіреністю, тобто вчиняє дії від імені власника,
виступаючи в його інтересах та не отримуючи прибутку від розпорядження річчю.
Згадані рішення не є винятками із загального правила. Вони радше є правилом:
судді звужують і формалізують зміст поняття «дії, тотожні за змістом здійсненню
права розпорядження» і всіляко уникають його застосування24.
Отже, конструкцію «тотожні за змістом здійсненню права розпорядження» було
вжито в цьому положенні для узгодження із Законом України «Про запобігання
корупції». Тлумачення цієї юридичної конструкції вже здійснило НАЗК. Тому особа самостійно або за допомогою юридичної консультації зможе зрозуміти його
суть. Більше того, з часом суди сформують розумну і послідовну практику застосування цього положення. КСУ, своєю чергою, під час винесення рішення може
окреслити конституційні рамки правового використання цієї норми.
У межах п. «В» автори подання також стверджують, що:
«використання у вищезазначених оспорюваних положеннях Цивільного
процесуального кодексу України такої юридичної конструкції, як “різниця
між їх (активів) вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” породжує правову невизначеність, оскільки неможливо однозначно визначити, за який саме
період необхідно буде рахувати доходи відповідної особи для встановлення
такої різниці. Фактично таким періодом може бути місяць, рік, увесь строк

23

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 07.10.2019 № 1340/5945/18.

Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. С. 29-30. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw
24
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перебування особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на посаді. Відтак, неможливо визначити алгоритм
розрахунку такої різниці у контексті визначення необґрунтованості набуття
активів».
Також автори подання вказують, що:
«Для цілей глави 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України
термін “законні доходи” означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема джерел, визначених пунктами 7 і 8 частини першої
статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”. При цьому, зазначена
норма не визначає і не дозволяє однозначно встановити, які саме джерела
маються на увазі, а відсилання до пунктів 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України “Про запобігання корупції” взагалі звужує такі джерела і залишає неоднозначним визначення поняття “законні доходи”. Адже, період набуття доходів особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування може бути як місяць, так і все життя».
Докладний аналіз цих понять ми наводили в п. «В» та «Г» розділу 2 цього висновку.

ВИСНОВКИ:
1. Оспорювані авторами подання положення закону є зрозумілими та чіткими.
Вони відповідають принципу юридичної визначеності. Більше того, деякі терміни цього закону трактуються судами на користь осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таке трактування
є надто вузьким і не забезпечує максимальної ефективності цього антикорупційного механізму. КСУ у своєму рішенні може окреслити конституційні рамки правозастосування вказаних положень для забезпечення єдиної судової
практики.

44

Iнститут законодавчих ідей

ВИСНОВОК AMICUS CURIAE

Г. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ОСОБИ
На думку авторів подання:
«такого непередбаченого Конституцією України обмеження, як визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, істотно звужує
основоположні права і свободи людини і громадянина, нівелюючи при цьому конституційні положення щодо непорушності права приватної власності».
При цьому основним аргументом є таке твердження:
«Конституція України визначає вичерпні положення, коли особа може бути
позбавлена права власності, як-то: примусове відчуження та конфіскація.
Так, відповідно до частини п’ятої статті 41 Конституції України примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як
виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.
Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх
вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом (частина шоста статті 41 Конституції України).
При цьому слід зазначити, що конфіскація майна у розумінні частини шостої
статті 41 Конституції України вже закріплена у положеннях статті 59 Кримінального кодексу України та є різновидом покарання. Такий висновок узгоджується також і з загальними засадами припинення права власності, визначеними Цивільним кодексом України, частина перша статті 354 якого закріплює:
до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за
рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у випадках, встановлених законом. Аналогічного висновку можна дійти і з положень
статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня
1984 року № 8073-Х, пункт 4 якої визначає конфіскацію одним з видів адміністративних стягнень».
Конституція містить невичерпний перелік можливих варіантів конфіскації.
Цивільна конфіскація встановлена законом і може бути лише за рішенням
суду, що повністю відповідає Конституції України. Цивільна конфіскація не
є різновидом покарання.

Автори конституційного подання наполягають на тому, що Конституція України
містить повний і вичерпний перелік можливих конфіскацій майна. Натомість ч. 6
ст. 41 Конституції України встановлює, що конфіскація майна може бути застосо-

Інститут законодавчих ідей

45

ВИСНОВОК AMICUS CURIAE

вана виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених
законом. Із зазначеного положення можна виокремити декілька критеріїв конфіскації:
1. Застосовується виключно за рішенням суду;
2. Застосовується в обсязі і порядку, встановлених законом.

