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Дотримання вимог

”Чи провів ти своє економічне життя 
сумлінно?"

Вавілонський талмуд, Шаббат 3I
500 н.е.
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План

I Сфера застосування/Визначення та предмет

Чому дотримання вимог?

Елементи системи дотримання вимог

II

III

IV

V

VI

Питання/перерва

Застосування/реалізація

Історія

Берлінська модель 
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I.1 Визначення поняття «Дотримання 
вимог» (compliance)

Дотримання вимог у публічній 
(державній) сфері – це 
дотримання

a) законоположень, які можна 
застосувати і

b) суспільних моральних

норм,

щоб побороти недовіру до

державної адміністрації і

запобігти шкоді для індивідів і

громадськості
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I.2 Мета дотримання вимог

Мета

 (Правове) дотримання
вимог застосовних
законоположень

 (“М’яке”) дотримання
вимог – відповідність дій
органів державної влади
суспільним принципам і
ціннісним уявленням

 Новий методичний 
підхід

Дотримання вимог має
унеможливити 
неправомірну поведінку з 
боку влади, задля:
Поновлення довіри 
громадян до влади
Уникнення розтрати 
бюджетних коштів
Захисту прав громадян 
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I.3 Сфера застосування:
дотримання вимог владою

Дотримання вимог 
як місце дії

Культура
дотримання
законодав-

ства

Контроль в 
державних
установах

Контроль з 
боку інших 
державних

установ

Судовий 
Контроль

Система 
іноформа-

торства

ЗМІ, 
громадські 
ініціативи, 

тощо.
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Дотримання вимог для громадянського суспільства

життєво необхідно

II.1 В чому необхідність дотримання 
вимог?

Надзвичайні фінансові збитки

Матеріальна ерозія держави

Надзвичайні нематеріальні збитки

Нематеріальна ерозія держави
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II.2 Проблематика боротьби з корупцією 1

Корупція – це

«проступок

без жертви»

Як правило,

двоє винуватців,

але жодного

безпосереднього

постраждалого

Корупційні дії 

відбуваються таємно;

інформаторів

сприймають

наклепниками

У разі «проступку

без жертви»

необхідно посилити

усвідомлення

неправомірності
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II.3 Проблематика боротьби з корупцією 2

Корупція - це 
«правопорушення 

контролю»

Немає контролю
Немає корупції?
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II.4 В чому необхідність дотримання 
вимог? Міжнародні зобов’язання

Конвенція ООН проти корупції (UNCAC),
вступила в силу в грудні 2005 року

Конвенція ОЕСР (Організації економічного
співробітництва та розвитку) про хабарництво за
кордоном, вступила в силу в лютому 1999 року

Складова частина договорів з МВФ, Світовим
Банком, тощо.
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Корупційні правопорушення у вузькому значенні

II.5 В чому необхідність дотримання вимог? 
Державне кримінальне законодавство, приклад: 

Німеччина.

Службові злочини (§§ 331-335 німецького 
Кримінального кодексу),
Антиконкурентні правопорушення (§§ 298-300 
Кримінального кодексу),
Підкуп виборців (§ 108b Кримінального кодексу) та
Підкуп депутатів (§ 108e Кримінального кодексу)
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Корупційні правопорушення у ширшому значенні

II.6 Державне 
кримінальне законодавство

Шахрайство (§ 263 Кримінального кодексу),
Зловживання довірою (§ 266 КК),
Відмивання грошей (§ 261 КК)
Право призначення додаткового покарання 
(Податковий кодекс, Закон про прибутковий податок, Закон 
проти обмеження конкуренції, Закон про боротьбу з 
недобросовісною конкуренцією тощо)
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III. Елементи системи дотримання вимог

 Правові норми
 Уявлення про 
принцип цілісності
 Система інформування -
інформаторство
 Обмудсмен / адвокат довіри
 Кримінальне переслідування 

/судовий контроль
 Преса

Внутрішні елементи

Зовнішні елементи
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IV. Реалізація

Низхідна

Залучення всіх трьох гілок влади, преси, громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього інформатора

a

b

c

d

e
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IV.1 Реалізація

 Належна організаціяНизхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.1 Реалізація

 Належна організація
 Належне забезпечення
 Належний нагляд
= організаційний обов’язок

міністра / керівника установи

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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Коли низхідна не може функціонувати 

