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Анотація

Державне бюро розслідувань (ДБР) — є державним правоохоронним органом,
на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення,
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його
компетенції.   

З моменту свого створення поступово ДБР перебрало на себе функцію
досудового слідства від прокуратури, що остаточно закріпило за останньої
статус органу правосуддя, як й годиться у відповідності до Конституції
України.   

У підслідності ДБР — найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних
органів, ті, хто вчинив військові злочини. Перелічені особи мають можливість
безпосереднього впливу на перебіг кримінального провадження, саме тому в
Законі широко прописані гарантії незалежності органу.   

Видання буде в нагоді працівникам правоохоронних органів, здобувачам
юридичної освіти та їх викладачам.
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ВСТУП 
 

Державне бюро розслідувань (ДБР) – є державним 
правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо 
запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування 
кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції. 

З моменту свого створення поступово ДБР перебрало на себе 
функцію досудового слідства від прокуратури, що остаточно 
закріпило за останньої статус органу правосуддя, як й годиться у 
відповідності до Конституції України. 

Тобто ДБР по суті є новим органом, що здійснює правоохоронну 
діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та 
розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Йому 
переходять функції досудового розслідування від прокуратури, а за 
прокуратурою залишається функція нагляду.  

Створення ДБР передбачалося у Перехідних положеннях 
Конституції України ще у 1996 році. Проте з того часу до моменту 
власне створення пройшло майже 19 років! Відповідний закон про 
створення Державного бюро розслідувань ВРУ прийняла 12 
листопада 2015 року. 

У підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники 
правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини. Перелічені 
особи мають можливість безпосереднього впливу на перебіг 
кримінального провадження, саме тому в Законі широко прописані 
гарантії незалежності органу. Якщо висловлюватися романтично, то 
ДБР такий собі вітчизняний аналог американського FBI 
(Федерального бюро розслідувань). 

Видання буде в нагоді працівникам правоохоронних органів, 
здобувачам юридичної освіти та їх викладачам. 
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО 
РОЗСЛІДУВАНЬ 

 
Як було сказане у передмові, процес створення ДБР від правової 

ідеї і фіксації її в офіційному документі до прийняття відповідного 
закону зайняв довгих 19 років. Тобто приймаючи першу редакцію 
Конституції України після поновлення державності країни, народні 
депутати зазначили у її Перехідних положеннях, що прокуратура 
продовжує виконувати функцію досудового розслідування до 
початку роботи органу з цими повноваженнями. Проте закон про 
створення Державного бюро розслідувань Верховна Рада ухвалила 
лише через 19 років – 12 листопада 2015. 

14 січня 2016 року Президент України підписав закон, а 29 лютого 
цього ж року Постановою Кабінету Міністрів України №127 було 
утворено Державне бюро розслідувань. Надалі 10 травня було 
оголошено конкурс на посади Директора та заступників Директора 
Бюро, який тривав ще півтора роки. Лише 16 листопада 2017 комісія 
визначила переможців. 

Проте чекати початку діяльності нового органу прийшлося чекати 
ще рік – тільки 27 листопада 2018 року Державне бюро розслідувань 
почало здійснювати правоохоронну діяльність з метою запобігання, 
виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, 
віднесених до його компетенції. 

3 грудня 2019 року  Верховна Рада підтримала законопроєкт 
№2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро 
розслідувань». Цим законом передбачено інституційне посилення 
ДБР. 

Законом змінено статус Державного бюро розслідувань – ДБР 
стало державним правоохоронним органом, на який покладаються 
завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та 
розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. До цього 
Державне бюро розслідувань було центральним органом виконавчої 
влади, що здійснює правоохоронну діяльність. 

Введена система єдиноначального управління органом. Директор 
ДБР може одноосібно приймати рішення, самостійно здійснювати 
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керівництво органом, не розділяючи цих функцій із заступниками та 
несе відповідальність за діяльність ДБР. 

Збільшена гранична чисельність працівників Державного бюро 
розслідувань, яка становить 1600 осіб. 

Слід зауважити що цей проміжок часу не був для утворюваного 
органу тихим і конструктивним, навпаки створення Державного 
бюро розслідувань від початку було тривалим і конфліктним. 

По-перше, були невдалі спроби створення ДБР у 1997-2005-2007 
роках під назвою Національне бюро розслідувань. Від початку 
просувалася ідея створити Національне бюро розслідувань України 
(НБР України) у вигляді державного правоохоронного органу 
спеціального призначення боротьби з організованою злочинністю і 
корупцією.  

