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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ 

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 
"ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ" 

Однією з найбільш поширених проблем, з якою стикаються 
............ ,т ... ., баліто країн перехідного nеріоду розвитку економіки (в то

числі й Україна), є боротьба з 1юрутrією. 
Закон України "Щ)о боротьбу з корупцією" (ст. 4) поЮІадає 

обов' язок перш за все на вjдповідні підрозділи Міністерства 
......,..,=•><v справ, податкової міліції, СлуЖби безпеки та органи про
,. .. .,,...."...,т .. України. У рамках ведення боротьби з корупцією зазначені 

nовинні виявmпи коруІЩійні діяння та діяння, пов' язані з ко

юrJmати заходи до приrяrнення винних до відповідальності 
.,..,п.,,= .. наслідків цкх правопорушень. 

У зв' язку з цим для пракrики застосувшшя законодавства 

боротьбу з корупціtю актуальним є питання про визначення: 
є:ктів, ЯJ.сі. підrтдають під дію Закону "Про боротьбу з кор)'ІЩією" 

1995. - J.rg 34. -Ст. 266] (далі- Закон), а також окреслеЮІЯ кола 

що можуть визнаватися коруrщійними або пов'язаним:и з ко-

Стаття 2 Закону передбачає, що суб'єктами корупційних ді

та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, є: а) державІІі 

(УЖЬ01ш.1;· б) народні депутати Укр'аїни, деnутати Верховної Ради 
rroнOJ\iH~:>l Республіки Крим, деnутати сільських, селищних. міс:ь

райониих, обласних рад; сільські, сеmпцні, міські голови та го-
ра:йошшх, обласних рад. · 

Частина 2 ст. З Закону до осіб, які підлягають притягненню 
відnовідальності, відносить військовослужбовців (крім тих, які 

~хощrгь строкову службу), а також осіб, які згідно з чинним зако
ЩWВС1'ВОj~І притягаються: до відnовідальності за адміністративні 

~oщщ,rшt~mrn на підставі положень Дисциплінарних статутів. 
Слід мати на увазі, що відповідальність за окремими норма~ 

заю.:шу можуть несm й такі спеціальні суб'єкти: а) державні слу
. які є посадовими особами (ч. 3 ст. 5 Закону); б) керівнш.н 

1111с:те1DСІ-в і відомств, державних підприємств, установ та організа

чи їх структурних підрозділів (ст. 10 Закону); в) особи, на яких 
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поЮІадено обов' язок складати протокол про в-чинеНЮІ корупційних 
діянь та діянь, пов'язаних з коруnцієЮ (cт.ll Закону). 

На практиці найбільше ломидок nрипускають правозастосу

вальні орtани при визначенні особи як державного службовця, що 
значною мірою обумовЛено недосконалістю ЧRRRoгo законодавства. 

Захон України ·"Про державну службу" [1~ 1993 . - N"!! 52.
Ст. 490] (ст. 9, 25) наводить перелік nосад nрацівників державних 
органів, які належать до відnов:іднвх :категорій державШІХ службов
ців. У деяких інших законах також nередбачено низку nосад nраців
ників державних органів, які вважаються державними сл:у. tбовцями 

· (Закони "Про забезпеченнr ~тарного та еnідеміологічного благо
получчя населення" [1; Н' . - N!! 27. -Ст. 218], "Про державну ви
конавчу службу" [1; 1998. - N"2 36-37. -Ст. 243] та ін:. ). Кабінету Мі

нісч>ів України надано nраво за nогодженням із відnовідним держа
ввим орrаном відносити nевні nосади до категорії державЮІХ служ

бовців (на підставі ч. 3 ст. 25 Закону "Про державну службу" Кабінет 
Міністрів України nрийняв за останні роки nонад 20 nостанов і роз-

. nоряджень із цих nитань); 
Оскільки · державний службовець є сnеціальним суб'єктом 

nравової (у даному виnад~~..)' - адміністраТИlІноі) відnовідальності, 
важJШВО, на наш nогляд, щоб на момент учинення вим nравопору
шеНЮІ він мав відnовідний правовий статус, визначальними елемен
тами якого є: наявність рангу _(ст . 26 Закону), прИ:й:юrrrя присяги 
(ст. 17 Закону), визначеню.;: обсягу службових повноважень За nоса
дою в інструкціях чн nоложеннях (cr. 11 Закону), декларуванюr до
ходів (СТ. 13 Закону). Вважаємо, ЩО В інших ВИПадках особа, яка фа
КТИЧНО обіймає державну nосаду, не є суб'єктом коруІЩЇЙf{ого чи 

іншого діяння, nередбаченого Законом "Про. боротьбу з коруnцієЮ" . 
з огляду на це викликає неnорозуміння nозиція. Пленуму 