Наведено приклад скандалу із Службою зовнішньої розвідки ФРН:
«Пане Томасе де Мезьєр, Ви майстер брехати».
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Адвокат довіри та омбудсмен

Дуже дякую! Перерва на обід

Адвокат Крістоф Парч
Магістр права, доктор юридичних наук
Курфюрстендам 50
10707 Берлін
Моб. тел:+49-171-8674652
Тел: +49-30-88676422
www.complianceinstitut.de
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IV.2 Реалізація

– Дотримання вимог через
конституційне право

– Дотримання вимог законодавчим
шляхом

– Дотримання вимог за допомогою 
міжнародних організацій

– Дотримання вимог за допомогою 
підприємств та кредитодавців

– Дотримання вимог завдяки
свободі преси і доступу до
інформації

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.3 Реалізація

 Впровадження шляхом 
проведення презентацій

 Щорічні навчання
 Вибіркові тестування
 Кодекс поведінки
 Службова присяга

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.4 Реалізація

 Вибіркові перевірки

 Аналіз

 Опитування

 тощо

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.5a Реалізація

Факти
Інформаторство:

Концепція розкриття  
неправомірної поведінки

Висока результативність при
низьких витратах

у Німеччині, наприклад, 
передбачено в § 6 Закону про 
субвенції = зобов'язання 
надавати інформацію
Зовнішнє інформаторство для

гарантії анонімності

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.5b Непублічне інформування

1.
2.

Адвокат довіри

Керівник/Прокурор/Внутрішня перевірка 1.
Працівник/клієнт/третя сторона дізнається, що 

співробітник бере/дає хабара.

Після цього він телефонує адвокату довіри і

повідомляє про цей інцидент.

Адвокат інформує керівника співробітника/ 

прокурора і надає консультацію.

2.

3.

3.
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IV.5c Реалізація

Переваги

Зменшує страх перед 
посадовими особами
Взаємодоповнює внутрішню

ревізію
Контактна особа для 
співробітника установи 
(омбудсмен)

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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IV.5d Реалізація

Запровадження

Створення і захист інструментів на 
законодавчому рівні

Призначення омбудсмена/ адвоката 
довіри (наприклад, торгово-
промислової палати/зовнішньої 
торгової палати) чи іншої інстанції, у 
разі потреби, на основі конкурсу

Оповіщення посадових осіб і 
громадян і публікація контактних 
даних, зокрема в Інтернеті

Низхідна

Залучення уряду та громадян

Щорічні навчання і тестування

Перевірка шляхом 

внутрішньої ревізії

Залучення зовнішнього 

інформатора

a

b

c

d

e
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V.1 Історія запровадження інституту 
адвоката довіри. Омбудсмен. 

1809 рік, Швеція. Призначено омбудсмена замість 
посади канцлера юстиції, з метою контролю 
рейхстагом за виконанням законів суддями, 
державними та військовими службовцями. Власна 
незалежна установа. 

1945 Данія

1962 Норвегія

30 держав мають сьогодні омбудсмена
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V.2 Історія запровадження інституту 
адвоката довіри у Німеччині

1956 Німеччина: уповноважений бундестагу з 
питань військовослужбовців

1992 Шлезвіг-Гольштейн (земля ФРН):
омбудсмен

2007 Шлезвіг-Гольштейн (земля ФРН): адвокат 
довіри

2011 Берлін (земля ФРН): адвокат довіри
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V.3.1 Чому так пізно з’явився адвокат довіри у 

Німеччині?

Пізня демократизація і сильне адміністративне 
управління

Історичний досвід націонал-соціалістичного 
періоду / неприйняття інформаторів



30

V.4 Чому так пізно? Двозначність
дотримання вимог

«Чи провів Ти Своє економічне життя 
сумлінно?»

Вавілонський талмуд, Шаббат 3I
500 н.е.

“Більшого поганця за стукача ще треба 
пошукати”

Август Генріх Гофман фон
Фаллерслебен,

Політичні вірші, 1843
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V.3.2 Чому так пізно з’явився адвокат довіри 

у Німеччині?