Перша спроба створення Національного бюро розслідувань 
здійснена 1997 року, був намір об’єднати Головне управління 
боротьби з організованою злочинністю та боротьби з корупцією 
Міністерства внутрішніх справ України. 

Директор НБР призначався і звільнявся Президентом України за 
поданням Прем'єр-міністра України. 

Утворення Національного бюро розслідувань України практично 
в повній мірі було визнане неконституційним. 

Друга спроба датується 2005 роком, коли Президент України 
Віктор Ющенко своїм розпорядженням утворив робочу групу з 
розроблення концепції утворення та організації діяльності 
Національного бюро розслідувань України (очолював цю групу  
В. М. Стретович). 

Вказане Розпорядження було скасоване 6 серпня 2008 року. 
У 2006 році РНБО ухвалило за необхідне створення Національної 

служби розслідувань. Передбачалося відділення функцій досудового 
слідства від Генпрокуратури й СБУ. 

По-друге, прокуратура дуже неохоче розставалася із звичним ще з 
радянським часом статусом своєрідного «царевого ока» (про який 
нещодавно дуже невдало згадувала колишня очільниця прокуратури 
пані Венедіктова). Ну ніяк не бажала прокуратура випускати із рук 
слідство. Хоча 13 квітня 2012 року був прийнятий новий 
Кримінальний процесуальний кодекс України, згідно з яким 
Державне бюро розслідувань є органом досудового розслідування 
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(поряд з органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, 
Податковою службою). 

Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради 
України за 2013 рік містить позицію Президента України В. 
Януковича відносно ДБР, а саме: «Одним із важливих питань 
інституційного забезпечення реформування правоохоронних органів 
є створення Державного бюро розслідувань України – нового органу, 
до функцій якого має перейти розслідування злочинів, скоєних 
державними службовцями високого рангу, працівниками 
правоохоронних органів i суддями».  

У Законі «Про прокуратуру», прийнятому 14 жовтня 2014 року, 
також було закладене майбутнє утворення ДБР (п.п. 4, 5, 11 
розд. XIII). 

Проєкт закону про Державне бюро розслідувань України внесений 
до парламенту 1 серпня 2013 року. Його автор — А. А. Кожем’якін. 

Колишній Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляв, 
що створення ДБР можливе у 2014 році. 

Проте лише після Революції Гідності стало можливим на практиці 
реалізація ідеї ДБР. 

З прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України» від 14 жовтня 2014 року, ідея ДБР була потіснена (але 
не замінена) ідеєю Національного антикорупційного бюро України. 
Закон передбачає майбутнє виникнення спорів між цими органами з 
питань підслідності, які належить вирішувати Генпрокурору (пп. «ї» 
п. 3 ч. 2 Розділу ІV Закону). 

Коаліційна угода, підписана 21 листопада 2014 р. 
парламентськими партіями України VIII скликання, передбачає (п. 
V.3) створення Державного бюро розслідувань. До ДБР повинні 
перейти слідчі функції органів прокуратури і частково Служби 
безпеки України. В частині боротьби з корупцією — окрім питань, 
що належать до відання Національного антикорупційного бюро. 

Прийняття закону про ДБР планувалося у вересні 2015 року, проте 
сталося це двома місяцями пізніше. 

Між прийняттям і підписанням Закону минуло 64 дні, чим 
порушені строки, встановлені статтею 94 Конституції України. 
Президент П. Порошенко підписав Закон у прямому ефірі під час 
прес-конференції. 
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Закон набрав чинності 1 березня 2016 року. 
Державне бюро розслідувань як урядовий орган створене 

постановою КМУ 29 лютого 2016 року. 
Новий орган продовжував знаходитися під вогнем критики. 
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос піддав критиці 

положення Закону про ДБР, зазначивши, що вони суперечать КПК, 
зокрема щодо порядку передачі кримінальних проваджень. Він також 
вважає, що Закон містить дискримінаційні вимоги в частині 
формування слідчих підрозділів, а також ризики порушення 
незалежності ДБР у зв'язку з визначенням його як центрального 
органу виконавчої влади. На думку Матіоса, неприпустимо, що 
правоохоронний орган є ЦОВВ і тим самим його діяльність 
координується Урядом. 

