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координаційні повноваження прокурора. Наказом Генерального прокурора 
України № 1/1 гн бід 16 січня 2013 року "Про координацію діяльності пра
воохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції" визначений 
порядок проведення координації. Значним внеском в розвиток коорди
наційної діяльності слугує Положення про координацію діяльності пра
воохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, затвер
джене спільним наказом Генерального прокурора України та керівників 
правоохоронних органів 11 лютого 2013 р. N0 5/132/21/4/84/82/13/10. у  
Положенні передбачено у повному обсязі такі питання, як: завдання, ос
новні форми, склад учасників, порядок підготовки, проведення та конт
ролю координаційних заходів. Таким чином, прокурори, як координато
ри, отримали значну нормативну базу координаційної діяльності.

Таким чином, роль і можливості координаційної діяльності проку
рорів у зміцненні законності мають суттєве значення. Тому керівництво 
Генеральної прокуратури України вимагає від підлеглих прокурорів ши
роко використовувати всі форми координації з метою активізації проти
дії злочинності, забезпечення правопорядку, захищеності населення від 
корупції!них проявів.

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є теоре
тична деталізація індикаторів ефективності координаційної роботи ор
ганів прокуратуріи.
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УД КШ 3 6 5 : Ш 2 3 7  | д о  ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ
А.С. Беніцький НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН У

У статті розглядається правова природа неповідомлення про злочин, до
сліджуються питання кримшалізації та декриміналізаціі такого неповідом
лення, аналізуються його ознаки, які містяться у правових нормах Загальної та 
Особливої частин кримінального законодавства України.

125



І Вісник Луганського державного університет
4 ‘2013 ' внутрішніх справ імені Е.О, Дідоренка________

Ключові слова: неповідомлення (недонесення) про з/ючин, предикятниіі злочин, 
кримінялізація злочину.

В статье рассматривается правовая природа несообщения о преступле
нии, исследуются вопросы криминализации и декриминализации несообще
ния о преступлении, анализируются его признаки, содержащиеся в правовых 
нормах Общей и Особенной частей уголовного законодательства Украины.

Ключевые слова: несоодіцение (недонесение) о преступлении, предикатное пре- 
стутенж, криминализация преступления.

The articleexamines the legalnature of misprision, explores issuesof crimina
lization and decriminalization ofmisprision.

Key words: misprision, the predicate offense, the criminalization of offenses

Поставлення проблеми. Законодавством України не передбачено 
спеціальної норми, яка б установлювала відповідальність за неповідом
лення про злочин. До набрання Кримінальним кодексом України чинно
сті 1 вересня 2001 року недонесення про злочини, перелік яких установ
лювався чч. 1 та 2 ст. 187 К К України, уважалося злочином. Декримі налі- 
зуючи недонесення про злочин, законодавець України не передбачив за 
такі діяння навіть адміністративної відповідачьносгі. Як видасться, тим 
самим він дав зрозуміти суспільству, що доносительство є аморальним 
учинком. Між тим не виникає сумніву в аморальності доносительства про 
те, що в дійсності не було. Особливо якщо це відбувається з метою згань
бити людину, звинувативши їі в особливо тяжкому злочині, або з корис
ливих або інших низьких мотивів. За такі діяння, як завідомо неправдиве 
повідомлення про вчинення злочину, ст. 383 КК України передбачено 
кримінальну відповідальність.

Однак незрозуміло, чому законодавець України декримі налізу вав 
недонесення про насильницькі злочини або злочини проти волі, честі та 
гідності особи та інші злочини, які посягають на безпеку в суспільстві. 
Якби, наприклад, правоохоронні органі заздалегідь були повідомлені про 
готування до злочину, то йому можна було б своєчасно запобігти та не 
допустити настання злочинних наслідків.

