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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Розглянуто процесуальні особливості притягнення до відповідальності юридичної осо-
би у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу на тому, що обставини, які є підста-
вою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, підляга-
ють доказуванню у кримінальному провадженні. Тому в таких кримінальних провадженнях  
доказуванню підлягають як винуватість фізичної особи у вчиненні інкримінованого зло-
чину, так і наявність підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру 
до юридичної особи, тобто того, що будь-який із визначених у ст. 96-3 КК України злочинів 
вчинено фізичною особою від імені або від імені та в інтересах юридичної особи. Крім того,  
визначено випадки, за яких можливе ініціювання початку провадження щодо юридичної  
особи прокурором в суді. 

Ключові слова: кримінальне провадження; судовий розгляд кримінального проваджен-
ня; юридична особа у кримінальному провадженні; заходи кримінально-правового характе-
ру; застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи. 

Постановка проблеми. Можливість притягнення у кримінальному  
провадженні до відповідальності юридичної особи та застосування до неї за-
ходів кримінально-правового характеру є новелою кримінального судочин-
ства України.  

У законодавстві України першою спробою запровадження кримінальної від-
повідальності юридичних осіб став Закон від 11 червня 2009 року № 1507-VI 
«Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопо-
рушень», який втратив чинність на підставі Закону України від 21 грудня  
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2010 року № 2808-VI через декілька днів після набрання чинності. Вказаним 
Законом передбачалося здійснення провадження у справах щодо юридичних 
осіб з моменту складення прокурором відповідного протоколу за наявнос-
ті обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким установлено 
винуватість фізичної особи у вчиненні будь-якого із злочинів, передбачених 
Кримінальним кодексом України (КК України), із зазначених у Законі, або 
ухвали чи постанови про закриття кримінальної справи з підстав, визначе-
них у наразі не чинному КПК 1960 року [1].

Після набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом Украї-
ни 2012 року (КПК України) [2] Верховною Радою України з метою забезпе-
чення виконання рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO), Спе-
ціального комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів бороть-
би з відмиванням коштів (MONEYVAL) та для реалізації низки міжнародних 
договорів України щодо встановлення відповідальності юридичних осіб  
23 травня 2014 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідаль-
ності юридичних осіб». Указаним Законом внесено зміни до КК України,  
КПК Украї ни, а також законів України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» і «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному судочинстві» та вперше в Україні передбачено застосування заходів  
кримінально-правового характеру до юридичної особи у разі вчинення від 
імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину.

Питання, пов’язані з відповідальністю юридичної особи у кримінальному 
провадженні та застосуванням до неї заходів кримінально-правового харак-
теру, є актуальними та потребують ретельного дослідження в умовах зма-
гального кримінального провадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказаним питанням приділя-
ли увагу в наукових працях Р.В. Вереша, С.Б. Гавриш, В.К. Грищук, Н.О. Данко-
вич, І.В. Красницький, В.М. Куц, А.В. Наумов, А.С. Нікіфоров, І.В. Сітковський, 
В.Н. Смітієнко, О.Ф. Сотніченко, О.С. Пасєка, В.С. Устинов, П.Л. Фріс та інші.  

Незважаючи на викладене, процесуальні аспекти та особливості відпові-
дальності юридичної особи у кримінальному провадженні залишаються не-
достатньо дослідженими. 

Мета статті полягає у висвітленні процесуальних особливостей від-
повідальності юридичної особи у кримінальному провадженні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідальність юридич-
них осіб у межах кримінального провадження  передбачено законодавством 
багатьох країн світу. Наприклад, згідно зі ст. 121-2 КК Франції до 2004 року 
юридичні особи, за винятком держави, підлягали кримінальній відповідаль-
ності як поряд із фізичними особами, так і самостійно, у випадках, передба-
чених законом або регламентарним актом, за широке коло злочинних діянь, 
вчинених на їх користь їхніми органами або представниками [3].

У зв’язку з прийняттям у 2004 році у Франції закону, яким внесено поправ-
ки до цієї статті, вилучено посилання на випадки, передбачені законом або 
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регламентарним актом, – юридичні особи підлягають кримінальній відпові-
дальності за будь-яке кримінальне правопорушення за винятком тих, які за 
своєю сутністю не можуть бути вчинені юридичними особами. 

