
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за 

набуття таких активів" 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення є 

зобов’язанням України за Меморандумом про взаємодію із Міжнародним 

валютним фондом від 22 квітня 2014 року, а також за статтею 20 Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 року, ратифікованої 

Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року.  

Необхідність відновлення кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення виникла внаслідок рішення Конституційного Суду України щодо 

визнання положень статті 368
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 Кримінального кодексу України такими, що не 

відповідають Конституції України. 

При цьому відсутність кримінальної відповідальності за незаконне 

збагачення нівелює роль системи електронного декларування у попередженні 

та виявленні корупції, оскільки для суб’єктів декларування відсутні правові 

перешкоди для декларування незаконно набутого майна. Крім того, на 

сьогодні декларування може бути використано для легалізації активів, набутих 

незаконним шляхом.   

Запровадження ж інституту визнання необґрунтованими активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та стягнення таких активів у дохід держави буде відповідати кращим світовим 

практикам боротьби із корупцією. Наприклад, схожий інститут працює у 

Великобританії, США, Австралії, Канаді, Албанії, Грузії, Італії, Ізраїлі, 

Ліхтенштейні, Словенії, Швейцарії, Таїланді, Південній Африці, Філіппінах.  

Наявність такого інституту допускається Директивою ЄС 2014/42/EU 

"Про замороження і конфіскацію засобів здійснення злочинів і доходів, 

набутих у злочинний спосіб". 

Більше того, відповідно до Рекомендацій Групи з розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), країни повинні створювати 
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механізми, які б дозволяли без винесення обвинувального вироку конфіскацію 

доходів, отриманих злочинним шляхом, або інструментів злочину 

(Рекомендація 4). 

Також слід зазначити, що більшість населення України (91 відсоток) 

вважають корупцію серйозною проблемою, а понад 60 відсотків –  

найбільшою перешкодою розвитку держави. При цьому понад 50 відсотків 

населення найбільш дієвим підходом до боротьби з корупцією вважають 

невідворотність покарання за такий злочин.  

 

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Законопроект спрямований на відновлення кримінальної 

відповідальності за незаконне збагачення,  а також на запровадження 

інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України 

положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.  

Крім того, законопроектом пропонується на законодавчому рівні 

вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту 

стягнення необґрунтованих активів  осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

 У зв’язку з цим передбачається запровадження у Цивільному кодексі  

України окремої підстави припинення права власності, визначення видів 

активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких 

активів (вартість, яка у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб).   

 Також уточнюється обов’язок доказування у справах такої категорії. 

Зокрема, визначається предмет доказування для позивача, що є гарантією 

захисту прав осіб, проти яких можуть бути подані відповідні позови. 

Положеннями законопроекту в частині запровадження процедури визнання 

активів необґрунтованими та їх стягнення пропонується закріпити класичний 
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стандарт доказування – "перевага доказів" (preponderance of the evidence), який 

закріплює принцип рівності сторін. 

За наслідками  визнання необґрунтованими активів осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і стягнення 

таких активів пропонується передбачити звільнення зазначених осіб із 

займаних посад шляхом внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції", Закону України "Про державну службу", Закону України "Про 

місцеве самоврядування", Кодексу законів про працю України. 

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у 

дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого 

антикорупційного суду, що, в свою чергу, буде гарантією неупередженого 

розгляду таких справ.  

Право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати 

Національному антикорупційному бюро України за погодженням із 

прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім справ, де 

відповідачем є посадові особи Національного антикорупційного бюро України 

та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У таких випадках 

право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам 

Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора). 

 

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового 

регулювання 

У відповідній сфері суспільних відносин діють Конституція України, 

Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон 

України "Про запобігання корупції", Цивільний та Цивільний процесуальний 

кодекси України, Закон України "Про Вищий антикорупційний суд", Закон 

України "Про прокуратуру", Закон України "Про Національне антикорупційне 

бюро України". 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат із 

Державного бюджету України. 
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6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

акта 

Прийняття проекту Закону дасть змогу запровадити правові підстави для 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному 

збагаченні, а також для стягнення в дохід держави необґрунтованих активів 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

 

 

 

      Глава Адміністрації 

      Президента України                                                             А.БОГДАН  

 

 