Стан дослідження. У юридичній літературі існують різні погляди 
на проблему криміналізації та декриміналізації недонесення (неповідом
лення) про злочин. Так, наприклад, противником криміналізації недоне
сення є О.В. Наумов, який уважає, що декримі на лізація недонесення про 
злочин відповідала кримінально-правовій політиці Росії початку 1990-х років, 
коли, на думку вченого, розвиток національного законодавства Росії пішов у 
демократичному напрямі [6, С. 305-306].О.В. Наумов зазначає, що в період 
перебудови при обговоренні питання про шляхи подальшого розвитку 
кримінального законодавства в демократичному напрямку було вислов
лено пропозиції щодо відмови від караності недонесення про злочин, 
оскільки, на його думку, вони обгрунтовувалися тим, що залишення у кри-

126



П роблем и теорії та практики І
з а с т о с у в а н н я  з а к о н о д а в с т в а  ' Розділ II

мінальному законі норми, яка передбачала відповідальність за недонесення 
про злочин, покладало на громадян правовий обов'язок стежити один за 
одним, що вело до непотрібної підозрілості [6, С. 305].

Між тим е багато прихильників відновлення у кримінальному зако
нодавстві відповідальності за недонесення (неповідомлення) про злочин, 
серед яких А.В. Зарубін, М.М. Лапунін, А.Д. Макаров, Я. Остапик та інші 
фахівці [З, С. 146; 4, С. 159-160; 5, С. 80; 7, С. 363].

Виділення невирішеної проблеми. Аналіз наукових робот свідчить 
про те, що дослідженню ознак неповідомлення про злочин, які містяться 
у правових нормах Загальної та Особливої частин кримінального законо
давства України, не приділялося належної уваги в юридичній літературі. 
Крім того, залишається невирішеною проблема криміналізацїі неповідо
млення (недонесення) про тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Метою статті е визначення правової природи неповідомлення (не
донесення) про злочин, установлення підстав для криміналізацїі розгля
деного діяння.

Виклад основних положень. Згідно з положеннями ч. 7 ст. 27 К К 
України не е співучастю обіцяне до закінчення вчинення злочину непові
домлення про достовіріно відомий підготовлюваний або вчинюваний 
злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у 
випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину.

Обов'язок повідомити про злочин випливає з деяких норм Загальної 
та Особливої частини кримінального законодавства України. Ознаки не
донесення про злочин містяться, наприклад, у таких інститутах криміна
льного права, як добровільна відмова від скоєння злочину та звільнення 
від кримінальної відповідальності.

Частиною 2 статті 31 КК України передбачено умови, у разі виконання 
яких організаторі, підбурювач та пособник не підлягають кримінальній від
повідальності. Відповідно до цієї норми умовами добровільної відмови від 
вчинення злочину для організатора, підбурювача та пособника є відвер
неній злочину або своєчасне повідомлення (підкреслено мною. -  А.Б.) зазна
ченими співучасниками злочину відповідних органів державної влади 
про злочин, що готується або вчиняється. Якщо ці умови організатор, 
підбурювач та пособник виконають, то згідно з ч. 2 ст. 31 КК України во
ни не підлягають кримінальній відповідальності.

Звернемо увагу на те, що перелічені умови добровільної відмови від 
злочину є альтернативними, оскільки між ними є розділовий сполучник 
"або". Виконання будь-якої з них є підставою для непритягнення органі
затора, підбурювача та пособника до злочину. Таким чином, у разі своє
часного повідомлення органів деріжавної влади про злочин, що готується 
або вчиняється, організаторі, підбурювач та пособник не підлягають кри
мінальної б ід  повід альності.

В Особливій частині Кримінального кодексу України є спеціальні
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заохочувальні норми, згідно з якими особа звільняється від кримінальної 
відповідальності за умови повідомлення про злочин. Так, наприклад, від
повідно до ч. 5 ст. 354 (підкуп працівника державного підприємства, уста
нови чи організації), ч. 5 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 5 ст. 368-4 
(підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 6 ст. 369 (пропозиція або 
надання неправомірної вигоди службовій особі) К К України особа, яка 
пропонувала, обіцяла1 або надала неправомірну вигоду, звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї було вчинено дії щодо 
вимагання неправомірної вигоди й після пропозиції, обіцяння чи надан
ня неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні 
нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова 
особа якого законодавчо наділена правом повідомляти про підозру.

Згідно з положеннями зазначених правових норм особа звільняється 
від кримінальної відповідальності у випадку, коли повідомить органи 
державної влади про скоєння нею злочину, тобто про пропозицію, обі
цяння чи надання неправомірної вигоди.

В Особливій частині Кримінального кодексу є норми, які містять ознаки 
недонесення про злочин, передбачені ст.ст. 135, 136, 137, 209-1, ст. 238,ч. З 
ст. 243, ст. 426 та ін.