В Італії, Іспанії, Німеччині та Швейцарії діє «квазікримінальна», або  
адміністративно-кримінальна відповідальність юридичних осіб, яка ха-
рактеризується тим, що у законодавстві цих країн юридичні особи не ви-
знаються суб’єктами злочину, але до них можуть бути застосовані санкції 
кримінального характеру. Наприклад, у ст. 102 КК Швейцарії встановлено 
можливість застосування до підприємства (Undertakings) штрафу в роз-
мірі до 5 млн швейцарських франків. У Німеччині параграфом 30 закону 
Ordnungswidrigkeitengesetz (Кодексу про адміністративні правопорушення) 
передбачено штраф у розмірі до 1 млн євро для юридичних осіб за злочини, 
вчинені їх представниками [4].

При притягненні юридичної особи до кримінальної відповідальності за-
конодавство ряду європейських країн бере до уваги врахування посади осо-
би, яка вчинила кримінальне правопорушення. Так, у Англії юридична особа 
може бути притягнута до відповідальності тільки за діяння, вчиненні «керів-
ним розумом», тобто лише високопоставленими посадовими особами юри-
дичних осіб [5].

У Франції тільки діяння працівників, уповноважених представляти компа-
нію в ділових операціях, визнаються підставою для притягнення юридичних 
осіб до кримінальної відповідальності [6].

Кримінальний кодекс Республіки Молдова передбачає кримінальну відпо-
відальність юридичних осіб як суб’єктів злочину, за винятком органів пуб-
лічної влади, за наявності однієї із наступних умов: вини юридичної особи 
у невиконанні чи неналежному виконанні прямого припису закону; вини 
юридичної особи у здійсненні діяльності, не передбаченої в установчих до-
кументах або такої, що не відповідає заявленій меті її функціонування, а та-
кож якщо діяння спричиняє або створює реальну загрозу спричинення шко-
ди у значних розмірах особі, суспільству або державі, вчинено в інтересах цієї 
юридичної особи або допущено, санкціоновано, затверджено чи використа-
но органом або особою, наділеною функціями керівництва цією юридичною 
особою [7]. 

У правових системах закордоних країн достатньо успішно функціонують 
юридичні механізми, які протидіють вчиненню злочинів юридичними особа-
ми. Як приклад реалізації відповідальності юридичної особи можна навести 
притягнення вердиктом федерального журі у США в травні 2006 року до кри-
мінальної відповідальності юридичної фірми національного рівня Milberg 
Weiss Bershad Hynes & Lerach та двох її старших партнерів – Д. Бершада і  
С. Шульмана. Прокуратура довела в суді причетність фірми та двох її партне-
рів до здійснення незаконних виплат особам за те, щоб вони виступали пози-
вачами у багатомільйонних колективних позовах, поданих юристами фірми. 
Прокурори вимагали повернення 216 млн доларів США гонорарів, одержа-
них фірмою і юристами. Про рівень та значущість вказаної юридичної фірми 
свідчить те, що вона однією з перших у США розпочала здійснювати юридич-
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ний супровід групових позовів. Загальна сума відшкодованих за її правової 
допомоги збитків сягає десятків мільярдів доларів США [8].

Відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо 
якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вно-
сяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені 
та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених 
ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, ч.ч. 1, 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 
ст. 368-4, ст.ст. 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, або від імені 
такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 258–258-5 
Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або про-
курор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну 
особу. При цьому законодавцем визначено, що провадження щодо юридич-
ної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним проваджен-
ням, у якому особі повідомлено про підозру. Згідно з приміткою 1 ст. 96-3 КК 
Украї ни під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти служ-
бових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, 
установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від 
імені юридичної особи.

Варто наголосити, що законодавцем передбачено здійснення проваджен-
ня щодо юридичної особи одночасно з відповідним кримінальним прова-
дженням у їх нерозривній єдності, і разом з тим диференційовано наявність 
«провадження щодо юридичної особи» (ч. 8 ст. 214 КПК України), що вказує 
на здійснення процесуальної діяльності саме стосовно юридичної особи. 

З огляду на те, що у кримінальному процесуальному законодавстві дифе-
ренційовано поняття провадження щодо юридичної особи, вбачається, що з 
метою дотримання принципу правової визначеності у чинному КПК Украї-
ни доцільно передбачити окремий розділ, у якому зосередити процесуальні 
норми, які стосуються особливостей здійснення провадження щодо юридич-
ної особи у кримінальному провадженні, що потребує додаткових наукових  
досліджень. 

У законодавстві багатьох країн передбачено порядок провадження щодо 
юридичних осіб. Наприклад, відповідно до ст. 520 КПК Молдови кримінальне 
переслідування і розгляд справ про злочини, вчинені юридичними особами, 
здійснюються за звичайною процедурою з винятками і доповненнями, пе-
редбаченими главою IV [9].

