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Дисертацію присвячено дослідженню кримінально-правової охорони 

процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. Робота є 

першим, з урахуванням змін національного кримінального процесуального 

законодавства, пов’язаних із реформою кримінальної юстиції в Україні, і 

комплексним дослідженням питань кримінально-правової охорони 

процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. 

У дисертації здійснено узагальнення і нове вирішення наукового завдання, 

що виявилось в розробці оптимальної моделі встановлення кримінальної 

відповідальності за злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, вчинені особами, які беруть участь у 

здійсненні досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності або 

відправленні правосуддя. 

У роботі надається визначення процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні, наводяться варіанти їх 

класифікації, а також досліджується нормативний зміст таких прав. Досліджено 

основні підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти правосуддя у 

науці кримінального права, визначається особлива роль класифікації «за 

об’єктом», обґрунтовується доцільність виокремлення серед злочинів проти 

правосуддя  групи злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси 
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підозрюваного, обвинуваченого. Оскільки процесуальні права та інтереси 

вказаних осіб можуть розглядатись як складова прав і свобод людини і 

громадянина, визначених у ст. 1 КК як об’єкт кримінально-правової охорони. 

До неї попередньо пропонується віднести злочини, відповідальність за які 

передбачена статтями 371-375 КК. Також здійснюється загальна 

характеристика злочинів цієї групи, зокрема, досліджується зміст загальних 

об’єктивних та суб’єктивних ознак відповідної групи посягань. 

Дослідженню специфічні ознаки складів злочинів, передбачених статтями 

371-375 КК. За результатами запропоновані нові редакції статей 371-375 КК 

України. Так, запропоновано викласти диспозицію частин першої та другої ст. 

371 КК в описовій формі, визначивши при цьому зміст діяння як «порушення 

встановленого процесуальним законом порядку» здійснення того чи іншого 

заходу. Крім того, обґрунтовано доцільність кардинальної зміни конструкції 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК. Запропоновано у ч. 1 ст. 372 КК 

встановити кримінальну відповідальність за «закріплення явно невірної 

правової кваліфікації поведінки особи як кримінального правопорушення у 

письмовому повідомленні про підозру чи обвинувальному акті, а також інше 

незаконне кримінальне переслідування». Запропоновано назву статті 372 КК 

змінити, виклавши у редакції «Незаконне кримінальне переслідування». 

Досліджено специфічні об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину 

примушування давати показання. Запропоновано авторське визначення поняття 

примушування давати показання.  

При аналізі положень  ст. 374 КК встановлено найбільш поширені прояви 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, як складової права 

на справедливий суд. Запропоновано «прив’язати» нормативний зміст двох 

конкретизованих форм порушення права на захист до двох видів захисту –  

захисту за призначенням та захисту за договором (ненадання або несвоєчасне 

надання захисника – для захисту за призначенням; перешкоджання реалізації 

права на вільний вибір захисника – для «договірного» захисту. Здійснено 

дослідження специфічних об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину, 



 

4 

 

передбаченого ст. 375 КК. Запропоновано відмовитись від використання у 

тексті ст. 375 КК архаїчного та невизначеного формулювання «завідомо 

неправосудне рішення», замінивши його характеристикою «явно незаконне 

судове рішення». Викласти юридичний склад ухвалення незаконного судового 

рішення як матеріальний, встановивши у ч. 1 ст. 375 КК відповідальність за 

«умисне грубе порушення норм процесуального закону або умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону суддею, що призвело до 

ухвалення явно незаконного судового рішення». 

Досліджено питання кримінально-правової кваліфікації злочинів, 

передбачених статтями 371-375 КК. Зокрема, розглядаються питання про: а) 

співвідношення злочинів, передбачених статтями 371-375 КК із рядом злочинів 

у сфері службової діяльності (зокрема, передбачених статтями 364, 365, 366 

КК); б) співвідношення окремих злочинів, що посягають на процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, пов’язаних із застосуванням 

фізичного чи психічного насильства, із злочинами проти життя, здоров’я, волі, 

честі і гідності особи; в) розмежування злочинів за статтями 371-375 КК між 

собою, та множинність злочинів. 

Проаналізовано особливості призначення покарання за злочини, що 

посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого.  

Проведене дослідження надало можливість зробити низку теоретичних 

висновків і надати окремі практичні рекомендації щодо вдосконалення КК 

України та правозастосовчої практики у цій частині. 

1. Встановлено, що склади злочинів, передбачених ч. 2 ст. 371, статтями 

372, 374 КК, побудовані законодавцем з використанням типової юридичної 

конструкції, яка включає: а) безпосередній об’єкт злочину – процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; б) потерпілого – особу, яка 

відповідно до вимог КПК набула статусу підозрюваного чи обвинуваченого у 

кримінальному провадженні; в) об’єктивну сторону – порушення 

(недотримання) закріплених у законодавстві процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого; г) суб’єкт – службові особи органів, які 
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здійснюють досудове розслідування, оперативно-розшукову діяльність або 

судді; ґ) суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу. 

2. Пропонується, з урахуванням відмінностей у механізмі злочинного 

посягання, поділяти кримінальні правопорушення, передбачені статтями 371-

374 КК, на такі підгрупи: 1) посягання на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, пов’язані із фізичним, психічним або іншим 

впливом на особу потерпілого (ст.ст. 371, 373 КК); 2) посягання на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, не пов’язані із 

фізичним, психічним або іншим впливом на особу потерпілого (ст.ст. 372, 374 

КК). 

3. Норми, які передбачають відповідальність за посягання на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого,  вчинені службовими 

особами правоохоронних органів або суддями (ст.ст. 371-375 КК) можуть 

розглядатись як спеціальні по відношенню до статей, які розміщені у Розділі 

ХVІІ Особливої частини КК (Злочини у сфері службової діяльності) – зокрема, 

всі злочини за ст. 371–375 КК є спеціальними різновидами перевищення влади 

(ст. 365 КК), штучне створення або фальсифікація доказів (ч. 2 ст. 372 КК) 

може бути проявом службового підроблення (ст. 366 КК). 

4. За результатами дослідження запропоновані нові редакції статей 371-

375 КК України. 

Ключові слова: процесуальні права, законні інтереси підозрюваного та 

обвинуваченого; злочини проти правосуддя; злочини, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; кваліфікація 

злочинів; санкції кримінально-правових норм; міра покарання; призначення 

покарання. 
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SUMMARY 

 

Kravchenko S. I. Criminal and legal protection of procedural rights and 

interests of the suspect, the accused. – Qualifying scientific work on the basis of 

manuscript. 

Thesis work for Candidate Degree in Legal Sciences, Specialty is 12.00.08 – 

Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis work is devoted to research of the criminal and legal protection of 

the procedural rights and interests of the suspect, the accused. The work is the first 

and integrated research of criminal and legal protection issues of procedural rights 

and interests of the suspect, the accused taking into consideration amendments to the 

national criminal procedural legislation related to criminal justice reform in Ukraine. 

The thesis work contains generalization and new solution of a scientific task 

that was crystallized in elaboration of optimal model to establish criminal 

responsibility for crimes that trench on the procedural rights and interests of the 

suspect, the accused, which are committed by persons who participate in pretrial 

investigation, operational and search activity or administration of justice. 

The work provides definitions of the procedural rights of the suspect, the 

accused in criminal proceedings and the variants of their classification as well as it is 

researched the normative content of such rights. The main approaches to the 
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classification (systematization) of crimes against justice in the science of criminal law 

are researched. The special role of classification "by object" is determined. It is 

substantiated the expediency to distinguish among crimes against the justice a group 

of crimes which trench on the procedural rights and interests of the suspect, the 

accused. As far as the procedural rights and interests of the mentioned persons can be 

considered as a component part of human and civil rights and liberties prescribed in 

the article 1 of the Criminal Code of Ukraine (the CC), preliminarily it is suggested to 

label here crimes which responsibility for is foreseen in the article 371–375 of the 

CC. It is also made a general description of the crimes of this group, in particular, it is 

researched the content of general objective and subjective elements of the 

corresponding group of encroachments. 

There are researched specific elements of the components of crimes prescribed 

by the articles 371–375 of the CC. As a result, new editions of the articles 371–375 of 

the CC are proposed. It is suggested to prescribe a disposition of the first and the 

second paragraphs of the article 371 of the CC in a description form, having defined, 

at that, the content of the act as a “violation of the procedure established by the 

procedural law” the implementation of a particular measure. In addition, it is 

substantiated the expediency of a radical change in the structure of the crime 

provided in the first paragraph of the article 372 of the CC. It is proposed to establish 

in the first paragraph of the article 372 of the CC criminal responsibility for “fixation 

of obviously incorrect legal qualification of a person's behaviour as a criminal offense 

in a written notification of suspicion or indictment, as well as other illegal criminal 

prosecution”. It is proposed to change the title of the article 372 of the CC as follows 

“Illegal criminal prosecution”. 

There are researched specific objective and subjective elements of the crime – 

compulsion of evidence. When analyzing the provisions of the article 374 of the CC 

it is established the most common appearances of violation of the right to protection 

of the suspect, the accused, as a component part of the right to a fair trial. It is 

proposed to "tie" the normative contents of two specific forms of violation of the 

right for protection to two types of protection – protection under the appointment and 
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protection under the contract (failure to provide or late provision of a defence lawyer 

– for protection under the appointment; obstruction to the realization of the right to 

free choice of defence lawyer – for protection under the contract). There are 

researched specific objective and subjective elements of the crime provided in the 

article 375 of the CC. It is proposed to refuse from using in the text of the article 375 

of the CC an archaic and uncertain formulation “deliberately unjust decision” and to 

replace it with a description “obviously illegal judicial decision”. To lay down the 

legal composition of taking the illegal judicial decision as a material one, having 

established in the first paragraph of the article 375 of the CC criminal responsibility 

for “intentional gross violation of the norms of procedural law or intentional incorrect 

application of the norms of material law by a judge, which has led to taking an 

obviously illegal judicial decision”. 

It is researched an issue of criminal and legal qualification of crimes prescribed 

by the articles 371–375 of the CC. In particular, the following questions are 

considered: a) the ratio of crimes envisaged by the articles 371–375 of the CC with a 

range of crimes in the sphere of official activities (in particular, crimes provided in 

the articles 364, 365, 366 of the CC); b) the ratio of separate crimes, which trench on 

the procedural rights and interests of the suspect, the accused connected with use of 

physical or mental violence, with crimes against life, health, freedom, honour and 

dignity of a person; c) delimitation of crimes under the articles 371 – 375 of the CC 

among themselves, and the plurality of crimes. 

It is analyzed the peculiarities of assignment of punishment for crimes which 

trench on the procedural rights and interests of the suspect, the accused.  

The given research has provided a possibility to make a range of theoretical 

conclusions and to ensure separate practical recommendations as for improvement of 

the CC of Ukraine and law enforcement practice in this part. 

1. It has been established that the compositions of crimes provided in the 

second paragraph of the article 371, the articles 372, 374 of the CC, are constructed 

by the legislator using a typical legal structure, which includes: a) direct object of a 

crime – the procedural rights and interests of the suspect, the accused; b) victim - a 
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person who, in accordance with the requirements of the CPC, has acquired a status of 

the suspect or the accused in a criminal proceeding; c) objective aspect – violation 

(non-compliance) of the procedural rights and interests of the suspect, the accused, 

enshrined in the legislation; d) subject – officials of the bodies which carry out pre-

trial investigation, operational and search activity or judges; e) subjective aspect – the 

quilt in the form of specific intent. 

2. It is proposed, taking into account the differences in a mechanism of a 

criminal encroachment, to divide the criminal offenses provided in the articles 371–

374 of the CC, into the following subgroups: 1) encroachment upon the procedural 

rights and interests of the suspect, the accused, connected with physical, mental or 

other influence on the victim (articles 371, 373 of the CC); 2) encroachment upon the 

procedural rights and interests of the suspect, the accused, not related to physical, 

mental or other influence on the victim (articles 372, 374 of the CC). 

3. Norms that foresee responsibility for violation of the procedural rights and 

interests of the suspect, the accused, committed by officials of law enforcement 

bodies or judges (articles 371-375 of the CC) may be considered as special ones with 

respect to the articles placed in Section XVII of the Special part of the CC (crimes in 

the sphere of official activities) – in particular, all crimes under articles 371-375 of 

the CC are special types of excess of power (article 365 of the CC), artificial creation 

or falsification of evidence (the second paragraph of the article 372 of the CC) may 

be an appearance of forgery by an official (the article 366 of the CC). 