Згідно з положенням ст. 136 К К України особа несе кримінальну від
повідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечно
му для життя стані за можливості надати таку допомогу або неповідом
лення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спри
чинило тяжкі тілесні ушкодження. Т ак  якщо особі стало відомо, напри
клад, про загрозу життю будь-якої особи, яка виникла внаслідок чиїх зло
чинних дій, то вона повинна про це повідомити належним установам або 
особі, якій загрожує небезпека. Якщо ж вона цього не зробить, то підляга
тиме відповідальності за ст. 136 КК України. У випадку, коли ще небезпе
чного стану для життя людини не було, притягати особу, яка не повідомила 
органи влади або цю людину про готування щодо неї злочину, до відповіда
льності за ст. 136 К К України підстав немає. Крім того, особа не є суб'єк
том розгляданого злочину, коли вона не повідомила правоохоронні ор
гани про готування або замах на корисливий або інший злочин, який не приз
водить до створення для потерпілої особи небезпечного для життя стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 209-1 (умисне порушення вимог законодавства 
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму) КК України особа несе

1 ОбіцяннянадАти неправомірну вигоду як ознаку злочину передбачено ст.ст. 568-5 та 568-4 
КК України.
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кримінальну відповідальність за умисне неподання інформації про фі
нансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моні
торингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої 
влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиван
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терориз
му" від 28 листопада 2002 року визначено фінансові операції, що підляга
ють внутрішньому фінансовому моніторингу. Так, ч. 2 ст. 6 цього закону 
передбачено, що в разі якщо у суб'єкта первинного фінансового моніто- 
ріингу виникають підстави вважати, що фінансова операція пов'язана з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг прово
диться також щодо інших фінансових операцій, в уточненні яких виник
ла необхідність.

У випадку коли суб'єкт первинного фінансового моніторингу не по
відомить спеціально уповноважений орган фінансового моніторингу 
(державну службу фінансового моніторингу) про підозру у скоєнні зло
чину, тобто легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля
хом, або фінансування тероризму, то він підлягає відповідальності за 
ст. 209-1 КК України.

Відповідно до Закону України "Прю боротьбу з тероризмом" від 
20 березня 2003 р. передбачено обов'язок для спеціальних суб'єктів, які залу
чаються до боріотьби з тероризмом, повідомляти правоохоронні органи 
про фінансові операції, які пов’язані з фінансуванням тероризму. Так, 
згідно з ч. 2 ст. 11-1 зазначеного закону, у разі виявлення суб’єктами, які 
безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/ або які залучені до 
боріотьби з тероризмом, фінансових оперіацій або будь-яких активів осіб, 
які включені до переліку осіб, що пов’язані з провадженням терористич
ної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, такі суб’єк
ти невідкладно подають інформацію про виявлені фінансові операції або 
тероріистичні активи до Служби безпеки України.

Таким чином, ознаки неповідомлення (недонесення) про достовірно 
відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин вбачаються в деяких 
правових нормах кримінального законодавства України. Звертає на себе 
увага те, що поза кримінальним законом залишаються некриміналізова- 
ними діяння, які становлять небезпеку для людини, громадськості та 
держави. Серед них можна назвати неповідомлення про достовірно відо
ме готування або замах на захоплення заріучників, торгівлю людьми, від
мивання злочинних доходів, фінансування тероризму, незаконний обіг 
нарікатиків, зброї тощо.

Тому питання кріиміналізацїі неповідомлення про тяжкі або особли
во тяжкі злочини законодавцеві України необхідно періеглянути. Слід 
відмітити, що проблеми криміналізацїї або декриміналізацїї неповідом-
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лення про злочин були предметом досліджень російських криміналістів 
ще на початку XIX століття. Так, наприклад, С І. Баршев уважав, що 
обов'язок доносити про злочин мас бути в усіх випадках, коли своєчасним 
повідомленням про підготовлюваний злочин можна запобігти настанню 
злочинних наслідків [2, с. 96].