Згідно зі ст. 387 КПК Литовської Республіки порядок ведення процесу  
у справах про злочини, вчинені юридичними особами, встановлюється за-
гальними правилами КПК а також винятками, передбаченими цією статтею. 
Якщо процес в одній кримінальній справі проводився над різними юридич-
ними та фізичними особами, тоді їхні дії мають розглядатися у справі разом. 
У таких випадках процесуальні дії над юридичними особами проводяться,  
а рішення приймаються згідно із загальними правилами КПК, а також ви-
нятками, передбаченими цією статтею, а над фізичними особами – згідно із 
загальними правилами цього Кодексу [10].
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Відповідальність юридичної особи у кримінальному провадженні опосеред-
ковується волевиявленням фізичних осіб, які при вчиненні визначеного пере-
ліку злочинів діють від імені та в інтересах або від імені юридичної особи, яка 
не може впливати на вчинення чи невчинення ними кримінального правопо-
рушення. А отже, в діях юридичної особи не може бути суб’єктивної сторони 
злочину, наявність якої є обов’язковою для кримінальної відповідальності. 
Саме тому законодавцем замість кримінальної відповідальності юридичної 
особи і призначення їй покарання використано терміни «провадження щодо 
юридичної особи» та «заходи кримінально-правового характеру».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 91 КПК України обставини, що є підставою для 
застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 

При направленні до суду обвинувального акта за наслідками досудового 
розслідування кримінального провадження, у якому до юридичної особи мо-
жуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру (на відміну 
від кримінального провадження щодо фізичної особи), мають бути зазна-
чені підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 
юридичної особи, які прокурор вважає встановленими (п. 7-1 ч. 2 ст. 291 КПК 
України), а до додатка до обвинувального акта передбачено додання довідки 
про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазнача-
ються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий 
рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації (п. 5 ч. 4  
ст. 291 КПК України). Недотримання цих вимог є підставою для повернення 
обвинувального акта прокурору. 

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально- 
правового характеру визначено у ст. 96-3 КК України. Відповідно до змісту 
цієї статті в обвинувальному акті обов’язково має бути зазначено: 1) що зло-
чин вчинено уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтер-
есах юридичної особи (у випадку обвинувачення фізичної особи у вчиненні 
будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 209, 306, ч.ч. 1, 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 
2 ст. 368-4, ст.ст. 369, 369-2 КК України); 2) що фізичною особою як уповно-
важеною особою юридичної особи не забезпечено виконання покладених 
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого 
із злочинів, передбачених у ст.ст. 209, 306, ч.ч. 1, 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4, 
ст.ст. 369, 369-2 КК України; 3) що фізичною особою як уповноваженою осо-
бою юридичної особи вчинено злочин від імені юридичної особи (у випадку 
обвинувачення фізичної особи у вчиненні будь-якого із злочинів, передбаче-
них у ст.ст. 258–258-5 КК України; 4) що злочин вчинено фізичною особою як 
уповноваженою особою юридичної особи від імені та в інтересах юридичної 
особи (у випадку обвинувачення фізичної особи у вчиненні будь-якого із зло-
чинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, ч.ч. 2–4 ст. 159-1, ст.ст. 160, 
260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України). 

При цьому відповідно до примітки 2 цієї самої статті злочини, передбаче-
ні ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, ч.ч. 2–4 ст. 159-1, ст.ст. 160, 209, 260, 262, 306, 
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ч.ч. 1, 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4, ст.ст. 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 
КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони 
призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для 
отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої 
законом відповідальності.

Судовий розгляд кримінального провадження щодо застосування заходів 
кримінального провадження стосовно юридичної особи відбувається від-
повідно до загальних положень судового розгляду кримінального прова-
дження щодо фізичної особи, одночасно і в тому самому провадженні щодо  
фізичної особи з урахуванням особливостей, які передбачені у кримінально-
му процесуальному законі. До таких особливостей належить те, що участь у 
судовому розгляді поряд із обвинуваченим, захисником та іншими учасника-
ми судового провадження може брати також представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження. Відповідно до положень п. 26 ч. 1 ст. 3 
КПК України представника юридичної особи віднесено до учасників судово-
го провадження.  

Представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 
згідно із ст. 64-1 КПК України може бути: особа, яка у кримінальному про-
вадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена 
законом або установчими документами; працівник юридичної особи.