Закон, що набрав чинності 1 березня 2016 року, надав ДБР 
повноваження розслідувати справи, які досі розслідувала 
прокуратура. У прокуратури відповідні повноваження припинилися. 
У зв’язку з цим, суди (конкретно — Печерський районний суд Києва) 
з 1 березня перестали приймати від слідчих прокуратури будь-які 
клопотання. Працівник Генпрокуратури назвав це «повним колапсом 
слідства», адже ДБР тоді існувало лише на папері. Втім, Вищий 
спеціалізований суд надав роз’яснення, що слідчі прокуратури 
продовжують здійснювати повноваження до початку реального 
функціонування ДБР. 

У ЗМІ неодноразово висловлювалися побоювання, що 
кандидатура голови ДБР буде надмірно залежною від Президента 
Петра Порошенка. 

«Українська правда» опублікувала два журналістських 
розслідування, що піддають конкурс 2016-17 років істотній критиці, 
як повністю залежний від політичного керівництва держави. 

Асоціація адвокатів України та Асоціація правників України 
висловилися проти негативної практики «кулуарного» проведення 
відбору кандидатів до складу конкурсних комісій для призначення на 
посади у ДБР. 

Після президентських та парламентських виборів 2019 року та 
пов'язаної з ними зміни влади, 3 грудня 2019 Верховна Рада за 
пропозицією Президента Володимира Зеленського прийняла закон, 
що «перезавантажує» Бюро. Зокрема, ДБР стає державним 
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правоохоронним органом (а не ЦОВВ, як раніше), уточнена його 
система, змінюється порядок призначення директора та його 
повноваження. 

На рішення змінити керівництво бюро вплинув і так званий 
скандал «Трубу прорвало» — поширення в анонімному Телеграм-
каналі аудіозаписів, зроблених в кабінеті Романа Труби. 

У зв’язку з набранням чинності цим законом Президент отримав 
право звільнити Романа Трубу і призначити т.в.о. нового директора. 
На цю посаду ним була призначена 27 грудня 2019 народний депутат, 
третій номер в списку партії «Слуга народу», радник з юридичних 
реформ президента Зеленського Ірина Венедіктова. 

Вже перші кадрові призначення Венедіктової викликали незгоду 
частини громадськості. Так, 20 січня 2020 року за результатами 
конкурсу її наказом були призначені заступники директора 
Державного бюро розслідувань: Олександр Бабіков та Олександр 
Соколов. Конкурс на ці посади був проведений у надзвичайно стислі 
терміни, до того ж Бабіков раніше був адвокатом (захисником) 
Віктора Януковича. 

Нині очолює ДБР Сухачов Олексій Олександрович, а О.Соколов є 
його заступником. 

Оновлене відомство отримало повноваження з розслідування 
«справ Майдану». Нині За матеріалами ДБР до суду скеровано 
обвинувальний акт відносно колишнього заступника Секретаря 
РНБО України Володимира Сивковича за організацію розгону 
«Студентського Майдану». 

Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР 
за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної 
влади України. З часом Володимир Сивкович став заступником 
Секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 
році військове звання генерал-майора запасу. 

Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася 
організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді 
за євроінтеграційний курс нашої держави. 

Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного 
спецслужбами рф. Це теж не залишиться поза увагою нашого 
слідства та правосуддя. 
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Сівкович, за завданням президента-втікача України та Секретаря 
РНБОУ, «згадав» отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через 
його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник 
головного управління столичної міліції дав наказ до насильного 
розгону мирної акції протесту – «Студентського Майдану» в центрі 
Києва. 

У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ 
столичної міліції під керівництвом заступника Секретаря РНБОУ 
було віддано свідомо злочинний наказ. Він зокрема передбачав 
залучення спецпідрозділу «Беркут» для застосування сили до 
мітингувальників. «Зачистка» Майдану Незалежності від 
патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, 
нібито, встановлення новорічної ялинки. 

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, 
ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. 

За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та 
ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального 
досудового розслідування щодо Сивковича, оскільки він втік і 
переховується на території рф – держави-агресора, агентом якої він 
був в Україні і на яку працював. 

Також Державне бюро розслідувань притягнуло до кримінальної 
відповідальності та скерувало до суду за цим епізодом обвинувальні 
акти відносно 15 працівників правоохоронних органів, серед яких 
двоє заступників начальника управління громадської безпеки 
столичної міліції, командир роти та дванадцять міліціонерів «Беркут» 
при ГУМВС України в м. Києві. 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

  
Про Національне бюро розслідувань України  

 
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. 
Рішення Конституційного Суду N 10-рп/98  від 06.07.98 )  

( В редакції Указу Президента N 815/98 від 23.07.98 )  
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1078/98 від 

30.09.98 )  
 
З метою зміцнення національної безпеки держави, забезпечення 

належного захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, посилення боротьби зі злочинністю, особливо з її 
організованими формами, відповідно до пунктів 1 і 15 статті 106 
Конституції України  постановляю:  

1. Утворити Національне бюро розслідувань України як 
центральний орган виконавчої влади.  