4. According to the results of the research, new editions of articles 371-375 of 

the CC are proposed. 

Key words: procedural rights, legal interests of the suspect and the accused; 

crimes against justice; crimes which trench on the procedural rights and interests of 

the suspect, the accused; qualification of crimes, sanctions of criminal and legal 

norms, measure of punishment, assignment of punishment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Показником рівня розвитку громадянського 

суспільства є забезпечення прав і законних інтересів людини, що гарантується 

злагодженою роботою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. 

Відповідно до положень статті 3 Конституції України права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Крім того, 

згідно з Національною стратегією у сфері прав людини, яку затверджено 

Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 та прийнято на 

період до 2020 р., поряд із першочерговими завданнями, зокрема такими, як 

зміцнення національної безпеки, подолання економічної кризи, реформування 

державного управління тощо, забезпечення прав і свобод людини залишається 

головним обов’язком держави та має визначати зміст і спрямованість її 

діяльності. 

Особливої уваги заслуговує питання забезпечення прав і свобод людини у 

кримінальному провадженні, оскільки особа, залучена до сфери дії кримінальної 

юстиції, в силу самого цього факту перебуває в уразливому стані. Держава 

повинна гарантувати захищеність прав та законних інтересів будь-якої особи від 
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незаконного, необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та 

свобод. 

Реформа кримінальної юстиції в Україні, а також прагнення нашої держави 

до євроінтеграції передбачають узгодження вітчизняного законодавства, в тому 

числі, у частині закріплення прав учасників кримінального провадження, з 

міжнародними демократичними стандартами. Такі стандарти закладені 

Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські 

та політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, Декларацією основних принципів правосуддя для жертв злочинів та 

зловживання владою, і враховані при реформуванні вітчизняного 

кримінального процесуального законодавства. У Кримінальному кодексі 

України 2001 р. (надалі – КК) встановлено відповідальність за посягання на 

процесуальні права та свободи підозрюваного, обвинуваченого, з боку осіб, які 

беруть участь у здійсненні досудового розслідування, оперативно-розшукової 

діяльності або відправленні правосуддя (статті 371 – 375 КК). 

Проте сама наявність норм у кримінальному законі не означає, що такий 

інструментарій ефективно використовується у боротьбі із посяганнями на права 

учасників кримінального провадження. Незважаючи на те, що Рішення 

Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) у справах проти України  

засвідчують численні порушення працівниками правоохоронних органів прав і 

свобод підозрюваних, обвинувачених, реальна кількість випадків покладення 

кримінальної відповідальності на осіб, винних у таких порушеннях, є досить 

незначною. Так, за даними Державної судової адміністрації (надалі – ДСА), у 

період з 2013 по 2017 роки було засуджено: за ст. 371 КК – 12 осіб (2013 р. – 4 

особи, 2014 р. – 4 особи, 2015 р. – 3 особи, 2017 р. – 1 особа), за ст. 372 КК – 4 

осіб (всі у 2014 р.), за ст. 373 КК – 1 особа (2013 р.), за ст. 374 КК – 1 особа 

(2017 р.), за ст. 375 КК – 15 осіб (2013 р. – 3 особи, 2014 р. – 3 особи, 2015 р. – 5 

осіб, 2017 р. – 4 особи). 

Однією із причин такої ситуації є недосконалість норм кримінального 

закону, які передбачають відповідальність за злочинні посягання на права та 
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інтереси підозрюваного, обвинуваченого. Використання в тексті КК архаїчних, 

з невизначеним змістом формулювань на кшталт «завідомо неправосудне 

рішення» (ст. 375 КК), значно ускладнює, або навіть фактично унеможливлює 

застосування відповідних кримінально-правових норм. Багаточисельне 

внесення змін до статей Розділу ХVІІІ Особливої частини КК, не усунуло всіх 

невідповідностей норм «старого» кримінального закону зміненому 

процесуальному законодавству. Це вимагає проведення ґрунтовного наукового 

аналізу положень, закріплених статтями 371-375 КК, а також розроблення 

пропозицій щодо вдосконалення КК України в частині встановлення 

кримінальної відповідальності за посягання на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого. 

Вагомий внесок у дослідження проблем відповідальності за злочини проти 

правосуддя загалом, в тому числі – за злочини, що посягають на процесуальні 

права підозрюваного обвинуваченого, зробили такі вітчизняні науковці, як: 

П.П. Андрушко, О.О. Дудоров, Ю.В. Алєксандров, М.І. Бажанов, А.С. 

Беніцький, А.М. Бойко, В.І. Борисов, О.М. Костенко, А.А. Музика, В.О. 

Навроцький, В.І. Тютюгін, Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк та інші 

дослідники. Питання дотримання прав учасників кримінального провадження 

висвітлено у працях фахівців з кримінального процесу, у тому числі, В.Г. 

Гончаренка, О.П. Кучинської, М.А. Погорецького, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила, 

О.Г. Яновської та інших. 

Окремо варто відзначити тих науковців, які в останні роки досліджували 

проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, на 

дисертаційному рівні: О.О. Вакулик, С.Є. Дідика, В.М. Єднака, Н.Ю. Карпової, 

Н.Є. Кваснєвської, В.В. Кузнецова, Р.І. Мельника, М.І. Мельниченка, 

М.С. Пономарьової, Р.І. Сахна, М.В. Сийплоки, М.В. Шепітька, О.С. Шнипко та 

інших. 

Проте в Україні немає жодного комплексного дослідження, присвяченого 

питанням кримінально-правової охорони процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого. Зважаючи на викладене, обрана тема 
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дисертаційного дослідження актуальна і значуща з погляду як нормативного, 

так і правозастосовного аспектів кримінального закону України. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015 та 

Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 

травня 2015 р. № 276/2015. Робота відповідає Переліку пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2020 р., затверджених постановою Кабінету Міністрів України 07 

вересня 2011 р. № 942, планів науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна 

реєстрація 01111u008337), а також кафедри кримінального права та 

кримінології юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

оптимальної теоретичної моделі кримінально-правового регулювання відносин 

у сфері відповідальності за злочини, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, вироблення пропозицій щодо 

вдосконалення чинного кримінального закону та практики його застосування.  

Мета дослідження конкретизується в таких завданнях: 

– встановити нормативний зміст процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного та обвинуваченого в умовах адаптації національного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства до 

міжнародних стандартів; 

– визначити місце групи злочинів, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя; 

– охарактеризувати спільні об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів, що 
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посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; 

– встановити специфічні об’єктивні та суб’єктивні ознаки (особливості) 

окремих юридичних складів злочинів, передбачених статтями 371-375 КК; 

– розглянути питання кваліфікації злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у типових та 

особливих кримінально-правових ситуаціях; 

– провести юридичний аналіз санкцій у статтях 371–375 КК; 

– дослідити особливості призначення покарання за злочини, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; 

– надати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення КК України в 

частині, що стосується кримінальної відповідальності за посягання на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

Об’єктом дослідження є порушення (недотримання) процесуальних прав 

підозрюваного, обвинуваченого особами, які беруть участь у здійсненні 

досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності або відправленні 

правосуддя. 

Предметом дослідження є кримінально-правова охорона процесуальних 

прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів філософського, загальнонаукового та конкретно-наукового рівнів 

дослідження. Із урахуванням специфіки теми, мети і завдань дисертації у роботі 

застосовувалися зазначені далі методи відповідних рівнів. 

Метод спостереження – під час дослідження матеріалів правозастосовної 

практики, а також під час проведення анкетування (додатки 2, 3, усі 

підрозділи). Статистичний метод – під час аналізу вироків, постановлених 

судами України та розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень 

(Розділи 2,3). Метод ідеалізації – для визначення особливостей побудови 

статей Особливої частини КК України, що передбачають відповідальність за 

посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

(всі підрозділи Розділу 2). Історико-правовий метод – під час 
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ретроспективного дослідження норм про кримінальну відповідальність за 

злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого (підрозділ 1.1., 1.2.). Порівняльно-правовий – при дослідженні 

основних підходів до нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, в кримінальному законодавстві зарубіжних держав (підрозділ 

1.1). Метод системно-структурного аналізу дав змогу показати взаємозв’язок і 

взаємообумовленість кримінально-правових норм, що передбачають 

відповідальність за посягання на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, з іншими кримінально-правовими нормами – 

зокрема, нормами про інші злочини проти правосуддя, нормами про злочини у 

сфері службової діяльності, нормами про злочини проти життя і здоров’я 

особи (підрозділ 1.2., 3.1). Метод індукції застосовано під час дослідження 

родового об’єкта злочинів проти правосуддя, здійснення загальної 

характеристики групи злочинів, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, а також для аналізу судової 

практики (підрозділи 1.2., 1.3, 3.1, 3.2). За допомогою методу дедукції 

досліджено окремі ознаки складів злочинів, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, на підставі загальних 

уявлень про них (всі підрозділи Розділу 2). Метод аналізу та синтезу 

використано для характеристики конститутивних і кваліфікуючих ознак 

складів злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого (підрозділи 1.3, 2.1-2.5., 3.1). Метод 

моделювання використано під час розроблення проекту авторських редакцій 

статей, що передбачають відповідальність за аналізовані злочини (додаток А). 

Науково-теоретичну основу дослідження становлять праці українських та 

зарубіжних учених з загальної теорії права, конституційного, кримінального, 

кримінального процесуального права, судоустрою та деяких інших наук. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, 

міжнародно-правові акти, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою 
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України, Кримінальні кодекси України (1960 р. та 2001 р.), Кримінальний 

процесуальний кодекс України 2012 р., Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, регулятивні закони України, інші нормативно-правові акти. 

Також у роботі використовуються правові позиції Конституційного Суду 

України, Європейського суду з прав людини, Верховного Суду, Верховного 

Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. 

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали судової практики 

(вивчено й проаналізовано практику судів України в справах про окремі 

посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

(68 вироків); статистичні дані ДСА України; результати анкетування 120 

суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в формулюванні та 

обґрунтуванні ряду нових теоретичних положень, уточненні змісту окремих 

понять та термінів, що мають значення для науки, правозастосовної практики 

та вдосконалення кримінального законодавства. Наукова новизна дослідження 

відображена в основних положеннях, наведених нижче. 

Уперше: 

– запропоновано виокремлювати серед злочинів проти правосуддя групу 

злочинних посягань на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого в кримінальному провадженні; 

– обґрунтовано доцільність кардинальної зміни конструкції складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК (Притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності); запропоновано у ч. 1 ст. 372 КК встановити 

кримінальну відповідальність за «закріплення явно невірної правової 

кваліфікації поведінки особи як кримінального правопорушення у письмовому 

повідомленні про підозру чи обвинувальному акті, а також інше незаконне 

кримінальне переслідування»; під «іншим незаконним кримінальним 

переслідуванням» розуміти, випадки незакриття кримінального провадження 

щодо особи, за наявності підстав для такого закриття; невнесення змін до 
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підозри (зокрема, не виключення окремих злочинних епізодів і т.і.) за наявності 

підстав для такої зміни, продовження підтримання обвинувачення прокурором 

за наявності підстав для відмови від обвинувачення, тощо; назву статті 372 КК 

змінити, виклавши у редакції «Незаконне кримінальне переслідування»; 

– запропоновано відмовитись від використання у тексті ст. 375 КК 

архаїчного та невизначеного формулювання «завідомо неправосудне рішення», 

замінивши його характеристикою «явно незаконне судове рішення»; викласти 

юридичний склад ухвалення незаконного судового рішення як матеріальний, 

встановивши у ч. 1 ст. 375 КК відповідальність за «умисне грубе порушення 

норм процесуального закону або умисне неправильне застосування норм 

матеріального закону суддею, що призвело до ухвалення явно незаконного 

судового рішення»; 

– встановлено найбільш поширені прояви порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист, як складової права на справедливий суд; 

запропоновано «прив’язати» нормативний зміст двох конкретизованих форм 

порушення права на захист до двох видів захисту – захисту за призначенням та 

захисту за договором (ненадання або несвоєчасне надання захисника – для захисту 

за призначенням; перешкоджання реалізації права на вільний вибір захисника – 

для «договірного» захисту); 

