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На Ваш №04-27/3-1144

Голові парламентського Комітету

з питань правоохоронної діяльності

Монастирському Д.А.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Дякуємо за Ваш лист № №04-27/3-1144 від 19 грудня 2019 року. Уважно вивчивши

законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за

злочини, вчинені злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513), ми дійшли висновку, що він

потребує докорінної переробки з наступних причин.

1. Ми заперечуємо легітимізацію в Кримінальному кодексу України (КК) жаргонних

понять тюремної субкультури «злодій в законі», «сходка» і, відповідно, фактичне визнання їх

на державному рівні. У законопроекті є й інша серйозна вада: він суттєво підриває

термінологічну визначеність українського кримінального права, що завжди було його сильною

стороною.

2. Ми вважаємо цілком неприйнятною ч.5 статті 28 КК, введену в законопроекті. Вона

проголошує, що «злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний

стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором,

керівником та/або координатором якої є "злодій у законі"». Тобто «злочинна спільнота

відрізняється від «злочинної організації», вже давно присутньою в КК, тільки наявністю цього

спеціального суб’єкта. Далі ч.5 статті 28 ККУ містить таке визначення: «"Злодієм у законі"

визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил

поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення,

керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є

учасником такої спільноти.» Отже, щоб довести, що злочин вчинений саме злочинною

спільнотою, треба довести, що один з співучасників є «злодієм у законі» відповідно до

наданого визначення. Проте законопроект не визначає, що таке «притаманні злочинному

середовищу традиції та правила поведінки». Інше оціночне судження – «користується

авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення» – також можна тлумачити

дуже широко. Наприклад, правозахисник чи адвокат, який захищає права ув’язнених,

природно, користується серед них авторитетом і обов’язково бере до уваги неписані правила

поведінки засуджених та існуючі традиції, інакше його чекає фіаско. Таким чином, таке

визначення тільки ускладнить доказування вчинення злочину злочинною спільнотою і

створить підґрунтя для зловживань правоохоронців.

3. Бажання авторів законопроекту покарати «злодія в законі» за наявність цього статусу

(стаття 255-1 КК законопроекту) привело до того, що вони фактично проігнорували статтю 2

КК, за якою єдиною підставою кримінальної відповідальності є вчинення винною особою

суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину. Як цілком справедливо зазначено у

висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради, «кримінальне

покарання … має застосовуватись не за «статус» чи «стан» певної особи, а за діяння, які

завдають шкоди або створюють загрозу заподіяння шкоди правопорядку».
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4. Стаття 255-2 КК у законопроекті, яка карає за звернення до «злодія в законі» «з

проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою

прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій», також є неприйнятною, бо під

оціночне судження «вчинити вплив у будь-якій формі на третіх осіб» можна за бажання

підвести взагалі будь-яку особу, яка мала контакт із «злодієм у законі» – чиновника, адвоката,

правозахисника, журналіста. Крім того, ця стаття не передбачає, що «прохання» обов’язково

має тягнути за собою негативні, суспільно-небезпечні наслідки та заподіяння шкоди. В чому ж

тоді полягає злочин?

5. Зауважимо, що найбільше «злодіїв у законі» на початку 2000-х було в Грузії – більше

400, поки президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у 2005 році не ініціював закон, аналогічний

тому, що зараз намагаються прийняти у нас, він вважав, що «злодії в законі» мають завдання з

Росії позбавити його влади. Зараз в країнах колишнього СРСР загалом 432 «злодія в законі»,

серед них 242 раніше діяли в Грузії. В Росії існує 227 «злодіїв у законі», з них на волі – 168, в

розшуку – 9, під слідством – 16, а відбувають покарання в ув'язненні – 59. У Білорусі діє 6

«злодіїв в законі», в Казахстані – 2, а в Україні – 15. Таку цифру неодноразово озвучував

колишній перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, який перелічив

їх всіх, розповів про сфери їх впливу, де вони мешкають, надав фотографії. Правда, є ще

багато тих, хто приїхав з Грузії та Росії, але про них нічого не чути, скільки їх, незрозуміло, і,

схоже, поки що вони вичікують. Отже, для ухвалення змін до КК, за якими буде

переслідуватись окрема малочисельна група кримінальників, потрібні факти, які

демонструють їхню суттєву суспільну небезпечність. Поки що чути тільки слова. 

6. Якщо у правоохоронців є побоювання щодо тих, хто переїхав до України нещодавно, то

у цьому аспекті новий закон не потрібний. Це питання скоріше до служб, які надали

можливість «злодіям у законі» легально проживати в Україні. Ми добре знаємо, як важко

отримати в ДМС дозвіл на проживання шукачам притулку з Росії та Грузії, отже, ця повага до

«злодіїв в законі», які хочуть оселитися постійно в Україні, незрозуміла. За повідомленнями в

медіа, останніми роками позбавляють права легально мешкати в Україні 5-6 «злодіїв у законі»

щороку, тож нащо було це право давати? 

7. Запропонований законопроект №2513 є калькою з аналогічного російського закону, що

діє в РФ з 1 квітня 2019 року, який був підданий нищівній критиці російських

правозахисників. Незрозуміло, чому Українська держава має копіювати невдалі рішення

«русского мира».

Висновок. Якщо законопроект буде ухвалений в існуючій сьогодні редакції, то

правоохоронні органи отримають широкі додаткові можливості для затримання та

притягнення до відповідальності того, кого вони вважають у чомусь винними. Це шлях до

створення поліцейської держави. На нашу думку, законопроект необхідно повернути на

повторне перше читання та докорінно переробити.

З повагою,

Євген Захаров, 

директор ГО «Харківська правозахисна група» 

голова правління Української Гельсінкської спілки з прав людини