Верховного Суду України, який у n. 6 nостанови від 25.05.1998 р. 
· "Про nракmку розгляду судами сnрав про коруnційні діяння та ішuі 
пpaвonopymeRIOI, nов'язані з коруnцієЮ" роз'яснив, що особа в:абу
ває статусу державного службовця: з моменту прийнятrя рішення про 
зарахування ЇЇ на nосаду державного CJJYЖ60BЦJI Незалежно :від ТОГО, 
прий:юща вона nрнсяrу чн ні, чн nрисвоєно їй ранг і чи попереджено 
її про встановлені в cr. 5 Закону обмеження:. 

Вважаємо, що запроnонована практm<а призведе до пору· 

шення: прав громадян, які nритягаються до адміністративної віцпові
дальності, оскільки nрийюrrтя їх на nосади державних службовців у 
Таких випадках здійсmоється без додержаннз: внмоr чинного законо

давства. 

Під коруnцією Закон (ст. 1) розуміє діяльність уnовиоваже-
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на виконання держави осіб, яка сnрямована на nротиnравне щr

!'&оРИ'СТ~ІНЕ[Я надаНих їм повноважень для: одержаНті матеріальних 
, послуг, nільг або інших переваг. Тобто для: пРитягнення особи 

відnовідальності 3а п. "а" чи п. "б" ст. 1 Закону обов'язковим є 
.-становлення факту одержання нею різних благ. 

Щодо складу інших nравопорушень, пов'язаних з корупці
.00, слід зазна-.шrи, що для: Деяких з них обов'язковим є встановлен-
JDІ мети- незаконного одержання матеріальних благ, послуг, пільг 

. ( " " 1 . 5 " " з . 5 ~~-· ) Інші lНШИХ переваг п. а ч. ст. _, п. а ч. ст . -.)(tАону. , на-
мають формальний склад правОпорушення і не потребуюТь 

,.-::uuЛJ,<J~,nu""н _з' ясування мотивів їх учинення (п. "б", п. "а" та п. "г" 
1 ст. 5 Закону; п. "в" та "г" ч. 3 ст. 5 Закону; ст. 9-'11 Закону). 

Розглянемо деякі склади правопорушень, пов' язаних із ко
_._,, ....... ...,.,_,"'· Зап. "г" ч. З ст. 5 Закону до відnовідальності можуть при
·JіІіоо....,. .""'''" посадові особи, які готують чи приймають незакоНні нор
:ІРпи:вно-t!равшJі. акти на користь фізичних чи юридичних осіб (на

І ,і)іІ>J![КЛад, про незаконне звільненщ від сплаТИ податків, зборів, мита, 

[.ІІппІИХ платежів; про порушення І;Іорядку відчуження майна, яке ne-
i • .., • • • 

..:8Ю,.'Ваlє в комунальюи власносn; про встановлення заиижено1 варто- . 
майна чи об;єкrів комунальної власності та ін.)~ 

Що ж стосусr_ься прийнятrя незаконних рішень, вважаємо, 
до них можуть бути віднесені будь-які рішення, що надають не

.•• ІЮJЕПrі переваги фізичним чи юрдцичн.им особам (наприклад, неза
·-NV''""алrа фінансових функцій; невжиття заходів, переДбачених за

~)ІІtJІІ(>М , до пршшнення правопорушень - приміром, незастосування 
•ІХОІ!J,lв, nередбачених ст. З7 Закону "Про зовНішньоекономічну дія
лw ....... f"Т"<."; незаконне звільнення від сплати миrа; незасrосування за

адміністративного впливу; накладання штрафу в меЖах "нижче 
•ІІЖчоJго"; незнернення до викQнання nостан~ви npo накладання aд
\JIDnCТJ>aтшнoJro стягнення; неnередача матеріалів до правоохорон

органів у виnадІ<аХ, передбачених законом; прийняття справи до 
.• !JОващкm:ІНЯ в суді без сnлати держмита у випадках, коли поз~ч 

може бути звільнений від цього з nідстав, передбачених законом, 

). 
Декларування д~одів осіб, уnовноважених на виконання 

і8Іnп·тП·""держави, здійснюється в порядку й на nідставах, передбаче

ст. 13 Закону "Про державну службу". Відnовідно до цієї норми 
яка претендує на за:йнятгя посади державного службовця ІІІ

категорій (ст. 25 цього Закону), подає за місцем :майбутньої спу
відомості про доходи і зобов'язання фінансового харакrеру (в 
числі й за кордоном) щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа,' яка 

на зайняття посади державного службовця І та ІІ категорій 
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(ст. 25 цього Закону) , повинна подати також відомості про належне 

їй та членам ії сім'ї нерухоме, цінне рухоме майно, вюzади в банках 

та цінні папери. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.08.1995 р. "Про застосування: статті 13 Закону України "Про дер

жавну службу" 'державні службовці -подають. декларації про доходи 
за місцем служби щорічно до 15 квітня: за ПОІІередній. звітний рік. 