удосконалено: 

– наукові підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти 

правосуддя; обґрунтована доцільність багатоступеневої класифікації; з 

урахуванням відмінностей у механізмі злочинного посягання пропонується 

поділяти кримінальні правопорушення, передбачені статтями 371-374 КК, на такі 

підгрупи: 1) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, пов’язані із  фізичним, психічним або іншим впливом на особу 

потерпілого (ст.ст. 371, 373 КК); 2) посягання на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, не пов’язані із фізичним, психічним або іншим 

впливом на особу потерпілого (ст.ст. 372, 374 КК); 
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– розуміння ознак і змісту примушування давати показання як 

специфічного різновиду насильницького діяння; запропоновано авторське 

визначення поняття примушування давати показання (див. Висновки); 

– визначення понять «незаконне затримання», «незаконний привід», 

«незаконний домашній арешт», «незаконне тримання під вартою»; 

запропоновано використовувати таке визначення при описанні нормативних 

ознак складів злочинів за ч. 1 та ч. 2 ст. 371 КК (див. Висновки); на підставі 

тлумачення норм національного та міжнародного законодавства в частині 

регулювання процедури обмеження права особи на вільне пересування, рішень 

ЄСПЛ, встановлено критерії «незаконності» для відповідних складів; 

– наукові підходи до розуміння потерпілого як складової безпосереднього 

об’єкта злочину; 

– визначення моменту закінчення злочину «ухвалення незаконного 

судового рішення» (момент підписання суддею (суддями) такого рішення); 

набуло подальшого розвитку: 

– позиція щодо недоцільності встановлення особливих, не передбачених 

кримінальним законом, підстав для притягнення до кримінальної 

відповідальності за ухвалення незаконного судового рішення – а саме 

обов’язковості скасування такого рішення судом вищої інстанції; 

– визначення співвідношення змісту нормативних та теоретичних 

конструкцій «примушування», «примус», «насильство», «знущання», «катування» 

та деяких інших; 

– розроблення правил кваліфікації узагальнених (типових) кримінально-

правових ситуацій, що виникають при вчиненні злочинних посягань на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в процесі дослідження положення, висновки і пропозиції можуть 

бути використані у: 

– науково-дослідницькій діяльності – як основа для подальшого вивчення 

питань кримінальної відповідальності за посягання на процесуальні права та 
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інтереси підозрюваного, обвинуваченого; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного кримінального 

законодавства в частині встановлення відповідальності за злочини, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, а також інші 

злочини проти правосуддя (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України № 04-18/12-621 від 1 квітня 

2019 р.); 

– навчальному процесі – під час підготовки розділу «Злочини проти 

правосуддя» у підручниках і навчальних посібниках, при вивченні курсу 

кримінального права та спецкурсів студентами юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів, при підготовці й підвищенні кваліфікації практичних 

працівників, у науково-дослідницькій роботі студентів (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний 

процеси юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 9 січня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, схвалена її членами і 

рекомендована до захисту. Основні положення дисертації, теоретичні висновки 

і практичні рекомендації доповідались автором і були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «ІІ 

Всеукраїнська конференція з кримінального права та процесу» (м. Київ, 13 

листопада 2015 р.), «Відповідальність суддів у світлі нового законодавства 

України» (м. Київ, 16 вересня 2016 р.), «Соціальна функція кримінального 

права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.), «Протидія злочинності: 

теорія та практика» (м. Київ, 19 жовтня 2016 р.), «Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 

жовтня 2017 р.), «Концептуальні основи кримінальної законотворчості» (м. 
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Одеса, 19-20 жовтня 2017 р.), «Роль Верховного Суду в забезпеченні прав і 

свобод людини» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки, сформульовані в дисертації, 

опубліковано в 8 статтях у наукових виданнях, із яких 7 входять до переліку 

наукових фахових видань України, одна – до фахового видання Республіки 

Чехія, та висвітлено у 4 тезах наукових повідомлень. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінки, із яких основний 

текст – 198 сторінок, список використаних джерел – 35 сторінок (340 

найменувань) та текст додатків – 20 сторінок. 

 

 

РОЗДІЛ 1  

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ 

ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЯК ОБ’ЄКТ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

 

1.1. Регулювання (закріплення) процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого на нормативному рівні 

 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави (ст. 3 Конституції України). Забезпечення прав і свобод людини у 

кримінальному провадженні потребує  особливої уваги, оскільки особа, 

залучена до сфери дії кримінальної юстиції, в силу самого цього факту 

перебуває в уразливому стані. Держава зобов’язана гарантувати захищеність 

прав та законних інтересів будь-якої особи від незаконного, необґрунтованого 
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обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. Проте як свідчить 

практика, зокрема практика ЄСПЛ у справах проти України, зустрічаються 

випадки порушення прав і законних інтересів особи у кримінальному 

провадженні. Такі порушення особливо характерні для стадії досудового 

розслідування стосовно підозрюваних, обвинувачених. 

Питання дотримання прав учасників кримінального провадження 

висвітлено у працях фахівців з кримінального процесу, у тому числі, Ю.П. 

Амеліна, В.Г. Гончаренка, О.В. Капліної, О.П. Кучинської, М.А. Погорецького, 

Н.П. Сизої, М.В. Шепітька, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та 

інших. 

В межах об’єкта дослідження особливий інтерес викликають поняття 

«права» та «інтерес». У доктрині кримінального права вченими даються різні 

визначення цим поняттям, нами за основу взято підхід П.П. Андрушка. Так, 

вчений щодо співвідношення понять «права», «свободи», «охоронювані 

законом (чи правоохоронювані або законні) інтереси» людини і громадянина, 

зазначає, що поняття «правоохоронюваний інтерес» є найбільш широким і 

включає в себе також і права та свободи людини і громадянина. При цьому 

права і свободи як різновиди інтересу, на думку автора, є конкретизованими і 

чітко визначеними у Конституції України. Інтерес же, як обґрунтовано зазначає 

Конституційний Суд України, є прямо неопосередкованим у суб’єктивному 

праві простим легітимним дозволом з метою задоволення індивідуальних і 

колективних потреб, які не суперечать Конституції України, суспільним 

інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим 

загальноправовим засадам, і є прагненням до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом 

об’єктивного права. На думку вченого, інтерес є одним із видів соціальних 

цінностей як об’єкта злочину, тобто є самостійним об’єктом кримінально-

правової охорони, а в передбачених Законом випадках – і безпосереднім 

об’єктом конкретних злочинів [5, с. 75-76]. 
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Зазначимо, що Конституційний Суд України, розглядаючи питання про 

зміст поняття «охоронюваний законом інтерес», у Рішенні від 01 грудня 2004 

року № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільно-

процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) 

дав визначення інтерес.  

П.П. Андрушко, аналізуючи зазначене Рішення, пише, що 

Конституційний Суд України, здійснивши інтерпретацію поняття «інтерес» у 

вузькому розумінні цього слова, оскільки у клопотанні народних депутатів 

України йшлося саме про такий різновид інтересу у словосполученні 

«охоронюваний законом інтерес», тобто інтерес, який, на відміну від інтересу в 

широкому розумінні, перебуває у логічно-смисловому зв’язку із суб’єктивними 

правами, але прямо ними не опосередковується, тобто виходить за межі 

останніх, а саме у такому значенні слово «інтерес», вживається, вважає 

Конституційний Суд України, в Конституції України, у ст. 4 ЦПК України, 

окремі положення якого підлягають офіційному тлумаченню, і в багатьох 

законах та інших нормативно-правових актах, дав таке визначення поняття 

«охоронюваний законом інтерес»: «це прагнення до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом 

об’єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий 

легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших 

засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних 

потреб, які не суперечать Конституції і Законам України, суспільним інтересам, 

справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим 

засадам» (п. 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення окремих положень ч. І ст. 4 Цивільно-процесуального 

Кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01 грудня 

2004 р. № 18-рп/2004)
 
[5, с. 68-70]. 
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Ми поділяємо позицію П.П. Андрушка, який зазначає, що сама людини, 

її права і свободи та інтереси є об’єктами кримінально-правової охорони, 

видами цінностей, від яких інші цінності, крім національних 

(загальнонаціональних), є похідними, в тому числі і інтереси утворених людьми 

інститутів – об’єднань громадян, юридичних осіб (підприємств, установ, 

організацій різних форм власності, різних організаційно-правових форм та 

напрямів діяльності), органів державної влади (законодавчої, виконавчої, 

судової), самої держави. Разом з тим права, свободи та інтереси людини є 

складовими частинами національних (загальнонаціональних) інтересів, 

об’єктами національної безпеки України [5, с. 74]. Як вказує П. П. Андрушко, 

ієрархія інтересів як об’єктів кримінально-правової охорони має таку 

послідовність: 1) інтереси людства в цілому; 2) національні 

(загальнонаціональні) інтереси; 3) інтереси особи (людини і громадянина); 4) 

інтереси держави; 5) громадські інтереси [5, с. 74]. 

При цьому П. П. Андрушко обґрунтовано вказує, що особисті блага, 

основні права і свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції 

України, є об’єктом правової, в тому числі кримінально-правової охорони [4, с. 

26], і зазначає, що ґрунтовні дослідження понять «права», «свободи» та 

«інтереси» людини і громадянина та понять «інтереси держави», «громадські 

інтереси» та «інтереси юридичних осіб» в теорії кримінального права відсутні, 

особливо щодо інтересів держави, громадських інтересів та інтересів 

юридичних осіб. При розгляді питань кримінальної відповідальності за окремі 

види злочинів, об’єктами яких є права, свободи та інтереси громадян, 

дослідники, як правило, посилаються і беруть за основу їх визначення у теорії 

конституційного права та загальній теорії держави і права. Питання про 

поняття, зміст, обсяг та співвідношення термінів «права» та «свободи» людини 

і громадянина, а також «охоронювані законом інтереси», які вживаються у 

Конституції України і які є об’єктом кримінально-правової охорони, в теорії 

конституційного права вельми спірні. Одними вченими поняття «права» та 

«свободи» ототожнюються, іншими – розрізняються. Відсутня єдність у 
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визначенні змісту понять «права людини і громадянина», «свободи людини і 

громадянина» та «інтереси людини і громадянина» і в теорії кримінального 

права [5, с. 58, 62]. 

У доктрині кримінального процесу традиційно виділяють суб’єктивні і 

процесуальні права особи. Оскільки дослідження питання класифікації цих 

прав не є безпосереднім предметом нашого дослідження, ми лише констатуємо, 

що існують різні підходи з цього питання, у тому числі й різні критерії 

здійснення класифікації. Для нашого дослідження прийнятним є підхід О.С. 

Мазур, яка здійснюючи класифікацію законних інтересів особи, яку затримано 

за підозрою у вчиненні злочину, яка включає: 1) кримінально-правові; 2) 

кримінально-процесуальні; 3) майнові; 4) особисті немайнові інтереси [177, с. 

6]. При цьому автор вважає, що права особи, яку затримано за підозрою у 

вчиненні злочину, можна класифікувати за такими підставами: 1) за ступенем 

важливості та формою правового закріплення на права, що закріплені в: а) 

міжнародних; б) конституційних та в) галузевих (кримінально-процесуальні, 

цивільно-правові) нормативно-правових актах; 2) за цілями на такі, що дають 

можливість: а) знати суть підозри; б) захищатися від підозри у вчиненні 

злочину всіма законними способами та засобами; 3) за суб’єктами на: а) права, 

що можуть бути здійснені виключно самим підозрюваним; б) права, що можуть 

бути реалізовані як підозрюваним, так і його захисником чи законним 

представником; 4) за моментом виникнення на а) загальні та б) приватні. Також 

О. С. Мазур зазначає, що інтереси підозрюваного класифікуються на: 1) 

кримінально-правові; 2) кримінально-процесуальні; 3) майнові; 4) особисті 

немайнові, а також на: 1) кінцеві і 2) такі, що забезпечують захист кінцевих 

інтересів [177, с. 9]. 

Таким чином, підозрюваний, обвинувачений згідно положень п. 18 ст. 3 

КПК належать до сторони захисту, і вони наділені правами, що дозволяють їм 

захищатися від підозри (пред’явленого обвинувачення) та захищати свої 

суб’єктивні права та законні інтереси. 
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Ми розглядаємо процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого у 

кримінальному провадженні як регламентовані національним законодавством 

основні правомочності особи, які спрямовані на реалізацію процесуального 

статусу у кримінальному провадженні. 