Положення ЦПК та інших законів, які регламентують інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, відповідають обом зазначеним критеріям. По-перше, цивільна конфіскація застосовується виключно за
рішенням суду. По-друге, порядок та обсяг такої конфіскації детально регламентуються законом.
У зазначеному положенні Конституції України чи в рішеннях Конституційного Суду України не вказано вичерпного переліку конфіскацій. Відповідно, цивільна конфіскація може існувати в конституційному полі, оскільки
дозволена Конституцією та відповідає її критеріям.
Цивільна конфіскація не порушує право власності особи, встановлене в Конституції України. Адже її основним завданням у розумінні закону є повернення державою своїх же активів, які особа, уповноважена на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, незаконно отримала.
У цьому випадку держава виступає як будь-який інший учасник цивільного процесу, який подає майновий позов проти особи, що нелегально володіє і розпоряджається її майном. Суд у цьому випадку відіграє роль незалежного арбітра.
За логікою авторів подання, будь-який майновий позов проти особи порушуватиме її право власності.
Крім того, згідно із ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції:
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах
суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами
міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів
або штрафів».
Якщо конфіскація застосована незалежно від наявності кримінального обвинувачення і є радше результатом окремого «цивільного» судового провадження,
метою якого є повернення майна, набутого незаконним шляхом, такий захід,
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незважаючи ні на що, кваліфікується як контроль держави за користуванням
майном у розумінні другого абзацу ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції25.
Підхід ЄСПЛ полягає в наданні відповідей на такі запитання:
—— Чи є конфіскація законною, тобто чи передбачена вона національним законодавством?
—— Чи є легітимною мета?
—— Чи є пропорційними заходи, що застосовуються (в нашому випадку конфіскація), цій меті?26
Можна стверджувати, що цивільна конфіскація є законною, адже передбачена
національним законодавством. Вона має легітимну мету, адже спрямована на повернення активів, що належали державі. Вона є пропорційним заходом, оскільки
лише позбавляє особу права володіння майном, яке та набула незаконно.
У контексті критерію пропорційності варто наголосити, що найчастіше ЄСПЛ
схвалює конфіскацію, якщо:
—— вона є частиною комплексних національних стратегій щодо боротьби з тяжкими злочинами;
—— відповідачам за такими справами забезпечена обґрунтована можливість доведення власних аргументів у національних судах як у письмовій, так і в усній
формі;
—— слухання проводяться в змагальному порядку;
—— докази разом із підтверджувальними документами розглядаються належним
чином.
—— Тобто важливо, щоб національні суди дотримувалися цих процесуальних гарантій.

ВИСНОВКИ:
1. Цивільна конфіскація є не забороненим видом конфіскації у розумінні Конституції України. Вона повністю відповідає критеріям, визначеним у ч. 6 ст. 41
Основного Закону. Цивільна конфіскація не порушує права власності особи і
повністю відповідає критеріям, визначеним ЄСПЛ.
25
Див. Case of Gogitidze and Others v. Georgia (43), п. 94 (також рішення у справі Air Canada v. the United
Kingdom; рішення від 5 травня 1995 р., п. 34, Riela and Others v. Italy No 52439/99, рішення від 4 вересня 2001
р.; Veits v. Estonia No 12951/11, п. 70, рішення від 15 січня 2015 р., та Sun v. Russia No 31004/02, п. 25, рішення від
5 лютого 2009 р.).
26
Хутор Т. Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності. Київ : РЕД
ЗЕТ, 2020. 40 с. С. 14. URL: https://cutt.ly/Vg7r9Dw
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IV.

ОСОБЛИВИЙ
СТАТУС ОСІБ,
УПОВНОВАЖЕНИХ
НА ВИКОНАННЯ
ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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IV. ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Насамкінець варто звернути особливу увагу на статус особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка є суб’єктом у ст. 385-5 Кримінального кодексу України та суб’єктом цивільної конфіскації. Вона є посадовою особою. Тому зазначені аргументи авторів подання
слід розглядати в контексті саме наявних знань, суспільної відповідальності
та рівня розуміння законодавства особою, яка є суб’єктом ст. 368-5 КК України та інституту цивільної конфіскації.
2. Слід зважати на особливий статус обвинуваченого, тобто статус особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(державної посадової особи), адже державні посадові особи обізнані про підвищені стандарти доброчесності, що є застосовними до них під час перебування на посаді, а також про відповідні обов’язки щодо декларування та обґрунтування свого доходу згідно зі встановленими законодавством процедурами27.
У рішенні у справі «Пессіно проти Франції» Європейський суд з прав людини вказав, що «обсяг поняття передбачуваності значною мірою залежить від
змісту відповідного документа, сфери його застосування, а також кількості і
статусу тих, кому він адресований. Особи, які здійснюють професійну діяльність, мають з великою пересторогою реалізовувати свою діяльність, і від них
очікується особлива увага до зважування ризиків, які може викликати така
діяльність»28.
3. Оскільки з початку вступу на посаду, щорічно, та в разі звільнення з посади
така особа зобов’язана подавати щорічну декларацію про доходи (ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»), то очевидно, що посадова особа
ознайомлена із законодавством, яке регулює вказані правовідносини, а також із відповідальністю, яка настає у разі порушення такого законодавства.
Отже, з огляду на спеціальний статус особи, недоречно говорити про нерозуміння нею антикорупційного законодавства, зокрема змісту ст. 385-5 Кримінального кодексу України чи інституту цивільної конфіскації.
4. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть звертатися до уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у своїх установах, організа-