Порушення вимог фінансового контролю тягне відповідаль
ність за ст. 9 Закону, яка nередбачає два види адміністратИвних nра
вопорушень - такі, що мають закінчений характер, і триваючі. До 
nepiiПLx слід віднести подання неповних чи неправдивих відомостей 
про доходи та зобов' язаніrя: фінансового характеру, несвоєчасне по
дання відомостей: про відкрИІТя ваmотного рахунку в іноземному 
банку. Решта nравоnорушень - неподання відомостей про доходи 
та зобов ' ЯЗанІL'І фінансового характеру, неnоданця відомостей про 

відкрmтя вашотноrо рахунку в інозеь-mому банку - є триваючим. 
Цей: висновок вmтиває з rієї обставини, що після ciDIИily 

строку подання відповідної декларації державний службовець nочи

нає вчишовати відповідне nравопорушення, яке триває доти, доки 
він не задекларує доходи згідНо з вимогами Закону. Тож строк дав· 

нини притягнення: особи до відповідащ.ності буде відраховуваrnся з 
моменту встановлення правопорушення відповідним чином. 

Поряд з цим вважаємо, що загальний строк давнини притяг

нення державного службовця: до вvuювідальності за ці правоnору
шення сплине 15 квітня наступного року, коли державний службо
вець nовинен буде nодати нову декларацію про доходи та зо

бов'язання фінансового характеру. 

Належить, однак, звернути увагу й на таку обставину: чинне 
законодавство не nокладає на жощ:н державний орrан чи посадову 
особу обов' язку контроЛІО за своєчасне подання декларацій держав
ними службовЩІМн та достовірністю відомостей, які в них містяться. 

Тому, як вбачається, доцільно внести відповіДні доnовнення 
до ст. 13 Закону України "Про державну службу", nередбачивши nо
кладення контролю за св<?єчасним: додержа:щшм вимог щодо декла

рування доходів державнИми службовцями на керівників міністерств 
і відомств, державних установ та організадііі:, які безпосередньо nри· 

ймаЮть їх на роботу. 
Потребує доповлети :й ст. 10 Зако:ну "Про держав:ну nодат

кову службу в Україні" [ 1; 1994_. - N!! 15. - Ст. 84] щодо здійснеШІЛ 
контролю за достовірністю відомостей:, які містяться: в декл·араціях 
державних службовців. 

Для виявлення правоnорушень, передбачених п. "г" ч. 1 ст. 5 
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Закону, слід виходити з nоложень відnовідних заtонів, які реrуmо

ють інформаційні відносини в державі. Пр~ цьому осТанні можуть 
буrи nоділені на таІ<і групи: 

· 1) закони, ·що зающдають nравові основи інформації та реrу
JПОЮТЬ діяльність засобів масової інформації (наприклад, закони 

"Про інформацію" [1 ; 1992. - N!! 48.- Ст. 650], "Про друковані засоби 
:масової інформації (друк) в Україні" [1; 1993. - N!! 1. - Ст. 1], "Про 
телебач:енняірадіомовлеиня" [1; 1994. -N2 10. -Ст. 43] таін. ); 

2) закони, які nокладаюТь · на державних службовців зо
бов'язання надавати інформацію на заnити (вимоги) правоохоронних 

та інших органів (наnриклад, закони "Про прокуратуру" [1; 1991. -
N2 53. - Ст. 793], "Про міліцію" [1 ; 1991. - N!! 4.- Ст. 20], "Про орга
нізаційно-правові засади боротьби з організованою зло'ШННістю" • 
[1; 1993. - N<.! 35. - Ст. 358], "Про державну nодаткову службу" 
та ін.) ; 

3) закони, . що зобов'язують державних слуЖбовців, які є nо
садовими особами,! надавати громадянам інформацію про наслідки 
розгляду їх звернень (приміром, закони "Про звернення громадян" 

[1; 1996. - N!! 47. - Ст. 256], "Про nенсійне забезnечення" [1, 1992. -
3. -Ст. 10], "Про державну доnомогу сім'ям з дітьми" [1 ; 1993. -
5. - Ст. 21} та ін. ) . 