Обов'язок повідомляти про злочинця згадується в багатьох правових 
джерелах. На території України про відповідальність за неповідомлення 
про злочинця згадується у правових пам'ятках Великого князівства Ли
товського. Так, наприклад Статут королівський і радних панів польських і 
литовських від 1541 року про продаж і купівлю різних припасів у Вільно, з 
призначенням десяти осіб для спостереження за правильною торгівлею, 
проголошував: "... Хто без службы мешкает и злочинства, злодейства, роз- 
боичинят; а есглибыгде б чием дому таковыизлыи люди, без служби бу
дучи, переховывалися, тогдыгосподаридомовые мають о них вряду дати 
знати, а хто бытаковых людей, когорих злочинства ся деють, при собе без 
службыховал а о них врядуведати не дал, таковыймаетьтым сам каранбы- 
ти, якокоторийзлодей а разбойник" [1, с. 112-114]. Зазначеним докумен
том установлювався обов'язок для мешканців Литовського князівства по
відомляти владу про злочинців.

Покарання за недонесення про злочинців передбачалося в деяких 
правових нормах Статутів Великого князівства Литовського 1529, 1569 та 
1588 рр. Так, наприклад, артикулом 17 "Про хорунжих, аби землян дома не 
залишали і [з війська] не відпускали" розділу II Литовського статуту 1588 року 
встановлювалася відповідальність для військовослужбовців за неповідомлен
ня про злочин: "... якби який землянин вдома зостався, а хорунжий би 
того перед гетьманом не повідав (підкреслено мною -  А.Б.) і приховав, а те 
на нього було б доведено, що то навмисно вчинив, тоді такий хорунжий 
посаду свою, хоріунжство, втрачає" [9, с. 77].

Слід відмітити, що громадськість по-різному ставилася до обов'язку, 
який встановлювала держава, повідомляти про злочинців та злочини.

З одного боку, населення жаліло злочинців як страждальців від дій 
органів влади, надавало їм усілякої допомоги.

Цікаво відмітити, що в деяких регіонах Російської імперії існувала 
народна традиція надати допомогу втікачам-каторжанам. Так, російські 
дослідники побуту та традицій руського населення відмічали, що в Сибі
ру й на Далекому Сході у багатьох поселеннях щовечора на віконці з зов
нішнього боку будинку, що виходить на вулицю, селяни залишали про
дукти та одяг для тих, хто втік з каторги [10, с. 21].

Звичайно не можна не враховувати ту обставину, що до Сибіру й на 
Далекий Схід населення добрювільно не періеселялося. Основна частина 
мешканців цих регіонів, які потрапили туди з Європейської частини Ро
сійської імперії, -  це колишні злочинці, яких уряд насильно переселив з
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сім" ями на постійно проживання, або їхні нащадки. Тому ставлення до 
втікачів-каторжників у них було інше в порівнянні з іншою частиною 
населення Російської імперії. Не можна не зважати й на той чинник, що 
каторжани тікали не поодиноко, тому повідомлення органів влади про 
втікача могло неминуче накликати біду на мешканців населеного пункту 
з боку спільників. Так, відомими е випадки, коли учасники злочинних 
зграй і банд мстилися особам, які повідомляли органи влади про злочин
ців. Тому населення намагалося не втручатися в боротьбу держави з кри
мінальним світом.

Відповідно, держава кримінально-правовими нормами змушувала 
населення сприяти органам влади у виявленні злочинців. Уряд застосо
вував суворі покарання за недонесення про злочинців. Згідно з положен
нями багатьох правових документів Московської держави, а пізніше Ро
сійської імперії осіб, які не повідомили про злочинців, карали нарівні з 
головними винуватцями основного злочину. За неповідомлення про за
грозу життю і здоров'ю монаршої особи в Російській імперії завжди було 
передбачено смертну кару, у  деяких випадках уряд установлював заохо
чувальні норми за повідомлення про злочинців. Особам, які повідомляли 
про злочин, у певних випадках видавалася матеріальна винагорода.

Разом з тим не можна не враховувати й моральні цінності населення, 
які сформувалися завдяки християнським заповідям, таким як, напри
клад, "допоможи ближньому своєму".

Тому частина населення Російської імперії ставилася до злочинців як 
до стражденних. Для багатьох було не важливо, хто перед ними -  жебрак, 
що просить милостиню, чи злочинець, який намагається сховатися від 
переслідувань уряду. Так, наприклад, Н. Полегаєв указував, що в основі 
недонесення майже завжди лежить почуття жалю до занепалого ближ
нього [8, с. 86]. З цього автор робив висновок про недоцільність притяг
нення до кримінальної відповідальності за недонесення.