Права підозрюваного, обвинуваченого регламентуються нормами, які 

закріплено в міжнародно-правових актах і національному законодавстві. В 

умовах адаптації національного кримінального та кримінального 

процесуального законодавства до міжнародних стандартів, у тому числі й у 

здійсненні охорони прав та інтересів особи у кримінальному провадженні. 

Вважаємо за необхідне дослідити як права та інтереси цієї категорії осіб 

регламентовано у міжнародних нормативно-правових документах, які 

ратифіковано Україною. Зауважимо, що відповідно до ст. 9 Конституції 

України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

У ратифікованих Верховною Радою України Загальній декларації прав 

людини (ст. 10), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(ст. 6), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (ст. 2, 9, 14) 

закріплено право на справедливий суд. Зокрема, у ч. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року регламентовано, що 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 

який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або 

встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення [113], а у п. 2 ст. 6 Конвенції закріплений принцип презумпції 

невинуватості особи. 

Згідно з положеннями п. 3 ст. 6 Конвенції кожний обвинувачений у 

вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: a) бути 

негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер 
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і причини обвинувачення, висунутого проти нього; b) мати час і можливості, 

необхідні для підготовки свого захисту; c) захищати себе особисто чи 

використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 

або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - 

одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 

правосуддя; d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх 

допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих 

умовах, що й свідків обвинувачення; e) якщо він не розуміє мови, яка 

використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну 

допомогу перекладача [113]. 

У Загальній декларації прав людини прийнятої та проголошеної в 

Резолюції 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року передбачені 

такі норми: про право людини на судовий захист порушених прав (ст. 8); про 

неприпустимість довільного арешту і затримання (ст. 9); про право яка 

притягається до кримінальної відповідальності на розгляд його справи гласним 

і неупередженим судом з дотриманням усіх вимог справедливості (ст. 10); про 

презумпцію невинності і право на судовий розгляд із забезпеченням всіх 

можливостей для захисту (ч. 1 ст. 11) [76]. 

Зазначені положення, які закріплено в міжнародних нормативно-

правових актах, які ратифіковані Верховною Радою України становлять 

підґрунтя для регламентації у національному законодавстві права 

підозрюваного, обвинуваченого на захист. Процесуальні права підозрюваного, 

обвинуваченого регламентовано Конституцією України, КПК та інших 

нормативно-правових актах. Змістовну характеристику процесуальних прав та 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному проваджені слід 

розпочати з конституційного принципу презумпції невинуватості.  

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою 

у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 
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вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду. При цьому Основний Закон України визначає, що ніхто не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, а також на припущеннях. Слід зазначити, що у Рішенні 

Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 надано 

офіційне тлумачення ч. 3 ст. 62 Конституції України, згідно з яким 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом. Зауважимо, що цей конституційний принцип знайшов своє 

відображення (закріплення) й у інших нормативно-правових актах України, у 

тому числі КПК України (ст. 7, ст. 17 КПК України), і майже аналогічні 

положення міститься у ч. 2 ст. 2 КК України.  

Право бути поінформованим гарантовано національним законодавством, 

зокрема, кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 

повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 

надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 

користуватися правничою допомогою захисника (ч. 3 ст. 29 Конституції 

України). 

Перелік процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого наведено в 

частинах 3 та 4 ст. 42 КПК. Зазначені в кримінальному процесуальному 

законодавстві права підозрюваного, обвинуваченого не мають вичерпного 

характеру, оскільки особа з таким процесуальним статусом вправі захищатися 

будь-якими законними засобами і способами. Зауважимо, що згідно з позицією 

Європейського суду з прав людини, яку викладено у Рішенні у справі «Коем 

проти Бельгії» (2000 рік), основне призначення процесуальних норм – захист 

обвинуваченого від будь-яких проявів зловживання владою [261]. Тож 

процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого покликані забезпечувати 

право особи на захист, які є одним із завдань кримінального провадження. 
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У доктрині кримінального процесу обґрунтовано зазначається про те, що 

ч. 3 ст. 42 КПК закріплено перелік процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого, які в сукупності надають можливості здійснювати захист від 

підозри, обвинувачення. Єдиний перелік прав підозрюваного та 

обвинуваченого у ч. 2 ст. 42 КПК обумовлено тим, що і підозрюваний, і 

обвинувачений здійснюють функцію захисту від підозри (обвинувачення), а 

тому наділені однаковими процесуальними правами, які відрізняються лише 

участю особи на різних етапах кримінального провадження, на що вказують 

положення ч. 4 ст. 42 КПК, якою встановлено перелік процесуальних прав, що 

належать виключно обвинуваченому. 

Отже, аналіз положень частин 3 та 4 ст. 42 КПК дає підстави 

констатувати, що на окремих стадіях кримінального провадження 

повноваження захисту різні. Найбільш широкі можливості для захисту 

передбачені на стадії судового розгляду, де максимально повно реалізуються 

принципи судочинства, де докази досліджуються безпосередньо, за активної 

участі сторін.  

Підозрюваний, обвинувачений згідно ч. 3 ст. 42 КПК на усіх стадіях 

кримінального провадження має такі права: 1) знати, у вчиненні якого 

кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 2) бути 

чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а 

також отримати їх роз’яснення; 3) на першу вимогу мати захисника і побачення 

з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують 

конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі 

побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у 

проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в 

будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової 

допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим 

Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, 
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в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату; 4) не говорити нічого з 

приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент 

відмовитися відповідати на запитання; 4) не говорити нічого з приводу підозри 

проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати 

на запитання; 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, 

обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 6) вимагати 

перевірки обґрунтованості затримання; 7) у разі затримання або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення 

членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого 

перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу; 8) збирати і 

подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 9) брати участь у 

проведенні процесуальних дій; 10) під час проведення процесуальних дій 

ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення дій, які заносяться до протоколу; 11) застосовувати з додержанням 

вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких 

він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити 

застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи 

на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення 

відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються 

інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована 

постанова (ухвала); 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних 

дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, 

майна, житла тощо; 13) заявляти відводи; 14) ознайомлюватися з матеріалами 

досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього 

Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу; 

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 16) 

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в 

порядку, передбаченому цим Кодексом; 17) вимагати відшкодування шкоди, 
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завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 

суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо 

підозра, обвинувачення не підтвердилися; 18) користуватися рідною мовою, 

отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою 

він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за 

рахунок держави. 

Згідно положень ч. 4 ст. 42 КПК на стадії судового розгляду 

кримінального провадження обвинувачений має право: 1) брати участь під час 

судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, 

а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 

свідків обвинувачення; 2) збирати і подавати суду докази; 3) висловлювати в 

судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового 

провадження; 4) виступати в судових дебатах; 5) ознайомлюватися з журналом 

судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому 

зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої 

зауваження; 6) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові 

рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та 

касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення; 7) 

отримувати роз’яснення щодо порядку підготовки та використання досудової 

доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді; 8) брати 

участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику персоналу 

органу пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, 

ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та 

уточнення. Зауважимо, що зазначені права обвинувачений має право 

використовувати незалежно від участі захисника чи законного представника 

обвинуваченого. Оскільки їх участь не є підставою для обмеження будь-якого 

права обвинуваченого. Разом з тим на стадії досудового розслідування 
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можливості захисту значно обмежені, оскільки принципи гласність та 

змагальність не можуть бути дотримані в повній мірі. Так, сторона захисту 

знайомиться з усіма матеріалами кримінального провадження лише після 

закінчення досудового розслідування; відсутні можливості щодо участі захисту 

в дослідженні доказів, одержуваних на стадії досудового розслідування без 

участі підозрюваного, обвинуваченого. 

Розглянемо регламентовані ч. 3 ст. 42 КПК права підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні. Захист від повідомленого 

(пред’явленого, висунутого) обвинувачення є однією з основних кримінальних 

процесуальних функцій, яке полягає в наданні підозрюваному можливості 

усвідомити суть підозри і розпочати здійснювати захист.  

Так, підозрюваному надається інформації про те, у вчиненні якого 

правопорушення (злочину) його підозрюють, а відповідно до вимог ст. ст. 276 

КПК уповноважена службова особа, у тому числі слідчий або прокурор, 

зобов’язана безпосередньо в тексті підозри вказати, якими правами наділено 

підозрюваного. Крім того, що згідно з ч. 2 ст. 20 КПК слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому 

його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку 

обраного ним або призначеного захисника. Тобто чинне законодавство містить 

імперативні приписи щодо необхідності повідомлення особі про права, які їй 

гарантовано державою.  

Системний аналіз положень кримінального процесуального закону 

свідчить, що повідомлення підозрюваному про його права є складовою 

частиною такої процесуальної дії, як повідомлення про підозру: слідчий або 

прокурор спочатку складає повідомлення про підозру, вручає його особі і при 

врученні цього повідомлення зобов’язаний негайно поінформувати таку особу 

про її права, які передбачено ст. 42 КПК. Водночас якщо при врученні 

повідомлення про підозру особі не повідомлено про її права, то порушено 
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процедуру притягнення особи до кримінальної відповідальності, а отже постає 

питання про законність притягнення особи до кримінальної відповідальності та 

про набуття нею статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. 

У п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК встановлено право підозрюваного, обвинуваченого 

на захист. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист є невід’ємним і 

основним правом особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, і 

таке право закріплено як міжнародних нормативно-правових актах, так і в 

нормах Конституції України та КПК. Зазначимо, що відповідно до ч. 1 ст. 412 

КПК істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є 

такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити 

суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення. Згідно із ч. 2 цієї статті 

здійснення судового провадження за відсутності захисника, якщо його участь є 

обов’язковою, включено до переліку істотних порушень вимог кримінального 

процесуального закону, за наявності яких судове рішення підлягає скасуванню 

за будь-яких обставин.  

Кримінальний процесуальний закон містить положення, якими 

забезпечується право на захисника, зокрема, які регламентують обов’язкову 

участь захисника у кримінальному провадженні (ст. 49 і ст. 52 КПК), визнання 

недопустимими доказів, отриманих внаслідок порушення права особи на захист 

(ст. 87 КПК), особливості реалізації права на відмову від захисника (ст. 54 

КПК), можливість підготовки до захисту від нового (ст. 338 КПК) або від 

додаткового обвинувачення (ст. 339 КПК), здійснення судового провадження за 

відсутності захисника як підставу для скасування судового рішення (п. 4 ч. 2 ст. 

412 КПК). 

Зауважимо, що гарантії права обвинуваченого на використання послуг 

захисника містяться в Основних положеннях про роль адвокатів, прийнятих в 

Нью-Йорку в 1990 року. Основні вимоги міжнародного права знайшли своє 

відображення в конституційних нормах, що закріплюють право кожного на 
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захист. До них також  належать такі: право обвинуваченого на захист; право 

громадянина на захист своїх прав і свобод всіма способами, не забороненими 

законом. 

У ч. 1 ст. 52 КПК основним випадком участі захисника у кримінальному 

провадженні є обов’язковою, передбачено наявність підозри або обвинувачення 

особи у вчиненні особливо тяжкого злочину. При цьому момент вручення 

компетентною особою письмового повідомлення про підозру є і моментом 

набуття особою статусу підозрюваного, від якого слід забезпечувати 

обов’язкову участь захисника. В інформаційному листі Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

25 вересня 2015 року, обґрунтовано зазначається, що необхідною умовою 

реалізації права на захист є забезпечення основних його гарантій на усіх стадіях 

кримінального провадження, оскільки випадки, коли підозрюваному, 

обвинуваченому під час досудового розслідування не було призначено 

захисника за умови його обов’язкової участі, ставлять під сумнів питання 

належності та допустимості доказів, на яких ґрунтується обвинувальний акт 

прокурора. При цьому призначення захисника у судовому провадженні у таких 

справах не може саме по собі відновити порушене право на захист [171]. 

Недотримання імперативних приписів щодо права на захист особи, 

навіть за умови участі захисника у провадженні на різних його стадіях, може 

призвести до істотних порушень вимог КПК та скасування судового рішення. 