27

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2019_3.pdf

  Справа «Пессіно проти Франції» (Case Pessino v. France), № 40403/02 від 10.10.2006, п. 33.
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77359
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ціях чи підприємствах за отриманням консультації щодо дотримання антикорупційного законодавства. Зокрема, ст. 13-1 Закону України «Про запобігання
корупції» регламентує діяльність уповноважених підрозділів (осіб), одним із
завдань яких є надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Отже, державні службовці можуть отримати безкоштовні консультації з антикорупційного законодавства, зокрема й щодо незаконного збагачення та цивільної конфіскації.
5. Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (державна посадова особа), здійснює свої повноваження згідно
з наявними у неї знаннями та компетентностями, обізнана із законодавством
та стандартами ділового мовлення, щоденно у своїй роботі використовує офіційну ділову мову та мову законодавства, яка активно застосовується в підзаконних нормативно-правових актах, а також внутрішніх документах установи.
Тому такі особи матимуть щонайменше базове розуміння значень понять та
термінів, які містяться в законах України.
6. Підсумовуючи, зазначимо, що прийняття та дія антикорупційного законодавства в Україні мають стратегічне значення та є вкрай потрібними для
становлення України як незалежної, демократичної та соціальної держави.
Суспільний запит на боротьбу з корупцією доводить необхідність консолідації
всіх гілок влади в цій боротьбі. Юридичний формалізм як форма вираження
законодавства не має протиставлятися верховенству права як принципу законності та, завдяки маніпуляціям, скасовувати відповідальність за корупційні
злочини.
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V. ВИСНОВКИ
1. Положення ст. 368-5 Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є такими, що відповідають
Конституції (конституційними).
2. Положення Цивільного процесуального кодексу України, а саме: частини
четвертої ст. 23, частини третьої ст. 24, частини третьої ст. 26, абзацу другого
частини першої ст. 34, абзацу другого частини другої ст. 81, частини четвертої
ст. 89, абзацу другого частини четвертої ст. 116, п. 1-1 частини першої ст. 150,
частини третьої ст. 151, частини п’ятої ст. 153, абзацу другого частини восьмої
ст. 272, п. 4 частини четвертої ст. 274, глави 12 розділу ІІІ, абзацу другого частини першої ст. 351 Цивільного процесуального кодексу України та пов’язаних із ними окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», а
саме: п. 10-1 частини першої ст. 12, частини третьої ст. 50, частини другої ст. 69
Закону України «Про запобігання корупції», окремих положень Закону України «Про прокуратуру», а саме: окремих положень п. 3 частини п’ятої ст. 8,
абзацу четвертого частини третьої ст. 23, окремих положень абзацу п’ятого
частини четвертої ст. 23, частини восьмої ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», окремих положень Закону України «Про Національне антикорупційне
бюро України», а саме: п. 10 частини першої ст. 16, окремих положень пунктів
2, 4, 17 частини першої ст. 17, окремих положень частини першої, другої, третьої ст. 19, абзацу чотирнадцятого п. 1 частини третьої ст. 26 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро України», окремих положень Закону України «Про Державне бюро розслідувань», а саме: п. 8-1 частини першої
ст. 6, пунктів 2-1 та 2-2, окремих положень п. 10, п. 11 частини першої ст. 7, окремих положень ст. 8 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», окремих положень Закону України «Про Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів», а саме: окремих положень п. 1 частини першої ст. 1, окремих
положень пунктів 2, 3 частини першої ст. 1, окремих положень п. 4 частини
першої ст. 1, окремих положень частини першої ст. 2, окремих положень п. 2
частини першої ст. 15, окремих положень п. 1 частини першої ст. 16, окремих
положень абзацу першого частини першої ст. 19, окремих положень абзацу першого частини першої ст. 20, частини четвертої ст. 23, окремих положень п. 1 частини першої ст. 25, окремих положень п. 2 частини першої ст. 25,
окремих положень пунктів 3, 4 частини першої ст. 25 Закону України «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є такими, що відповідають Конституції (конституційними).

Інститут законодавчих ідей

51

Інститут законодавчих ідей
Київ, вул. Шовковична 24, офіс 14
office@izi.institute

www. izi.institute

@ILIinUA