2. Визначити, що основними завданнями Національного бюро 
розслідувань України є: 

проведення відповідно до законодавства України досудового 
слідства та оперативно-розшукових заходів у особливо складних 
кримінальних справах про злочини, які становлять підвищену 
суспільну небезпеку; 

проведення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення 
і усунення причин та умов, що сприяють корупції та вчиненню інших 
небезпечних злочинів, прогнозування динаміки злочинності в 
суспільстві.  

3. Національне бюро розслідувань України очолює Директор, 
якого призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-
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міністра України. Повноваження Директора припиняє Президент 
України. 

Директор Національного бюро розслідувань України має першого 
заступника і заступників, які призначаються на посаду та 
звільняються з посади в установленому порядку.  

4. Склад, чисельність працівників, штатний розпис Національного 
бюро розслідувань України та його місцевих структурних підрозділів 
визначаються в порядку, встановленому законодавством.  

5. Національне бюро розслідувань України формується з 
працівників існуючих оперативних і слідчих підрозділів 
правоохоронних органів, військовослужбовців тощо. Умови 
прийняття на роботу до Національного бюро розслідувань України 
визначаються Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 5 в редакції 
Указу Президента N 1078/98 від 30.09.98 )  

6. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони 
України та Службі безпеки України надати необхідну допомогу 
Національному бюро розслідувань України у вирішенні поставлених 
перед ним завдань та створенні відповідних умов для його роботи.  

7. Установити, що Національне бюро розслідувань України 
здійснює проведення досудового слідства і оперативно-розшукових 
заходів після внесення у встановленому порядку змін і доповнень до 
відповідних законодавчих актів.  

8. Кабінету Міністрів України: 
здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням 

Національного бюро розслідувань України, розміщенням, 
фінансовим, матеріально-технічним та іншим забезпеченням його 
діяльності; 

визначити умови роботи працівників Національного бюро 
розслідувань України, оплати їх праці з урахуванням її інтенсивності 
та складності, обов'язкового страхування, медичного, соціально-
побутового та інших видів забезпечення, а також порядок присвоєння 
їм спеціальних звань; ( Абзац третій статті 8 в редакції Указу 
Президента N 1078/98 від 30.09.98 ) 

вирішити питання щодо фінансування Національного бюро 
розслідувань України, починаючи з 1998 року, з Державного 
бюджету України окремим рядком.  
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9. Міністерству юстиції України разом з Державним комітетом 
статистики України та за участю Національного бюро розслідувань 
України визначити порядок його статистичної звітності.  

 
 Президент України                                    Л.КУЧМА  

 
 м. Київ, 24 квітня 1997 року  

          N 371/97  
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ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 
  

РІШЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
  

Рішення Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Указу Президента України від 

24 квітня 1997 року N 371 "Про Національне бюро 
розслідувань України" 

(справа щодо утворення Національного бюро 
розслідувань 

України) 
 
  

     м.Київ, 6 липня 1998 року               Справа N 03/2444-97  
             N 10-рп/98                                     N 1-9/98  
 

 
Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного 

Суду України: 
  

Тимченка Івана Артемовича - головуючий, 
Вознюка Володимира Денисовича, 
Євграфова Павла Борисовича, 
Козюбри Миколи Івановича, 
Корнієнка Миколи Івановича, 
Костицького Михайла Васильовича, 
Малинникової Людмили Федорівни, 
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Мартиненка Петра Федоровича, 
Мироненка Олександра Миколайовича, 
Німченка Василя Івановича, 
Розенка Віталія Івановича, 
Савенка Миколи Дмитровича, 
Селівона Миколи Федосовича, 
Скоморохи Віктора Єгоровича, 
Тихого Володимира Павловича, 
Чубар Людмили Пантеліївни, 
Яценка Станіслава Сергійовича - суддя-доповідач,  
за участю представника суб'єкта права на конституційне  подання  

- народних  депутатів  України  -  Омельченка  Григорія Омеляновича, 
народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради 
України попереднього   скликання   з   питань   боротьби  з  
організованою злочинністю  і  корупцією,  представників  Президента  
України   - Дурдинця   Василя   Васильовича,   Директора   
Національного  бюро розслідувань України, та Підпалова Леоніда 
Васильовича, заступника Глави  Адміністрації  Президента України, 
розглянув на   пленарному   засіданні  справу  щодо  відповідності 
Конституції  України  (конституційності)   Указу Президента  
України  від 24 квітня 1997 року N 371 "Про Національне бюро 
розслідувань України".  