Правову позицію Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо 

початкового етапу забезпечення права на захист у кримінальному провадженні 

викладено, зокрема, в п. 63 Рішення ЄСПЛ від 09 червня 2011 року у справі 

«Лучанінова проти України», де зазначено, що «для здійснення обвинуваченим 

свого права на захист йому зазвичай повинно бути забезпечено можливість 

отримати ефективну допомогу захисника із самого початку провадження» (п. 

52 Рішення ЄСПЛ від 27 листопада 2008 року у справі «Сальдуз проти 
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Туреччини» та пункти 90–91 рішення ЄСПЛ від 12 червня 2008 року у справі 

«Яременко проти України») [262]. За необхідності захисника мають призначати 

офіційно. Просте призначення національними органами захисника не гарантує 

ефективну правову допомогу (п. 65 рішення ЄСПЛ від 19 грудня 1989 року у 

справі «Камазінскі проти Австрії»). 

Слід звернути увагу на те, що згідно положень ст. 45 КПК захисником 

може бути лише адвокат. Крім того, встановлено, що відомості стосовно нього 

мають бути внесені до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у 

Єдиному реєстрі адвокатів України не містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. Тобто КПК суттєво 

звужує коло осіб, які можуть захищати у кримінальному провадженні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого. Такий підхід викликає суттєві 

заперечення,  оскільки людина, яка не має права на первинну безоплатну 

правову допомогу, через виключення «інших фахівців права» з суб’єктів 

захисту прав особи у кримінальному провадженні фактично обмежена у 

реалізації права на правничу допомогу.  

Конституційний Суд України в рішенні у справі за конституційним 

зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного 

тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-

процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) 

№ 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 року у п. 2 вказав на те, що: «положення 

про те, що «для забезпечення права на захист від обвинувачення... в Україні діє 

адвокатура», треба розуміти як одну із конституційних гарантій, що надає 

підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість реалізувати своє 

право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката — 

особу, яка має право на заняття адвокатською діяльністю». Вважаємо, що 

положення ст. 45 КПК обмежують право особи на вільний вибір захисника.  
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Зазначимо, що у ст. 6 Конвенції передбачено право кожного 

обвинуваченого захищати себе особисто або використовувати правову 

допомогу захисника, вибраного ним на власний розсуд. Крім того, у 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 

року зазначено, що держава повинна гарантувати кожному, чиї права і свободи 

порушено, ефективний засіб правового захисту, і таке право повинно 

встановлюватись судовим або будь-яким іншим компетентним органом, 

передбаченим правовою системою держави (стаття 2), та можливість вільного 

вибору обвинуваченим захисника (пункт 3 статті 14).  

Також «Основні принципи, що стосуються ролі юристів», які прийнято 

восьмим Конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з 

правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 року, передбачають, що кожна 

людина має право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для захисту і 

відстоювання своїх прав та захисту їх на всіх стадіях кримінального 

судочинства (принцип 1); жодний суд чи адміністративний орган, в якому 

визнається право на адвоката, не відмовляється визнавати права юриста 

відстоювати в суді інтереси свого клієнта, за винятком тих випадків, коли 

юристу було відмовлено в праві виконувати свої професійні обов’язки 

відповідно до національного права і практики та цих принципів (принцип 19). 

Отже, наведені міжнародно-правові акти передбачають право кожного 

обвинуваченого захищати себе особисто або через вільно вибраного ним на 

власний розсуд захисника з-поміж юристів, які можуть надати ефективний 

правовий захист. Тобто положення ч. 1 ст. 45 КПК суперечать міжнародним 

нормам в частині правового регулювання становища особи, яка притягається до 

кримінальної відповідальності, та його захисника. 

Дотримання право на захист підозрюваного та обвинуваченого на рівні 

кримінально-процесуального закону гарантується положеннями пунктів 4–15 

ст. 42 КПК. Так, відповідно до пунктів 4, 5 ч. 3 ст. 42 КПК підозрюваний, 
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обвинувачений не несе відповідальності за відмову від давання показань або за 

давання неправдивих показань. Ці положення забезпечують право 

підозрюваного, обвинувачуваного не говорити нічого з приводу підозри проти 

нього чи обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на 

запитання, та право давати пояснення, показання з приводу підозри, 

обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати. Принцип 

змагальності у кримінальному провадженні забезпечується положенням, що 

підозрюваний, обвинувачений має право збирати і подавати слідчому, 

прокурору, слідчому судді докази. 

Передбачено право підозрюваного, обвинуваченого заявити відводи та 

клопотання, давати пояснення, подавати докази; ставити запитання, на 

забезпечення безпеки за наявності підстав, передбачено Законом України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», а 

також право оскаржувати підозрюваним, обвинуваченим рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. Також встановлено 

право вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду, а також відновлення репутації, 

якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися, користуватися рідною мовою, 

отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою 

він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за 

рахунок держави. 

З урахуванням зазначеного можемо стверджувати, що гарантії захисту 

прав та інтересів підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному 

провадженні належним чином передбачено у національному законодавстві, яке 

узгоджується з положеннями міжнародними стандартами у цій сфері. 

Гарантіями дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого, є, по-

перше, можливість оскарження у кримінальному провадженні рішень, дій чи 
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бездіяльності органів та осіб, які наділені владними повноваженнями на стадії 

досудового розслідування. По-друге, за порушення прав підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні, винний може бути притягнутий 

до різних видів юридичної відповідальності в залежності від типу порушення. 

Так, законодавство передбачає можливість застосування дисциплінарної 

відповідальності. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності регламентовано ст. 43 Закону України «Про прокуратуру», у 

тому числі й за публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості (п. 9 ч. 1 ст. 43 Закону). Суддю може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з 

підстав, передбачених ст. 106 Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів», у тому числі за умисне або внаслідок недбалості незабезпечення 

обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших 

учасників судового процесу, а також порушення правил щодо відводу 

(самовідводу) (п.п. «ґ» та «д» ч. 1 цієї статті).  

Крім того, можливе настання цивільної відповідальності, зокрема, 

Законом України від 01 грудня 1994 № 266/94-ВР «Про порядок відшкодування 

шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». Зокрема, згідно ст. 1 цього Закону підлягає 

відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок: 1) незаконного 

засудження, незаконного повідомлення про підозру у  вчиненні  кримінального  

правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного 

проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного 

накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та 

інших процесуальних дій, що обмежують права громадян; 2) незаконного 

застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної 

конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; 3) незаконного проведення 

оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України «Про 
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оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» та іншими актами законодавства. 

За найбільш грубі (небезпечні) порушення найбільш значущих 

(«вразливих») прав передбачається кримінальна відповідальність. Так, 

кримінально караними є: завідомо незаконні затримання, привід, домашній 

арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК); притягнення завідомо невинного 

до кримінальної відповідальності ( ст. 372 КК); примушування давати 

показання(ст. 373 КК); порушення права на захист (ст. 374 КК) та 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови (ст. 375КК). Враховуючи класифікацію прав особи 

можемо стверджувати, що захист саме процесуальних прав та законних 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого здійснюється за допомогою вказаних 

норм, загальна характеристика яких буде здійснено у підрозділі 1.3 роботи.  

 

1.2. Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого у системі злочинів проти правосуддя 

 

У доктрині кримінального права України дослідженню злочинів проти 

правосуддя завжди приділялася значна увага як у радянський період, так і на 

сучасному етапі. Зокрема, цій тематиці присвячено роботи таких вчених: П.П. 

Андрушка [11, с. 13-23; 12, с. 5-15; 3, с. 86-120; 9, с. 176-242; 10, с. 49-113], М.І. 

Бажанова [15; 16,], А.С. Беніцького [138; 140], В.І. Борисова [87], І.С. Власова 

та І.М. Тяжкової
 
[43], А.В. Галахової [239], А.С. Горелик [54], Л.В. Лобанової 

[54; 173-175], С.С. Мірошниченко [196; 197], В.О. Навроцького [202], Ш.С. 

Рашковської [259], В.І. Тютюгіна [302, с. 99-110; 87], Є.В. Фесенка [142, с. 591-

637], М.І. Хавронюка [323, с. 6-13] та інших. 

Окремі юридичні склади злочинів проти правосуддя проаналізовано у 

працях Н.Ю. Алексеєвої [1], В.М. Бурдін [30, с. 30; 31, с. 74-78], О.О. Вакулик 

[32, с. 154; 33], С.Є. Дідик [64; 65], В.М. Єднак [74], В.В. Кузнецова та М.В. 

Сийплокі [163; 278; 279, с. 282-285], О.І Заліска [81], Н.Д. Квасневської [93-95], 
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О.В. Мандро [180], Р.І. Мельника [187; 190, с. 230-235; 188; 189], М.І. 

Мельниченка [191, с. 101-104; 192; 193, с. 44-48], В.І. Опанасенка [218, с. 73-96; 

219, с. 108-113], М.С. Пономарьової [236], Л.В. Трушківської [299], М.В. 

Шепітька [330; 331; 332; 333, с. 126-133], Ю.В. Юшиної [339] та інших. 

Водночас, постійне оновлення кримінального закону в частині 

встановлення відповідальності за злочини проти правосуддя, ставить завдання 

визначити систему відповідної групи посягань з урахуванням всіх реалій 

сучасного законодавства. До того ж, встановлення системи злочинів проти  

правосуддя є для нас лише першим кроком для висвітлення питання про місце 

злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, у відповідній системі. Для її досягнення  вважаємо за доцільне 

дати відповідь на наступні питання: а) чи виокремлювалась група злочинів, 

передбачених статтями 371–375 КК, серед інших посягань на правосуддя; б) 

якщо так – то за якою підставою (специфіка безпосереднього об’єкту, 

потерпілий, суб’єкт тощо), і яку назву мала така група; в) якщо зазначені вище 

посягання не розглядались як окрема група – то до яких груп відносили 

злочини, передбачені статтями 371–375 КК (або такі, що відповідали названим 

у КК 1960 р.). 

Питання класифікації (систематизації) злочинів проти правосуддя 

залишається дискусійним починаючи з 1960 року, коли в Кримінальному 

кодексі 1960 року вперше з’явилася самостійна глава VIII «Злочини проти 

правосуддя». У чинному КК відповідальність за такі злочини регламентовано 

розділом XVIII Особливої частини, в якому міститься 33 статті, які 

встановлюють кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя, при 

цьому ці статті мають як спільні (загальні) ознаки, так і відмінності. Це 

пов’язано, зокрема з тими, що в розділі під охорону взято різні соціальні 

цінності.  

Так, у доктрині кримінального права розроблено різні визначення 

родового об’єкта злочинів проти правосуддя. При цьому автори визначень 

керуються різними підходами до розуміння об’єкта злочину загалом та терміна 
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«правосуддя». Визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя не є 

завданням нашого дослідження, а тому наведемо ряд типових визначень. Так, 

Л.В. Лобанова зауважує, що родовий об’єкт злочинів проти правосуддя – це 

система суспільних відносин, покликаних забезпечити передумови, нормальне 

здійснення, а також втілення в життя результатів охоронної, пізнавально-

правозастосовчої, процесуально-впорядкованої діяльності суду та органів й 

осіб, які сприяють йому [174, с. 27].  

В.І. Борисов та В.І. Тютюгін зазначають, що в розділі XVIII Особливої 

частини КК України передбачено відповідальність за злочини, родовим 

об’єктом яких є суспільні відносини, що забезпечують нормальну, 

регламентовану законодавством діяльність суду і органів, які йому сприяють, 

по реалізації завдань і цілей у сфері здійснення правосуддя [87, с. 7]. На думку 

О.І. Заліска, об’єкт злочинів проти правосуддя – це врегульовані нормами 

кримінального права та охоронювані кримінальним законом суспільні 

відносини у сфері розслідування злочинів, розгляду і вирішення цивільних, 

адміністративних та кримінальних справ і виконання покарання, що виникають 

на підставі та у зв’язку з вчиненням суспільно небезпечних діянь у даній сфері і 

яким внаслідок злочинних посягань завдається шкода або створюється загроза 

її заподіяння [81, с. 103]. Таке визначення, на наш погляд, є дещо некоректним, 

оскільки згідно з чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 18 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», суди спеціалізуються на розгляді цивільних, 

кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення. Крім того, у термінології кримінального 

процесуального законодавства, використовується термінологічний зворот 

«кримінальне провадження». 