Аналіз повноважень законного представника юридичної особи свідчить, 
що він наділений такими процесуальними правами та обов’язками (повнова-
женнями), які можна порівняти із повноваженнями захисника фізичної осо-
би, тобто за процесуальним статусом по суті є захисником юридичної особи. 

Також до особливостей притягнення до відповідальності у кримінальному 
провадженні юридичної особи та застосування до неї заходів кримінально- 
правового характеру слід віднести те, що питання початку провадження 
щодо юридичної особи може бути ініційовано прокурором під час судового 
розгляду кримінального провадження щодо фізичної особи. Передумовою 
для заявлення прокурором клопотання про початок провадження щодо 
юридичної особи є встановлення наявності підстав для застосування захо-
дів кримінально-правового характеру до юридичної особи. Так, відповідно 
до вимог ст. 339 КПК України у разі отримання відомостей про можливе вчи-
нення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого 
обвинувачення не висувалось і яке тісно пов’язане з первісним та їх окремий 
розгляд неможливий, а так само встановлення наявності підстав для засто-
сування кримінально-правових заходів до юридичної особи, прокурор після 
виконання вимог ст. 341 КПК України (тобто погодження клопотання з про-
курором вищого рівня) має право звернутися до суду з вмотивованим кло-
потанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з 
первісним обвинуваченням та/або про початок провадження щодо юридич-
ної особи. 

У разі задоволення такого клопотання прокурора суд зобов’язаний від-
класти судовий розгляд на строк, необхідний для підготовки до захисту від 
додаткового обвинувачення або підготовки представника юридичної особи, 
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щодо якої здійснюється провадження, до судового розгляду та виконання 
прокурором вимог, передбачених ст.ст. 276–278, 290–293 КПК України, але 
не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк відкладення судового розгляду 
може бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту або пред-
ставника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у випад-
ку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення або провадження щодо 
юридичної особи потребують більше часу для підготовки до захисту. Нове 
дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку проваджен-
ня щодо юридичної особи, здійснюється за клопотанням представника такої 
юридичної особи тільки у разі визнання судом такої необхідності. Після за-
кінчення встановленого законом строку судове провадження повинно бути 
розпочате з підготовчого судового засідання. Нове дослідження доказів, які 
вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, 
здійснюється за клопотанням представника такої юридичної особи тільки 
у разі визнання судом такої необхідності. Отже, початок провадження щодо 
юридичної особи в суді можливий лише за згодою суду у випадку задоволен-
ня мотивованого клопотання прокурора. 

Суд має право відмовити прокурору у задоволенні клопотання. У разі без-
підставної відмови в задоволенні клопотання про початок провадження 
щодо юридичної особи прокурор не позбавлений можливості заявити таке 
клопотання повторно, але з урахуванням положень ст. 350 КПК України, згід-
но з якою відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його повторно-
му заявленню з інших підстав. Якщо під час судового розгляду судом відмов-
лено в задоволенні такого клопотання прокурора і немає підстав для його 
повторного заявлення, то  притягнення юридичної особи до відповідальнос-
ті є неможливим. 

Проте, незважаючи на те, що ухвала суду про відмову в задоволенні кло-
потання прокурора про початок провадження щодо юридичної особи в суді  
апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти такої ухвали про-
курор відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК України може включити до апеляційної 
скарги на судове рішення, ухвалене за результатами судового розгляду кри-
мінального провадження. Очевидно, що у випадку безпідставного відхилен-
ня клопотання прокурора.

Системний аналіз положень кримінального процесуального закону дає 
змогу дійти висновку про те, що заявлення прокурором питання про засто-
сування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру мож-
ливе у випадках: 1) встановлення прокурором наявності підстав для засто-
сування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру під 
час судового розгляду кримінального провадження щодо фізичної особи не-
залежно від того, чи застосовувався кримінальний процесуальний інститут 
зміни обвинувачення в суді, якщо фізична особа обвинувачується у вчиненні 
будь-якого із визначених у законі злочинів; 2) встановлення прокурором на-
явності підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-
правового характеру під час судового розгляду кримінального провадження 
щодо фізичної особи у зв’язку із зміною обвинувачення в суді, внаслідок чого 
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після зміни обвинувачення фізична особа обвинувачується у вчиненні будь-
якого із визначених у законі злочинів та в тому, що вчинила цей злочин: від 
імені юридичної особи; від імені та в інтересах юридичної особи (якщо вони 
призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди або ство-
рили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення 
від передбаченої законом відповідальності); 3) встановлення прокурором на-
явності підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-
правового характеру під час судового розгляду кримінального провадження 
щодо фізичної особи у зв’язку із висуненням додаткового обвинувачення в 
суді, або одночасно із заявленням клопотання, внаслідок чого особа обвину-
вачується у вчиненні будь-якого із визначених у законі злочинів та в тому, 
що вчинила цей злочин: від імені юридичної особи; від імені та в інтересах 
юридичної особи (якщо вони призвели до отримання юридичною особою 
неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або 
були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності). 