Пізня демократизація і сильне адміністративне 
управління

Історичний досвід націонал-соціалістичного 
періоду / неприйняття інформаторів 

Антипатія до урядування, яке проти 
адміністративного зовнішнього контролю

Труднощі у балансуванні мультиполярних 
правовідносин



V.5 Багатополярні інтереси
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Адвокат
довіри

Обвинувачений,
права і свободи 

особи
Інформатор

Потерпіла 
сторона



V.6 Непублічне інформування

33

Захист інформатора від:

• репресій на основі анонімності

• кримінального переслідування шляхом пояснення правових 
ризиків

• цивільно-правових і трудових наслідків

Захист обвинуваченого від:

• безпідставного кримінального переслідування

• підриву репутації

• фінансової шкоди
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V.7 Захист від наклепників

Карність у разі необґрунтованої підозри; кривосвідчення;
правопорушення, пов’язаного з образою, примусом і т.д.
§§ 164, 145d; 153-162; 185 ff.; 239, 240 Кримінального
кодексу, § 469 Кримінально-процесуального кодексу

Права обвинуваченого в судочинстві та оформленні
процесуальних дій
Презумпція невинуватості, право на законного суддю, 
заборона введення в оману, катувань, тощо слідчими, право 
на інформаційне самовизначення, захист приватної сфери,
право не давати свідчення чи показання, проте відсутність
права чи обов’язку збереження таємниці адвокатом довіри 
стосовно наклепника
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V.8 Правові колізії з публічним 
інформуванням про зловживання

Кримінальне право Трудове право

Інформування
правомірне

Як правило, жодних 
проблем

Жодних правових наслідків

для інформатора

Оприлюднення зловживань
співробітником охороняється
Ст.10 Європейської конвенції 
з прав людини в поєднанні з
§ 612a Цивільного кодексу
Німеччини лише тоді, коли
- працедавець не бажає 
допомогти
- існує загроза фізичного
характеру, життю чи
навколишньому середовищу

Інформування
неправомірне

Особа, яка навмисно чи через недбалість публічно
обмовляє інших, повинна рахуватися з правовими та
дисциплінарними заходами, у тому числі зі
звільненням. Питання звільнення, наприклад,
здійснюється у випадку легковажного наклепництва «з
нічого робити».
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VI.1 Берлінська модель

4 стовпи

боротьби

з корупцією

Спеціальний

відділ при

прокуратурі

Берліна

Центральний

комітет боротьби

з корупцією при

Генеральній

прокуратурі

Міжвідомча

антикорупційна

робоча група

під керівництвом

Сенатського 

управління юстиції

Адвокат 
довіри
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VI.2 Переваги запровадження інституту
адвоката довіри

1. Відсутність ідентифікації з державою

2. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю, § 203 Кримінального кодексу, § 43a 
абз. 2 Федерального закону про адвокатуру

3. Право зберігати адвокатську таємницю в кримінальному процесі,   § 53 
Кримінально-процесуального кодексу

4. Обмежена можливість прокуратури конфісковувати документи з офісу адвоката, 
що дозволяє краще захистити інформатора, § 97 Кримінально-процесуального
кодексу

5. У зв’язку з обов’язком зберігати конфіденційність та обов'язком діяти якнайкраще
в інтересах іншої особи з боку держави/роботодавця інформатору не завжди
дозволено оприлюднювати інформацію (проте порівн. Ст. 10 Європейської
конвенції з прав людини: Гайніш проти Німеччини [Heinisch v. Deutschland], 
21.7.2011 – 28275/08). Адвокат не зобов’язаний дотримуватись обов'язку діяти
якнайкраще в інтересах іншої особи. 
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VI.3. Недоліки інституту адвоката довіри

1. Прозора робота передавача/ однак функціонал може 
розширюватись

2. Неможливість провести розслідування/ могла б така можливість 
надаватись

3. Невелике матеріально-технічне забезпечення, особливо у 
порівнянні з омбудсменом / могло б бути вищим

4. Мала ступінь впізнаваності / може бути змінена за невеликі кошти. 
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VI.4 Ознаки успіху

1. Загально-привентивна функція покарання: складно виміряти

2. Успіх у розслідуванні: тривалий 

3. Донесення або делегітимізація адвоката довіри

Наведено як 
приклад статтю із 
назвою: «Мисливець 
за корупцією попав 
під підозру в 
корупції» 
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Адвокат довіри та омбудсмен

Дякую за увагу! 

Адвокат Крістоф Парч
Магістр права, доктор юридичних наук
Курфюрстендам 50
10707 Берлін
Моб. тел:+49-171-8674652
Тел: +49-30-88676422
www.complianceinstitut.de