Зауважимо, що серед фахівців у галузі кримінального права та процесу 

немає єдності думок щодо визначення поняття «правосуддя», чинне 

законодавство також не містить визначення цього поняття. У кримінально-

правовій літературі поняття «правосуддя» використовується у різних значеннях 
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– більш вузькому та широкому. Будучи прихильником першого підходу, М.І. 

Бажанов вважає, що діяльність органів дізнання, слідства і прокуратури не є 

правосуддям, а лише спрямована на сприяння його здійсненню [ 304, с. 20]. 

Такий же принцип взято за основу Конституційним Судом України в ухвалі від 

14 жовтня 1997 року № 44-з про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі за конституційним зверненням державного 

зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення 

статті 124 Конституції України і Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» (п. 3) [312]. Зазначимо, що це рішення конституційної 

юрисдикції прийнято щодо положень ч. 1 ст. 124 Конституції України в 

редакції 1996 року. 

Іншого підходу дотримуються такі вчені, як В.О. Навроцький [200, с. 

528], О.О. Кваша [97, с. 381] та інші. Зокрема, В.І. Борисов та В.І. Тютюгін 

вважають, що правосуддя – це не тільки специфічна діяльність суду по 

розгляду справ, а й діяльність органів та установ, які сприяють йому у цьому: 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, установ, які виконують 

рішення суду, що набрали законної сили, а також діяльність окремих осіб, 

уповноважених законом на участь у судочинстві, – захисників, представників 

особи по наданню правової допомоги, судових експертів тощо. На думку 

вчених, таке розуміння правосуддя зумовлено тим, що без функціонування 

названих органів та установ і діяльності уповноважених на участь у 

судочинстві осіб здійснення правосуддя судом було б практично неможливе. 

Вчені констатують, що злочини проти правосуддя посягають не тільки 

безпосередньо на нормальну діяльність суду по відправленню правосуддя, а й 

перешкоджають виконанню функцій тими органами, установами та окремими 

особами, уповноваженими законом, які сприяють здійсненню судочинства [87, 

с. 7-8]. 
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Слід зазначити, що з прийняттям 02 червня 2016 року Верховною Радою 

України Закону України № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)», який набрав чинності з 30 вересня 2016 року, 

термінопоняття «правосуддя» включає як діяльність суду з розгляду справ, так і 

діяльність органів та установ, що сприяють у цьому, зокрема прокуратури й 

адвокатури. Крім того, ст. 131 Конституції України передбачено, що відповідно 

до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для 

забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, 

оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, 

фінансового та організаційного забезпечення судів. З огляду на це, констатуємо 

невідповідність між наведеним положенням та ст. 124 Конституції України, 

згідно з якою правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, а також 

положенням ч. 1 ст. 5 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про 

судоустрій і статус суддів», також визначено, що правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур 

судочинства. 

Деякі автори пропонують змінити назву розділу Особливої частини КК. 

Зокрема, Л.М. Палюх зазначає, що для вирішення проблеми структури, змісту 

та назви розділу «Злочини проти правосуддя» варто було б внести зміни лише 

до самої назви розділу та перейменувати його на «Злочини проти порядку 

судочинства та виконання судових рішень» [225, с. 7]. Вважаємо, що 

запропоновані автором зміни не вирішать ситуації, яка склалася, оскільки 

чинне законодавство не містить визначення понять «правосуддя» та 

«судочинство». Крім того, законодавцем використовуються й інші терміни, 

зокрема, «судоустрій», «судова влада», «судова система» та тощо, зміст яких 

також не розкрито. С.Є. Дідик вважає, що відповідно до розуміння правосуддя 

та родового об’єкта злочинів проти правосуддя буде логічним у чинному КК 

України розділ ХVIІI «Злочини проти правосуддя» назвати «Злочини проти 
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правосуддя та порядку діяльності, що сприяє його здійсненню» [64, с. 4]. На 

наш погляд, такий підхід також є дискусійним, оскільки охорона спеціального 

потерпілого, а також злочини, склади яких передбачено статтями 389–395 КК, 

не охоплюються запропонованою назвою, тобто ряд статей необхідно буде 

розмістити в інших розділах Особливої частини КК. 

Вважаємо, що використання поняття «правосуддя» в назві розділу ХVIІI 

Особливої частини КК є умовним, а тому необов’язково змінювати назву цього 

розділу Особливої частини КК. А.С. Горелик і Л.В. Лобанова обґрунтовано 

зазначають, що правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони, 

враховуючи різноманіття таких суспільних відносин, що включаються в його 

зміст, не може бути представлено як однорідне (нескладне) захищуване благо [ 

54, с. 50]. На думку В.М. Бурдіна, в результаті аналізу окремих складів злочинів 

цього розділу можна зробити висновок, що в окремих з них безпосереднім 

об’єктом є не правосуддя, а інші, хоча і тісно пов’язані із здійсненням 

правосуддя, відносини (зокрема, злочини, передбачені ст. 371, 372, 373, 380, 

381, 382, 383, 387, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396 КК) [31, с. 74]. Автор вважає, 

що назва розділу ХVІІІ Особливої частини КК не відповідає його змісту, що 

вимагає або зміни його назви, або зміни його змісту [31, с. 77]. 

Оскільки правосуддя покликане охороняти та захищати права, інтереси і 

свободи людини, а також права та інтереси юридичних осіб від правопорушень, 

а у разі вчинення злочинів може стати об’єктом кримінально-правової охорони, 

розуміння поняття «правосуддя» як об’єкта кримінально-правової охорони 

більш широке, ніж розуміння цього поняття відповідно до ч. 1 ст. 124 

Конституції України. Тобто в КК поняття «правосуддя» використовується в 

широкому значенні. 

Переходимо до вирішення питання щодо місця злочинів, передбачених 

статтями 371–375 КК, у системі злочинів проти правосуддя. У доктрині 

кримінального права вченими запропоновано чимало видів класифікації 
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(систематизації) злочинів проти правосуддя, розроблених на основі різних 

критеріїв (підстав). Зауважимо, що С.В. Познишев обґрунтовано зазначав, що 

класифікація – це перший і дуже важливий крок, який повинен зробити 

дослідник будь-якої різноманітної групи явищ. Як прийом вивчення 

класифікація має подвійне значення для наукового дослідника: з боку 

зовнішнього – це прийом, який вносить у вивчення систему і порядок; з боку 

внутрішнього – це прийом, який зумовлює повноту і правильність висновків 

вивчення [235, с. 5]. 

Проаналізувавши доктринальні підходи до класифікації (систематизації) 

злочинів проти правосуддя можемо виділити такі: за об’єктом злочину, за 

суб’єктом злочину та змішані. 

Класифікацію злочинів проти правосуддя за об’єктом посягання 

здійснюють, зокрема, такі вчені, як І.С. Власов і І.М. Тяжкова [43, с. 52–53], 

М.І. Бажанов [15], А.В. Федоров [314, с. 45–80], В.І. Борисов та В.І. Тютюгін 

[87, с. 4], М.В. Шепітько [330-332], О.І. Заліско [81] та інші. В.І. Борисов 

зазначає, що правильне встановлення видового об’єкта цих злочинів є також 

визначальним і для їх відокремлення від інших злочинів проти життя, здоров’я 

особи, проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян у сфері службової діяльності тощо [22, 

с. 4]. 

На користь класифікації (систематизації) злочинів проти правосуддя за 

критерієм об’єкта злочину вказує В.І. Опанасенко, який вважає, що вітчизняне 

кримінальне законодавство закріплює формально-матеріальний тип визначення 

поняття злочину; отже, обов’язковою ознакою такого правопорушення є не 

лише кримінальна протиправність, а й суспільна небезпечність, характер якої 

визначається насамперед об’єктом посягання [218, с. 92]. Зазначимо, що вчені 

здійснюють класифікацію за цим критерієм, ураховуючи або видовий, або 

безпосередній об’єкт злочину. 
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Злочини проти правосуддя класифікують також за ознаками суб’єкта їх 

вчинення. Зокрема, Ш.С. Рашковська розрізняє злочини, які вчиняються 

службовими особами правоохоронних органів та злочини проти правосуддя, що 

вчиняються іншими особами [259, с. 16]. Класифікацію за цим критерієм 

здійснюють також М.І. Хавронюк [69, с. 791 ] та А.С. Беніцький [138, с. 512]. 

А.С. Беніцький здійснює класифікацію злочинів проти правосуддя залежно від 

декількох підстав за суб’єктом та за об’єктом злочину. Зокрема, вчений 

залежно від суб’єкта злочину розділяє злочини проти правосуддя на такі групи:  

1) злочини, що вчинюють працівники судового органу (професійні суді, 

народні засідателі, присяжні та працівники апарату суду), це ст. ст. 371, 372, 

374, 375, 376-1, 381 та ч. 2 ст. 387 КК;  

2) злочини, що вчиняють працівники органу досудового розслідування, 

прокуратури, виконавчої служби, оперативно-розшукового органу, а також 

службові особи органу, на який покладено функції забезпечення безпеки, щодо 

особи, узятої під захист, це ст. ст. 371–374, 380, 381 та ч. 2 ст. 387 КК;  

3) злочини, що вчинюють особи, які відбувають покарання; 

підозрюваний; обвинувачений; підсудний; засуджений; особа, щодо якої 

встановлено адміністративний нагляд; особа, щодо якої застосовано примусові 

заходи медичного характеру або примусове лікування, це ст. ст. 389–395 КК;  

4) злочини, що вчиняють свідок, потерпілий від злочину, експерт, 

перекладач, оцінювач, які зобов’язані сприяти або не протидіяти відправлянню 

правосуддя (ст. ст. 384, 385 та ч. 1 ст. 387 КК);  

5) злочини, що вчиняють працівники банківської або іншої фінансової 

установи (ст. 388 КК);  

6) злочини, що вчиняють інші особи – ст. ст. 376, 376-1, 377–379, 381–

383, 386, ч. 1 ст. 387, 388 та 396–400 КК) [138, с. 512]. 

При цьому А.С. Беніцький залежно від об’єкта в системі злочинів проти 

правосуддя виділяє такі основні групи: 1) злочини, що посягають на інтереси 
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правосуддя у сфері здійснення та забезпечення нормальної діяльності органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду, до яких, на думку автора, 

належать злочини, передбачені статтями 371–375 КК; 2) злочини, що посягають 

на інтереси правосуддя у сфері забезпечення гарантій незалежності судових 

органів при здійсненні правосуддя, а також гарантій безпеки життя, здоров’я та 

права власності суддів або їх близьких родичів, до цих злочинів належать 

злочини, передбачені ст. ст.  376–379 КК); 3) злочини, що посягають на 

інтереси правосуддя у сфері нормального здійснення посадовими особами своїх 

функцій щодо отримання об’єктивної істини  щодо справи в ході проведення 

досудового розслідування та судового розгляду (ст.ст. 383–396 КК); 4) злочини, 

що посягають на інтереси правосуддя у сфері забезпечення належного 

виконання законних вироків, постанов, ухвал чи рішень суду, а також рішень 

Європейського суду з прав людини (ст. ст. 382, 389, 390–395КК); 5) злочини, 

що посягають на інтереси правосуддя у сфері здійснення заходів безпеки щодо 

осіб, взятих під захист (ст. ст. 380, 381 КК); 6) злочини, що посягають на 

інтереси правосуддя у сфері забезпечення гарантій діяльності та професійної 

таємниці захисників або представників особи, а також гарантій безпеки життя, 

здоров’я та права власності зазначених осіб або їх близьких родичів (ст. ст. 

397–400 КК) [138, с. 512–514]. 

Оскільки у теорії кримінального права вчені класифікують злочини 

проти правосуддя одночасно як з урахуванням характеристик суб’єкта злочину, 

так і за специфікою об’єкта злочину, на наш погляд, можна виділити 

класифікацію цієї категорії злочинів за змішаним (складним) критерієм. 

