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Форми та прояви провокації 



Провокацією злочину є умисне створення працівниками 
правоохоронних органів обставин, які схиляють чи змушують 
особу вчинити злочинне діяння, якого вона не здійснила б за 
власною ініціативою.  

 

Найпоширеніші випадки провокації:  

• пропозиція хабаря, що висловлюється декілька разів у 
наполегливій формі поки особа не погодиться на 
прийняття пропозиції; 

• запити щодо купівлі/передачі наркотичних засобів.  

 

 

Провокація 



• Особисто працівником правоохоронного 
органу, що діє під прикриттям; 

 

• З використанням "таємного агента". 

 

Форми провокації 



• Зазвичай це звичайні приватні особи, які 
діють за вказівками працівників слідства; 

• До них є претензії з боку 
правоохоронних органів;  

• Відбувається так званий «бартер» між 
особою-агентом та органом; 

• Агент зазвичай застосовує грубе 
підбурювання до вчинення злочину. 

 

Як працюють таємні агенти? 



• Законом забороняється застосовувати незаконно 
здобуті докази, в т.ч. отримані під час провокації; 

• Використання таких доказів не може 
виправдовуватися навіть захистом публічних 
інтересів; 

• Всі докази, здобуті в результаті провокації з боку 
правоохоронних органів, повинні бути вилучені. 

Докази, здобуті в рамках провокації 
злочину 



• За умови суворих обмежень і гарантій їх 
діяльності; 

• Поліція може використовувати таємні дії, проте 
без підбурювання осіб до скоєння злочину.  

    

Дозволяється використання таємних 
агентів: 

(див. рішення ЕСПЛ "Мілінієне 
проти Литви» (Miliniene v 

Lithuania, заява №74335/01, 
рішення від 24.06.2008.) 
 



Апеляційні суди визначають недостатність 
дослідження судом першої інстанції факту 
провокації обвинуваченого та направляють справу 
на новий розгляд.  

 

Посилання: 
• http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41891362  

• http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41782950  

 

Судова практика в даних справах 
(за результатами аналізу рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень) 
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Встановлена кримінальна відповідальність за "провокацію 
підкупу"  у статті 370 КК України.  

Злочин виражається у: 

• Підбуренні на прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, вчинене звичайною особою; 

Чи  

• Підбуренні на прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, вчинене службовою особою 
правоохоронного органу. 

Відповідальність за провокацію 



• На кінець 2014 року обліковувалося 
8 кримінальних проваджень за ст.370 КК України. 

• Протягом 2014 року 13-ть проваджень було 
закрито через відсутність події/складу 
кримінального правопорушення, а у 8-ми – 
рішення ще не прийнято. 

Статистика кримінальних справ за  
ст. 370 КК України 



• Бути уважним під час здійснення прийому відвідувачів, не 
залишати їх одними в кабінеті; 

• За можливості не залишатись наодинці з відвідувачами, 
забезпечити місце прийому так, щоб в одному приміщенні 
знаходились також колеги, інші працівники; 

Що радити Клієнтам для захисту від 
провокації? 



• Встановити відеокамеру для фіксування 
можливих протиправних дій з боку відвідувачів; 

• Не залишати без уваги випадки, коли відповідна 
особа декілька раз наполегливо просить Вас 
здійснити якісь дії в обмін на винагороду. 
Забезпечити звукозапис розмов та повідомити в 
правоохоронні органи.  

 

Що радити Клієнтам для захисту від 
провокації? 



Дякую за увагу! 
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Будемо раді співпрацювати з Вами! 
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