Під час судового розгляду таких кримінальних проваджень доведення на-
явності підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру 
щодо юридичної особи здійснюється у процесі допиту обвинуваченого, свідків 
та за наявності – потерпілих, а також при дослідженні документів, висновків 
експертиз та речових доказів. Передусім необхідним є доведення того, що від-
повідна юридична особа підпадає під визначення юридичних осіб, до яких за-
стосовуються заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-4 КК України). 

Також, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України обов’язок доказуван-
ня винуватості особи перед судом у вчиненні інкримінованого кримінально-
го правопорушення поза розумним сумнівом покладено на сторону обвину-
вачення, у кримінальних провадженнях цієї категорії доказуванню підлягає 
як винуватість фізичної особи у вчиненні інкримінованого злочину, так і на-
явність підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру 
до юридичної особи у вчиненні злочину, тобто те, що будь-який із визначе-
них у ст. 96-3 КК України злочинів нею вчинено від імені та в інтересах юри-
дичної особи. Тому прокурор на підтвердження цього повинен надати суду 
для дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження 
оригінали відповідних документів, якими можуть бути статут, доручення 
юридичної особи.  

При цьому в разі надання засвідчених копій відповідних документів слід 
ураховувати, що з огляду на необхідність дотримання такої загальної заса-
ди кримінального провадження, як безпосередність дослідження  показань, 
речей і документів, сторона захисту та представник юридичної особи мо-
жуть заперечувати проти їх дослідження та долучення до матеріалів кри-
мінального провадження. У такому випадку прокурор може використати  
дублікат документа (яким згідно з ч. 4 ст. 99 КПК України є документ, виго-
товлений у такий же спосіб, як і його оригінал), який може бути визнаний 
судом як оригінал документа.

Орієнтуючи суд на застосування до юридичної особи заходів кримінально- 
правового характеру, прокурору слід керуватися загальними правилами, які 
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передбачені  ст. 96-10 КК України і відповідно до яких при цьому враховую-
ться ступінь тяжкості вчиненого уповноваженою особою юридичної особи 
злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, ха-
рактер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отри-
мана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобіган-
ня злочину. Також необхідно враховувати, що відповідно до вимог Закону  
(ст. 96-6 КПК України) до юридичних осіб у кримінальному провадженні 
можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, як 
штраф, конфіскація майна, ліквідація. При цьому штраф та ліквідація можуть 
застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, 
а конфіскація майна – лише як додатковий. При застосуванні заходів кримі-
нально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати на-
несені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправо-
мірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою. 

За змістом ст. 96-7  КК України  суд застосовує штраф, орієнтуючись на дво-
кратний розмір незаконно одержаної неправомірної вигоди. У разі коли не-
правомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо обчислити, суд, 
залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою 
юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах: за злочин невеликої 
тяжкості – від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян; за злочин середньої тяжкості – від десяти до двадцяти тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян; за тяжкий злочин – від двад-
цяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
за особливо тяжкий злочин – від п’ятдесяти до сімдесяти п’яти тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Також з урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосува-
ти штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років. 
Конфіскація майна юридичної особи полягає у примусовому безоплатному ви-
лученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у 
разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом (ст. 96-8 КК України). 

Ліквідація юридичної особи застосовується судом за умови вчинення її 
уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 109, 110, 
113, 146, 147, 160, 60, 262, 258–258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 КК 
України. Законом (ст. 96-11 КК України) визначено і правила застосування 
до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю 
злочинів у межах одного провадження: суд, застосувавши до юридичної осо-
би заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визна-
чає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу 
більш суворим (найменш суворим є штраф, потім конфіскація майна і лік-
відація). При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-право-
вого характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім 
вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків 
застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом. 