Зокрема, Ю.В. Александров поділяє злочини проти правосуддя на такі групи: 1) 

злочини проти правосуддя, що вчиняються службовими особами, які 

здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя (ст. ст. 371, 372, 373,374, 

375, 380, 381 КК України); 2) злочини проти правосуддя, вчинювані особами, 

на яких покладені обов’язки зі сприяння у здійсненні правосуддя (ст. ст. 384, 
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385, 387 КК України); 3) злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими 

або особами, які перебувають під вартою (ст. ст. 389, 390, 391, 392, 393, 394, 

395 КК України); 4) злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не 

мають безпосереднього відношення до здійснення правосуддя (ст. ст. 376, 377, 

378, 379, 382, 383, 386, 388, 396 КК України); 5) злочини, що посягають на 

життя, здоров’я, особисту безпеку, інші блага і інтереси захисників чи 

представників особи у зв’язку з їхньою діяльністю з надання правової допомоги 

(ст. ст. 397, 398, 399, 400 КК України) [140, с. 573-574]. 

Натомість В.І. Тютюгін, здійснюючи класифікацію злочинів проти 

правосуддя, виділяє такі групи, які посягають на відносини, що забезпечують:  

1) належну реалізацію конституційних принципів здійснення правосуддя 

(статті 371, 372, 374, 375, 376, 376-1 і 397 КК України);  

2) охорону життя, здоров’я, власності, особистої безпеки суддів, 

народних засідателів, присяжних та інших учасників провадження (статті 377-

379, 398-400 КК України);  

3) одержання достовірних доказів та істинних висновків під час 

здійснення провадження (статті 373, 383-386 КК України);  

4) своєчасне розкриття та припинення злочинних посягань (статті 380, 

381, 387, 395, 396 КК України); 5) належне виконання судових актів та заходів 

впливу, що ними призначені (статті 382, 388, 389, 389-1, 390-394 КК України) 

[147, с. 570]. Здійснюючи таку класифікацію, вчений враховує сферу тих 

суспільних відносин щодо відправлення правосуддя, на які посягають ті чи інші 

злочини, передбачені розділом ХVIII Особливої частини КК, а також 

ураховуючи специфіку їх об’єктивної сторони і суб’єктів [147, с. 570]. 

Класифікацію злочинів проти правосуддя за механізмом заподіяння 

шкоди здійснюють В.О. Навроцький та Л.М. Палюх. Л.М. Палюх класифікує 

злочини проти правосуддя за механізмом заподіяння шкоди відносинам щодо 

здійснення судочинства та виконання судових рішень, на такі групи: 1) злочини 
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проти правосуддя, що вчиняються «ззовні», і до яких відносить склади 

злочинів, передбачені статтями 376, 377, 378, 379, 386, 397, 398, 399, 400 КК 

України; 2) злочини проти правосуддя, що вчиняються «із середини», до цієї 

групи відносить злочини, передбачені статтями 383, 384, 385, 387, 388, 396, 382, 

400-1 КК України, а також усі злочини проти правосуддя, що вчиняються 

засудженими, особами, взятими під варту, а також до яких встановлений 

адміністративний  нагляд  (передбачені статтями 389–395 КК України); 3) 

злочини проти правосуддя, що вчиняються «із середини» (службовими особами 

органів, які ведуть процес (здійснюють судочинство)), до яких відносить 

злочини, передбачені статтями 371, 372, 373, 374, 375, 376-1, 380, 381 КК 

України [226, с.176–181]. 

Проаналізувавши різні класифікації злочинів проти правосуддя 

вбачаємо, що злочини, передбачені статтями 371–375 КК, у більшості випадках 

в окрему групу не виділяються. Водночас ці злочини вчені відносять до різних 

груп злочинів проти правосуддя. Так, В.І. Борисов та В.І. Тютюгін на підставі 

безпосереднього об’єкта злочинів проти правосуддя аналізовані нами злочини 

включали до двох груп: злочини, які посягають на конституційні принципи 

діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду (статті 

371, 372, 374, 375, 376, 376
1
 та 397 КК України); злочини, які посягають на 

відносини, що забезпечують одержання достовірних доказів та істинних 

висновків у справі (статті 373, 383, 384, 385 та 386 КК України) [87, с. 7-10]. У 

подальшому В.І. Тютюгін виходячи зі сфери тих суспільних відносин щодо 

відправлення правосуддя, на які посягають ті чи інші злочини, передбачені 

розділом ХVIII Особливої частини КК, а також ураховуючи специфіку їх 

об’єктивної сторони і суб’єктів, злочини, передбачені статтями 371–375 КК, 

відносить до таких двох груп: злочини, які посягають на відносини, що 

забезпечують належну реалізацію конституційних принципів здійснення 

правосуддя (статті 371, 372, 374, 375, 376, 376-1 і 397 КК України) і на 
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одержання достовірних доказів та істинних висновків під час здійснення 

провадження (статті 373, 383-386 КК України) [147, с. 570]. Фактично вчений 

здійснює таку класифікацію злочинів, приводячи її у відповідність із 

процесуальним законодавством. При цьому вважаємо, що виділення такої 

групи злочинів, які посягають на відносини, що забезпечують одержання 

достовірних доказів та істинних висновків під час здійснення провадження, є 

дискусійним, оскільки одержання достовірних доказів та істинних висновків 

під час здійснення провадження є одним із завдань кримінального провадження 

в цілому. 

За критерієм подібності безпосередніх об’єктів злочинів проти 

правосуддя М.В. Шепітько виокремлює такі видові об’єкти:  

1) суспільні відносини по забезпеченню формування доказів або іншої 

інформації, що має оціночний характер під час здійснення правосуддя (статті 

371, 372, 373, 383, 384, 385, 386, 387, 396 КК);  

2) суспільні відносини, що забезпечують вирішення завдань суду під час 

здійснення правосуддя (статті 375, 376, 376¹, 377, 378, 379, 380, 381 КК); 3) 

суспільні відносини, що забезпечують вирішення завдань, які стоять перед 

захисником (представником) особи під час здійснення правосуддя (статті 374, 

397, 398, 399, 400 КК) [332, с. 20; 331, с. 6]. Отже, злочини, передбачені 

статтями 371–375 КК, віднесено до різних груп злочинів проти правосуддя.  

О.І. Заліско вважає, що всі злочини проти правосуддя, в першу чергу, 

потрібно розрізняти за видовим об’єктом злочинного посягання. Звертаємо 

увагу на некоректність визначення О.І. Заліском такої підстави для 

класифікації. Очевидно, що, на думку автора, підставою для класифікації є 

спільні безпосередні об’єкти злочинів проти правосуддя. При цьому автор 

пропонує злочини, передбачені статтями 371–375 КК, відносити до групи 

злочинів проти правосуддя, що посягають на суспільні відносини, що 

забезпечують розвиток процесуальної діяльності відповідно до завдань 
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правосуддя (ст.ст. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 376-1, 380, 381, 384, 385, 386, 

387, 397 КК України) [81, с. 110]. Звертаємо увагу, що чинне процесуальне 

законодавство не використовує формулювання «розвиток процесуальної 

діяльності», а отже для коректності твердження автор мав би навести змістовну 

характеристику цього термінопоняття. Крім того, О.І. Заліско зазначає, що не 

всі злочини проти правосуддя, які передбачені в чинному КК України, можуть 

бути включені в таку класифікацію, оскільки їх об’єкти не відповідають 

визначеним критеріям поділу [81, с. 110]. 

Злочини, які є предметом нашого дослідження, зокрема, передбачені 

статтями 371–375 КК, Ю.В. Александров відносить до групи злочинів проти 

правосуддя, що вчиняються службовими особами, які здійснюють чи 

забезпечують здійснення правосуддя (ст. ст. 371, 372, 373, 374, 375, 380, 381 КК 

України) [140, с. 573-577]. Такого ж підходу дотримується М.І. Хавронюк, який 

відносить ці злочини до групи злочинів проти правосуддя, що вчиняються 

службовими особами, які здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя 

(ст. ст. 371, 372, 373, 374, 375, 376-1, 380, 381, 381-1, ч. 2 ст. 387 КК України) 

[69, с. 791]. При цьому автор вказує на те, що найкраще особливості 

кримінальних правопорушень проти правосуддя розкриваються у разі 

створення їх системи за критерієм суб’єкта [69, с. 791]. 

Як уже зазначалось, А.С. Беніцький здійснює класифікацію злочинів 

проти правосуддя залежно від декількох підстав за суб’єктом та за об’єктом 

злочину. Класифікуючи злочини проти правосуддя на підставі об’єкта, злочини, 

передбачені ст. 371–375 КК, вчений виділяє в окрему групу, зокрема, злочини, 

що посягають на інтереси правосуддя у сфері здійснення та забезпечення 

нормальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду 

[138, с. 512]. Л.М. Палюх, класифікуючи злочини проти правосуддя за 

механізмом заподіяння шкоди відносинам щодо здійснення судочинства та 

виконання судових рішень, злочини, передбачені ст. 371–375 КК, розглядає в 
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контексті групи злочинів проти правосуддя, що вчиняються «із середини» 

(службовими особами органів, які ведуть процес (здійснюють судочинство)), і 

до цієї групи відносить злочини, передбачені статтями 371, 372, 373, 374, 375, 

376-1, 380, 381 КК України [226, с. 176–181]. 

Аналізуючи запропоновані в доктрині кримінального права класифікації 

злочинів проти правосуддя, можемо дійти висновку, що у більшості 

класифікаціях злочини, що є предметом нашого дослідження (статті 371–375 

КК), або взагалі не виділялися в окрему групу, або більшість з них відносились 

до тих злочинів, які посягають на діяльності органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури та суду. 

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 

охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 

невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 

піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

У ст. 42 КПК дано визначення понять «підозрюваного» та 

«обвинуваченого» у кримінальному провадженні та вказано перелік 

процесуальних прав, якими наділено цих осіб. Вважаємо, що в злочинах, 

передбачених статтями 371–375 КК, наявні (існують) спільні ознаки, а саме 

безпосередній об’єкт злочину. Зокрема, усі ці посягання здійснюються на 

регламентовані ст. 42 КПК процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні. Тобто цим злочинам 

притаманні ознаки, які можуть бути підставою для класифікації аналізованих 

діянь у певну групу. Цими ознаками є об’єкт та суб’єкт злочину (особа, яку 
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наділено владними повноваженнями у кримінальному провадженні), що і дає 

підстави для об’єднання їх в одну групу. Оскільки систему Особливої частини 

КК побудовано з урахуванням об’єкта посягання, вважаємо, що критерій за 

об’єктом злочину є найбільш прийнятним для класифікації (систематизації) 

злочинів проти правосуддя. 

З урахуванням викладеного можемо зробити такі висновки. У доктрині 

кримінального права існують різні підходи до класифікації злочинів проти 

правосуддя, зокрема за суб’єктом злочину, об’єктом злочину та змішана 

(складна). Вважаємо, що з урахуванням побудови Особливої частини КК та у 

зв’язку з правовою природою необхідно здійснювати класифікацію виходячи з 

об’єкта посягання. 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що злочини, 

передбачені статтями 371–375 КК в системі злочинів проти правосуддя на 

доктринальному рівні виділялися лише при здійсненні класифікації злочинів 

проти правосуддя на підставі суб’єкта злочину. Водночас процесуальні права 

підозрюваного, обвинуваченого повинні розглядатися в кримінальному праві як 

комплексний, змістовно пов’язаний об’єкт кримінально-правової охорони, на 

який посягають злочини, передбачені ст. 371–375 КК. Отже, вважаємо за 

доцільне, при здійсненні класифікації злочинів проти правосуддя за об’єктом, 

виокремлювати групу посягань, передбачених статтями 371–375 КК; при цьому 

допустимою є назва такої групи як «злочинів, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого». 

 

 

1.3 Загальна характеристика злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

 

У попередньому розділі роботи ми встановили, що ряд злочинів, 

зокрема, передбачених статтями 371 – 375 КК, характеризуються схожістю 



 

60 

 

безпосереднього об’єкта, суб’єкта, а також механізму злочинного посягання, 

що дозволяє поставити питання про їх виокремлення серед інших злочинів 

проти правосуддя. Для підтвердження такої думки пропонуємо здійснити більш 

детальний аналіз ознак відповідних складів злочинів. 

Кримінально-правову характеристику злочинів, передбачених статтями 

371-375 КК, здійснюємо на підставі так званої «базової» конструкції 

юридичного складу злочину, який включає: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт 

і суб’єктивну сторону. Проаналізувавши наукову літературу можемо 

стверджувати, що немає єдності у вчених ні щодо змісту цього поняття, ні щодо 

структури. C.Д. Шапченко вважає, що за своєю сутністю склад злочину є 

словесною інформаційною (інформаційно-оціночною) моделлю злочину 

певного виду або окремого його різновиду [328, с. 240–243]. 