 
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39 та 40 

Закону України "Про Конституційний Суд України"  стало 
конституційне подання сорока п'яти народних депутатів України.  

Підставою для розгляду справи згідно з частиною першою статті 
71 та статтею 75 Закону України "Про Конституційний Суд України" 
є наявність спору стосовно конституційності утворення Указом 
Президента України Національного бюро розслідувань України.  

Заслухавши суддю-доповідача Яценка С.С., пояснення 
Омельченка Г.О., Дурдинця В.В. та Підпалова Л.В., дослідивши 
матеріали справи, Конституційний Суд України  

установив:  
1. Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що Указ 

Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 "Про Національне 
бюро розслідувань України" виданий з перевищенням повноважень 
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Президента України і не відповідає Конституції України, оскільки 
організація і діяльність таких формувань визначаються відповідно до 
статті 92 Конституції України виключно законами України.  

У листі до Конституційного Суду України від Президента України 
стверджується, що зазначений Указ видано в межах компетенції 
Президента України й відповідно до пункту 15 частини першої статті 
106 Конституції України, згідно з якою вирішення питань щодо 
утворення, реорганізації, ліквідації міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади є прерогативою Президента України.  

2. Президент України Указом від 24 квітня 1997 року N 371 
утворив Національне бюро розслідувань України як центральний 
орган виконавчої влади, про що зазначено в преамбулі Указу, для 
зміцнення національної безпеки держави, забезпечення належного 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, 
посилення боротьби зі злочинністю, особливо організованими її 
формами.  

Указом визначено основні завдання утворюваного органу, а саме:  
"проведення відповідно до законодавства України досудового 

слідства та оперативно-розшукових заходів в особливо складних 
кримінальних справах про злочини, які становлять значну суспільну 
небезпеку;  

інформаційно-аналітична робота з метою виявлення і усунення 
причин та умов, які сприяють корупції, вчиненню інших небезпечних 
злочинів, прогнозування динаміки злочинності в суспільстві".  

Правовою підставою для утворення Національного бюро 
розслідувань України Президент України вважає положення пунктів 
1 та 15 частини першої статті 106 Конституції України, відповідно до 
яких глава держави "забезпечує державну незалежність, національну 
безпеку і правонаступництво держави", а також "утворює, 
реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в 
межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 
влади".  

Згідно з частиною другою статті 120 Конституції України 
"організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів 
України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади 
визначаються Конституцією і законами України". Відповідно до 
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пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України виключно 
законами України визначаються організація і діяльність органів 
дізнання і слідства.  

У статті 9 Указу Президента України зроблено застереження про 
те, що "проведення досудового слідства і оперативно-розшукових 
заходів Національне та регіональні бюро розслідувань здійснюють 
після внесення в установленому порядку змін і доповнень до 
відповідних законодавчих актів". 7 травня 1997 року Президент 
України подав до Верховної Ради України проект Закону України 
"Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів", а 29 листопада 
цього ж року - проекти Законів України "Про Національне бюро 
розслідувань України" та "Про внесення змін і доповнень до деяких 
законодавчих актів у зв'язку з утворенням Національного бюро 
розслідувань України". Ці проекти Верховною Радою України не 
було розглянуто, формування Національного бюро розслідувань 
України та його регіональних підрозділів не відбулося, фінансування 
в Державному бюджеті України на поточний рік не передбачено, а їх 
діяльність, відповідно до зазначеного Указу Президента України, не 
розпочато.  

Системний аналіз змісту відповідних положень статей 106 та 114 
Конституції України свідчить, що конституційне повноваження 
Президента України утворювати центральні органи виконавчої влади 
не пов'язується з наявністю законів стосовно організації і діяльності 
центральних органів виконавчої влади.  

Отже, наведені аргументи підтверджують, що створення 
Президентом України Указом від 24 квітня 1997 року N 371 
Національного бюро розслідувань України як центрального органу 
виконавчої влади відповідає Конституції України і здійснено в межах 
його конституційних повноважень.  