Важливу роль відігравала та обставина, що населення багато в чому 
не схвалювало владу й намагалося допомогти тим, хто, як йому здавалося, 
постраждав від неї. Не можна забувати гоніння, які були впродовж кіль
кох століть у Московській державі, а пізніше в Російській імперії стосовно 
до розкольників, а також тяжкий гніт кріпосного права, який було лікві
довано лише в другій половині XIX століття, і багато інших соціально- 
економічних причин для народного невдоволення владою.

З іншого боку, населення завжди засуджувало злочинців, дії яких 
порушували його особисті інтереси. Особливий народний гнів викликали 
конокради, палії будинків, знищувачі посівів та ін. у  Речі Посполитій, а 
також у Російській імперії було безліч прикладів, коли громада здійсню
вала самосуд щодо тих, хто вчинив злочин проти одного з її члені в або 
всієї громади, у  таких випадках рідко коли злочинцеві вдавалося уникну
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ти фізичної розправи розлюченого натовпу. Самосуд як явище тільки з 
початку XX століття поступово сходив нанівець. Цьому багато в чому 
сприяла діяльність державних органів влади з формування у населення 
усвідомлення того, що злочинець не уникне правосудця й за свої діяння 
невідворотно буде покараний судом відповідно до закону.

У кримінальному законодавстві передбачено покарання за діяння, 
які суспільство визнає як злочини. Держава, отримавши повноваження 
від народу щодо здійснення правосудця, через утворену систему судів 
засуджує злочинців за скоєне й тим самим висловлює негативне ставлен
ня населення до злочинів.

Людина повинна усвідомлювати те, що байдуже ставлення до пост- 
раждалих від злочину, а також до тих, хто погребує допомоги в разі, коло 
їхньому життю, здоров'ю, свободі або власності загрожує небезпека від 
злочинця, є аморальним. Для того щоб захистити себе від насильства з 
боку криміналітету, необхідно протидіяти йому всім суспільством.

Відсутність відповідальності за недонесення про злочин породжує 
безкарність, упевненість злочинця в тому, що його діяння не стануть ві
домими органам влади. Тому ставлення до обов'язку повідомляти про 
злочин повинно бути законодавцем переглянуто. Необхідно покласти на 
населення обов'язок надавати допомогу правоохоронним органам у запо
біганні вчиненню злочину, а також у встановленні винних у його вчи
ненні. Обов'язок повідомити про злочин повинен бути імперативним. 
Для того щоб таке зобов'язання було реалізовано, необхідно встановити 
санкції за його невиконання. Тому необхідність відновлення криміналь
ної відповідальності за неповідомлення (недонесення) про злочин давно 
назріла. Криміналізація неповідомлення про тяжкий чи особливо тяжкий 
злочин буде сприяти запобіганню вчиненню зазначених видів злочинів, 
зниженню рівня латентності злочинів, підвищенню рівня правосвідомості 
населення та вихованню б людини правової культури.

Предикатні злочини, за неповідомлення про які повинна наставати 
кримінальна відповідальність, доцільно обмежити певними видами. Та
кими можуть бути тяжкі або особливо тяжкі злочини. Відповідальність 
повинна наставати за неповідомлення про підготовлюваний або вчине
ний тяжкий або особливо тяжкий злочин. Зазначений підхід буде відпо
відати міжнародним стандартам протидії організованій злочинності, ко
рупції, відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та ін
шим злочинам, які становлять небезпеку для суспільства.
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удкшж | ХОЛОДНА ЗБРОЯ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ
В.В. Лень 1 КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У статті розглядаються питання кримінальної відповідальності за носін
ня і збут холодної зброї колекціонерами та іншими громадянами.

Ключові слова: холодна зброя, кримінальна відповідальність, колекціонер, омо
грама,

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за ноше
ние и сбыт холодного оружия коллекционерами и другими гражданами.

Ключевые слова: холодное оружие, уголовная ответственность, колгіещио- 
нєр, голограмма.

In rtide deals with criminal liability for possession and sale of cold Steel col- 
leetors and other citizens.

Key words: cold steel, criminal responübility, colle et or, halohrama,

На сьогодні Кримінальний кодекс України (далі- К К України) 2001р. 
у ст.263 передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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