Крім того, перед судовими дебатами прокурор, з урахуванням положень  
ст. 96-5 КК України, має переконатися, чи юридична особа підлягає звільнен-
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ню від застосування заходів кримінально-правового характеру, а саме, якщо з 
дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, 
зазначеного у ст. 96-3 КК України, і до дня набрання вироком законної сили 
минуло три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; п’ять років – 
у разі вчинення злочину середньої тяжкості; десять років – у разі вчинення 
тяжкого злочину; п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого зло-
чину. Разом з тим перебіг давності застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, 
яка вчинила будь-який злочин, зазначений у ст. 96 КК України, переховується 
від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг 
давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповно-
важеної особи. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення пе-
редбачених у частинах першій та другій цієї статті строків її уповноважена 
особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у ст. 96-3 КК Украї-
ни. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповно-
важеною особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у ст. 96-3 
КК України. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний  
злочин.

Оскільки відповідальність юридичної особи у кримінальному проваджен-
ні нерозривно пов’язана із кримінальною відповідальністю фізичної особи, 
законодавцем (ч. 3 ст. 284 КПК України) передбачено закриття криміналь-
ного провадження щодо юридичної особи у разі встановлення відсутності 
підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру,  
закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального ви-
року щодо фізичної особи. Про закриття судом провадження щодо юридичної 
особи про це зазначається у виправдувальному вироку або в ухвалі. Рішення 
про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в 
порядку, визначеному КПК України. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що до процесуаль-
них  особливостей відповідальності юридичної особи у кримінальному про-
вадженні можна віднести наступні: 

– провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з прова-
дженням щодо фізичної особи і в тому самому провадженні щодо фізичної 
особи;

– при направленні до суду обвинувального акта за наслідками досудового 
розслідування кримінального провадження, у якому до юридичної особи мо-
жуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, мають бути 
зазначені підстави застосування заходів кримінально-правового характеру 
щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;

– доказуванню у кримінальному провадженні  підлягає як винуватість фі-
зичної особи у вчиненні визначених у ст. 96-3 КК України злочинів, так і на-
явність підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру 
до юридичної особи; 
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– участь у судовому розгляді поряд із обвинуваченим, захисником та інши-
ми учасниками судового провадження може брати представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, який наділений відповідним 
комплексом процесуальних прав та обов’язків;  

– ініціювання початку провадження щодо юридичної особи можливо про-
курором в суді у випадку встановлення наявності підстав для застосування 
заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, що може бути 
пов’язано у тому числі зі зміною обвинувачення фізичній особі або висунен-
ням їй додаткового обвинувачення; 

– орієнтуючи суд на застосування до юридичної особи заходів кримінально- 
правового характеру, в судових дебатах прокурору слід керуватися положен-
нями ст.ст. 96-3–96-10 КК України.  
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Василий КОЗИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Рассмотрены процессуальные особенности привлечения к ответственности юриди-
ческого лица в уголовном производстве. Акцентировано внимание на том, что обстоя-
тельства, являющиеся основанием для применения к юридическим лицам мер уголовно- 
правового характера, подлежат доказыванию в уголовном производстве. Поэтому в таких 
уголовных производствах доказыванию подлежат как виновность физического лица в со-
вершении инкриминируемого преступления, так и наличие оснований  для применения мер 
уголовно-правового характера к юридическому лицу, то есть то, что любое из указанных в 
ст. 96-3 УК Украины преступлений совершено физическим лицом от имени или от имени и в 
интересах юридического лица. Кроме того, определены случаи, в которых возможно иници-
ирование начала производства в отношении юридического лица прокурором в суде. 

Ключевые слова: уголовное производство; судебное рассмотрение уголовного производ-
ства; юридическое лицо в уголовном производстве; меры уголовно-правового характера; 
применение мер уголовно-правового характера к юридическому лицу. 

Vasyl КOZII

PROCEDURES FEATURES OF RESPONSIBILITY 
OF LEGAL ENTITY IN CRIMINAL PROCEEDING

In the article are considered procedures features of responsibility of legal entitie in criminal 
proceeding.

The author pays attention on that circumstances that are founding for application to the legal 
entities of measures of criminal law character and are subjects to proof in criminal proceedings. 
Therefore, in such criminal proceedings, evidence of the guilt of an individual in committing an 
incriminated crime, as well as the existence of grounds for the application of criminal-law measures 
to a legal entity, is that any of the stipulated in Art. 96-3 of the Criminal Code of Ukraine committed 
by an individual on behalf of or on behalf of and in the interests of a legal entity. In addition, it 
has been identified cases in which it is possible to initiate proceedings against a legal entity by a 
prosecutor in court.

Keywords: criminal proceedings; judicial review of criminal proceedings; legal entity in criminal 
proceedings; measures of a criminal law character; application of measures of criminal law to a 
legal entity.