3. Стаття 3 Конституції України проголошує одну з визначальних 
конституційних засад:  

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави".  
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Оскільки здійснення функцій органів дізнання і слідства 
безпосередньо зачіпає основні права та свободи людини і 
громадянина, Конституція України (пункт 14 статті 92) передбачає їх 
особливий статус, згідно з яким організація, повноваження та 
порядок діяльності цих органів регулюються виключно законами.  

За змістом та характером завдань, визначених у статті 2 Указу 
Президента України від 24 квітня 1997 року N 371, Національне бюро 
розслідувань України є водночас органом досудового слідства та 
органом, що здійснює оперативно-розшукові заходи. А Перехідними 
положеннями Конституції України (пункт 9 розділу XV) передбачено 
"сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, 
що регулюють її функціонування".  

Тому Указ Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 "Про 
Національне бюро розслідувань України" не відповідає Конституції 
України у частині тих положень, які визначають:  

- організаційну структуру Національного бюро розслідувань 
України (стаття 4, положення про регіональні бюро розслідувань у 
статтях 5, 6, 9, абзаці третьому статті 10);  

- порядок затвердження структури, граничної чисельності 
працівників і штатного розпису Національного бюро розслідувань 
України (стаття 5) та затвердження Положення про Національне 
бюро розслідувань України (стаття 8);  

- підпорядкованість Директора Національного бюро розслідувань 
України безпосередньо Президентові України (частина перша статті 
3);  

- порядок призначення Президентом України на посади та 
звільнення з посад першого заступника і заступників Директора 
Національного бюро розслідувань України (частина третя статті 3) та 
начальників регіональних бюро розслідувань (частина друга статті 4).  

4. Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що 
Національне бюро розслідувань України є збройним (військовим) 
формуванням, створення і функціонування яких, якщо вони не 
передбачені законом, забороняється (частина шоста статті 17 
Конституції України). Разом з тим Національне та регіональні бюро 
розслідувань формуються з працівників існуючих оперативно-
слідчих підрозділів правоохоронних органів, військовослужбовців 
тощо, які приймаються на роботу на підставі контракту. Народні 
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депутати України посилаються також на абзац третій статті 10 Указу, 
в якому дано доручення Кабінету Міністрів України визначити 
порядок присвоєння працівникам Національного бюро розслідувань 
України та регіональних бюро розслідувань "спеціальних звань, 
прирівнявши цих працівників за своїм статусом до 
військовослужбовців".  

Однак із зазначених норм, інших статей Указу Президента 
України не випливає, що ним створюється військове (збройне) 
формування, оскільки не вказано, що працівники Національного 
бюро розслідувань України перебуватимуть на військовій службі. 
Передбачено, що їм, зокрема й колишнім військовослужбовцям, 
будуть присвоювати не військові, а спеціальні звання; на них також 
поширюватимуться соціальний і правовий захист, умови пенсійного 
забезпечення, встановлені законом для військовослужбовців.  

На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150 і 152 
Конституції України, статтями 61, 63, 65, 69, 70 і 77 Закону України 
"Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України  

вирішив:  
1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними "Про Національне бюро розслідувань України" 
щодо:  

1.1. визначення організаційної структури Національного бюро 
розслідувань України (стаття 4, положення про регіональні бюро 
розслідувань у статтях 5, 6, 9, абзаці третьому статті 10);  

1.2. визначення порядку затвердження структури, граничної 
чисельності працівників і штатного розпису Національного бюро 
розслідувань України (стаття 5) та затвердження Положення про 
Національне бюро розслідувань України (стаття 8);  

1.3. визначення підпорядкованості Директора Національного 
бюро розслідувань України (положення "який безпосередньо 
підпорядковується Президентові України" в частині першій статті 3), 
порядку призначення на посади та звільнення з посад першого 
заступника і заступників Директора Національного бюро 
розслідувань України (положення "яких за його поданням призначає 
на посади та звільняє з посад Президент України" в частині третій 
статті 3), призначення на посади та звільнення з посад начальників 
регіональних бюро розслідувань (частина друга статті 4).  
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2. Положення Указу Президента України від 24 квітня 1997 року 
N 371 "Про Національне бюро розслідувань України", що визнані 
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення цього 
Рішення.  

3. Обов'язки щодо забезпечення виконання Рішення 
Конституційного Суду України покласти на Президента України та 
Кабінет Міністрів України.  

4. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до 
виконання на території України, остаточним і не може бути 
оскарженим.  

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню 
у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних 
виданнях України.  

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
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