Віднесення останньої групи законів до таких, порушеиня 

-..""""'л тягне :відnовідальність за n. "г" ч. 1 ст. 5 Закону "Про боротьбу 
коруnцією"; nотребує деяких -пояснень. Вважаємо, що звернеиня 

rр<>м;:щян до органів державного упр~ління спрямовані саме на реа
~пtзю:(ію їх конкретних конституційних праВ (у тому числі права на 
!ОС.каJ>жс~mІЯ дій та рішень посадових осіб та колегіальних органів, 

fзабезІnе''ІеЕІНЯ соціального захисту тощо). Відnовіді на такі звернення 
:М1С:ТЯ1rь роз 'яснення, викладення мотивів і nідстав щодо прИЙНЯ1rого 

ріD[ення, тобто являють собою один із видів інформації, необхідної 

забезnечення механізму реалізації громадяНами своїх прав, сво
бод і законних інтересів. За таких умов відмова у відnовіді на звер

..,ЕJШЯ громадянина nовинна розглядатися як ненадання інформації, а 
·.Ис~вс)єчасІІа відnовідь на звернення - як затримка у наданні такої. 

На нашу думку, вчинення коруnційного діяння чи діяння, 
a.,., ·иnr·n з коруnцією, є насЛідком невиконання державним служ

~ЬоІшемобов'язків, nокладених на нього ст. 10 Закону "Про державну 
•~етт=У'\"". Це проявляється nередусім у недодержанні особою Коне

та інших актів законодавства УкраїнИ, невиконанні компе- · 
''І'е1•тиТХА.< державним органом nокладених на нього завдань, що при

значну -матеріальну чи моральну шкоду державі, громадяни- . 
, nідприємству, установі, організації чи об' Єднанню громадян. 
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Тому у 'відповідних nравозасrосувальних орrа:Ю.в nід час nn. 
явлення: порушень Заколу ''Про боротьбу з корущrі.єю" ВИНИІ\ЗlО'І'І, 

підстави для застосування ст. 22 Закону "Про державну службу", щ 
передбачає можливість відсторонення: правопоруІПІUІКЗ. від ВИ!(ОJІан

в:я: повноважень за посадою й проведення: службо~оrо розслідувшщя, 
Але, на жаль, цей ефеJсrивний: засіб вІІЛІП3у на корупціонерів в 

У .країні майже не застосовується. 
У cniunriй боротьбі з корупцією в Україні, на наш погщ 

спрШІЛИ б: розробка більш досконалJJХ механізмів попередж.еКЮІ :ко
руnції та зловживань владою; :встановлення: процедур _!3иявлення та 

притягнеВУя до відповідальності корумпованих осіб, перш за. все по
садовJ:ІХ; вироблення адеюЗатних засобів реагування на всі nрояви 
таІ<ИХ правоnорушень. АІ<Туальн:им, вважаємо, є вирішенм ІІИТаІІНJІ 
npo відповідальність осіб, причеnmх до :коруnції, а також вжштя 
економічних .санкцій до юрИ,ДИЧЩІХ осіб, на користь яких здійсmою
ться: RоруппШпі зЛовжиВання слуЖбовим ста8:овшцем та інші діяння, 
nов'язані з корупцією. 

Список лitnepanrypu: 1. Відом. Верхов. Радн Утсраїни. 

М.Г. Шульга, канд. юрид. наук 

поняття миmого ПРАВА 

Різноманітність форм і методів здійснеНня: м:иrної справи 
обумовлює необхідність їх чіткої нормативно-юридичної регламен
тації. Фую{ціонуваБНЯ' · митного механізму спирається на широку 

. норматИвну базу. Для видіЛ'еННЯ' будь-якої сукуnності норм в окрему 
nравову галуз:ь · потрібна наявнісrь власного nредмета й методів пра· 
вового реrулювЗшщ які ним зумовлені. А оскіл:ьш миmе nраво -
яВище nор.іВ:в:ян:о нове й мало досліджене в nравовій науці, вІІЯВлен· 
в:я: йоrо nредмета й методу регулювання є досить смадним і одноча

сuо аJсrуаль:ним завдавв:я:м. Серед юристів відсутня. одностайність У 
uи.танні про 'те, чн існУє така самостійна галузь, як мшне nраво. 
ОчевидНо, що галузева налеЖність митного . права має значеІПІЯ не 
тіл:ь:кн з теоретИчної, але й з nрактичної точки зору. Віднесення: npa· 
вових норм до визначеної галузі nрава означає, що на них nоширює· 

ться. відповідний rалузевий режим (nрив.циnи, методи Щ,а:во"Воrо ре· 
rулюваннв: тощо). 

· Одні пра:вШІКИ :вважають митне nраво nідгалуззю адмінісr· 
ративноrо nрава, інші визнають його с~юсrійною галуззю праВа. 
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