Дослідження та розв’язання загальних проблем складу злочину не є 

предметом нашого дослідження, а тому лише зазначимо, що такі питання в 

теорії вирішуються неоднозначно. Водночас загальновизнаним у доктрині 

кримінального права є те, що склад злочину включає обов’язково такі чотири 

складові частини, зокрема, об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт і суб’єктивна 

сторона складу злочину. При цьому ці складові частини характеризується 

певними елементами (ознаками), характеристики яких відображені у тексті 

статті Особливої частини КК. 

Об’єкт злочину. Розпочнемо з об’єкта злочину, оскільки як 

обґрунтовано зазначає В.Я. Тацій, для правильної кваліфікації злочину об’єкт 

має не менш важливе значення, ніж інші елементи складу, оскільки його 

встановлення дає змогу визначити суспільну небезпеку діяння [293,c. 122]. У 

кримінально-правовій літературі питання визначення об’єкта злочину та його 

змісту є спірним (дискусійними) і виходять за межі нашого дослідження. 

Зазначимо, що в доктрині кримінального права цьому питанню присвячено 

багато праць, існують різні підходи до розуміння об’єкта злочину. Найбільш 

поширеними у сучасній кримінально-правовій теорії є такі концепції: об’єкт 
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злочину – суспільні відносини, об’єкт злочину – правові блага і цінності, об’єкт 

злочину – правовідносини. 

Для нашого дослідження найбільш прийнятною є так звана «ціннісна» 

концепція об’єкту злочину. Як обґрунтовано зазначає Є.В. Фесенко, «цінності – 

найточніший універсальний термін, що вживається для визначення загального 

поняття об’єкта злочину, та його конкретних видів. Саме на них, як таких, що 

мають важливе позитивне значення для окремої людини або суспільних груп чи 

державних органів, держави в цілому тощо, посягають будь-які злочинні 

діяння. ... поняття «цінності» досить широке, завдяки чому охоплює всі 

практично можливі об’єкти злочинних посягань... Визнання компонентами 

цінностей як об’єкта злочинів потерпілих, їхніх інтересів і прав, соціальних 

зв’язків, благ (матеріалізованих – предметів і нематеріалізованих) повно і 

водночас достатньо конкретизує коло зазначених цінностей» [318,c. 85]. 

Варто відзначити, що група злочинів, передбачених статтями 371-375 

КК, якщо і виокремлювалась вченими серед інших злочинів проти правосуддя, 

таке виділення здійснювалось на підставі суб’єкта злочину, тому у науковій 

літературі відсутні дослідження, присвячені визначенню видового об’єкту 

групи злочинів, передбачених статтями 371-375 КК. Що стосується бачення 

безпосереднього об’єкту для окремих злочинів, що входять до цієї групи, то 

переважна більшість науковців називають такими нормальну діяльність 

правоохоронних органів та суду зі здійснення правосуддя у широкому 

розумінні. Крім того, у юридичних складах злочинів, передбачених ст. 371-373 

КК виділяються основний та додатковий об’єкти злочинів, при цьому у якості 

додаткового об’єкта злочинів називають здоров’я, волю, честь і гідність особи. 

Формулюючи власну позицію щодо об’єкта злочинів, передбачених ст. 

ст. 371-375 КК, будемо спиратися на так звану «ціннісну» концепцію об’єкта 

злочину (так, як вона розроблена в Україні відомим дослідником Є.В. 

Фесенком); в межах цієї теорії визначена наступна конструкція об’єкта 

злочину: 1) потерпілі; 2) інтереси та права потерпілих; 3) соціальні зв’язки. 



 

62 

 

Потерпілі. У теорії кримінального права дискусійним є питання щодо 

поняття «потерпілий від злочину». Ґрунтовне дослідження цього питання 

здійснено М.В. Сенаторовим у монографії «Потерпілий від злочину в 

кримінальному праві» [275]. Однак у літературі з кримінального права про 

потерпілого зазначають здебільшого у розділі про предмет злочину, без 

аргументації віднесення людини до предмета злочину. Стосовно визнання 

потерпілого (фізичної особи) предметом злочину існують різні підходи. Одні 

вчені вважають, що людина не може бути предметом злочину, а інші – людина 

може визнаватися предметом злочину. Зокрема М. Бєляєв пише, що предметом 

посягання може бути не лише предмет суспільних відносин, але й будь-який 

інший елемент об’єкта злочину, на який вплинув злочинець [167, с. 303]. Не 

вдаючись до детального аналізу цього питання, яке може бути предметом 

самостійного дослідження, зазначимо, що нами в межах ціннісної концепції 

об’єкт злочину, підтримується підхід, згідно з яким людина не може 

визнаватися предметом злочину. Крім того, зазначимо, що поняття потерпілого 

в кримінально-правовому значенні істотно відрізняється від його 

кримінального процесуального поняття як за змістом, так і обсягом. Згідно 

положень ч. 1 ст. 55 КПК потерпілим у кримінальному провадженні може бути 

фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, 

фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано майнової шкоди. 

Проаналізуємо, хто є потерпілими у посяганнях, передбачених ст. 371–

375 КК. Щодо потерпілого від злочину, передбаченого ст. 371 КК (завідомо 

незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою) слід 

зазначити, що відповідно до положень ч. 2 ст. 183 КПК тримання під вартою 

може застосовувалися лише до особи, яка набула статусу підозрюваного, 

обвинуваченого, а також до особи, яку розшукують компетентні органи 

іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким може бути 

вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для 

притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку 
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і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Відповідно до чинного законодавства можна виділити два різновиди 

затримання особи: затримання особи у кримінальному провадженні як захід 

забезпечення, яке здійснюється в чітко встановлених КПК випадках та за 

особливою процедурою, та адміністративне затримання, яке проводиться у 

виняткових випадках, прямо передбачених КУпАП.  

Привід може бути застосований до особи у кримінальному провадженні 

(ст. 140 КПК), а також при здійсненні цивільного судочинства  (ч. 1 ст. 144, 147 

ЦПК), в адміністративному процесі (ст. 145, 148 КАСУ), при розгляді справ про 

адміністративне правопорушення (ч. 2 ст. 268 КУпАП). Отже, потерпілим від 

складів злочину, передбаченого ст. 371 КК може бути підозрюваний, 

обвинувачений, також особа, яку розшукують компетентні органи іноземної 

держави за кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким може бути вирішено 

питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до 

кримінальної відповідальності або виконання вироку, особа, затримана в 

порядку КУпАП, а також свідок. 

У диспозиції частини 1 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності), потерпілий характеризується формулюванням: 

«завідомо невинний», при цьому сам зміст норми дозволяє зробити висновок 

про процесуальний статус такої особи. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК 

притягнення до кримінальної відповідальності – це стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення. Отже, за змістом ст. 372 КК 

потерпілим від цього злочину є особа, яка має процесуальний статус 

підозрюваного у кримінальному провадженні. 

У ст. 373 КК, якою передбачено кримінальну відповідальність за 

примушування давати показання, потерпілим від злочину може бути: 

підозрюваний, свідок та експерт, тобто особи, які відповідно положень КПК 

можуть бути допитані у кримінальному провадженні під час дізнання (п. 4 ч. 1 
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ст. 3 КПК) або досудового слідства (п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК). Зауважимо, що 

обвинувачений не може бути потерпілим від цього злочину, оскільки згідно з ч. 

2 ст. 42 КПК ним визнається лише особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК. Крім того, не 

можуть бути потерпілими від цього злочину й інші особи, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, зокрема, захисник, спеціаліст, перекладач, 

понятий, цивільний відповідач та цивільний позивач, оскільки КПК не 

передбачає їх допиту на стадії досудового розслідування кримінального 

провадження. 

Диспозиція частини першої ст. 374 КК (порушення права на захист) 

прямо визначає можливого потерпілого від такого посягання – це підозрюваний 

та обвинувачений. 

Зауважимо, що більшість науковців не розглядають питання про 

потерпілого у злочині, передбаченого ст. 375 КК, оскільки вважають, що 

потерпілий від злочину не є обов’язковим елементом (ознакою) юридичного 

складу злочину за цією статтею. Водночас, на нашу думку, потерпілим від 

злочину, передбаченого ст. 375 КК може бути будь-яка особа, щодо якої 

виноситься / якої стосується завідомо неправосудне рішення (учасник судового 

процесу), у тому числі й кримінальному провадженні, зокрема обвинувачений. 

З огляду на викладене спільним у більшості аналізованих складів 

злочинів є те, що всі вони включають потерпілого від злочину як обов’язкову 

ознаку складу злочину і ним може бути, у тому числі, й підозрюваний або 

обвинувачений, процесуальні права та інтереси яких порушуються. Виняток 

становить лише ст. 375 КК в якій потерпілий від злочину хоч і не є 

обов’язковим елементом (ознакою), який характеризує об’єкт злочину, але 

може ним бути (факультативний елемент (ознака). Тобто склади злочинів, 

передбачені ст. 371-375 КК містять таку конститутивну ознаку як потерпілий 

від злочину. 

Враховуючи структуру об’єкта злочину виходячи із ціннісної концепції, 

наступним компонентом об’єкта злочину слід розглянути права та інтереси. 
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Зауважимо, що змістовна характеристика процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного та обвинуваченого неодноразово здійснювалась у роботах 

вчених-криміналістів В.Г. Гончаренка, О.П. Кучинської, М.А. Погорецького, 

Н.П. Сизої, М.В. Шепітька, В.П. Шибіки, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та 

інших, та здійснена нами у попередньому підрозділі, а тому ми не будемо 

зупинятись на відповідному аспекті. Наголосимо лише, що відповідні права та 

законні інтереси є другим компонентом об’єкта злочину за статтями 371-375 

КК. 

Щодо соціальних зв’язків як характеристики об’єкта злочину за основу 

візьмемо доктринальне визначення, яке дає Є.В. Фесенко. Вчений вважає, що 

соціальними зв’язками є суспільно корисні взаємозв’язки або взаємодії 

учасників суспільних відносин. Автор зазначає, що взаємозв’язок учасників 

суспільних відносин – це обопільно усвідомлений суб’єктами фактичний стан 

відносин між ними, за якого вони можуть вчинювати певні дії, що торкаються 

їхніх інтересів чи інтересів третьої сторони, або утримуватися від певних дій, а 

взаємодія – активна поведінка учасників суспільних відносин, спрямована на 

певні зміни у сфері інтересів цих суб’єктів чи третьої сторони або на 

недопущення таких змін [318, с. 64–66]. Досліджуючи соціальний зв’язок, які є 

об’єктом кримінально-правової охорони процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого, слід зазначити, що такий зв’язок, як і будь-який інший 

соціальний зв’язок, є двостороннім, виникає у офіційному процесі, у тому числі 

в кримінальному провадженні. 

Згідно положень п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК кримінальне провадження – це 

досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із 

вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 

1 ст. 3 КПК - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового 

розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний 

представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, 
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стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні 

захисники та законні представники. Соціальний зв’язок полягає у тому, що 

підозрюваний, обвинувачений наділений певними правами. Крім того, чинне 

законодавство встановлює презумпцію непорушення іншими учасниками 

кримінального провадження, зокрема, стороною обвинувачення, прав 

підозрюваного чи обвинуваченого. 

З урахуванням викладеного вище, можна стверджувати, що об’єктом 

злочинів, передбачених частиною 2 ст. 371, статтями 373, 374 КК, є 

встановлений законодавством порядок здійснення правосуддя в частині 

забезпечення прав підозрюваного або обвинуваченого. Ми пропонуємо 

називати таку групу злочинами, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого. Зміст безпосереднього об’єкту 

злочинів за ч. 1 ст. 371, статтями 373 та 375 КК є ширшим. Водночас, 

наприклад, злочин за ст. 375 КК, у разі його вчинення в межах кримінального 

провадження, може посягати на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, з урахуванням чого відповідні цінності повинні визнаватись 

для цього злочину факультативним об’єктом кримінально-правової охорони. 

Отже, у наукових цілях дослідження злочину за статтею 375 КК доцільно не 

відокремлювати від аналізу ознак інших посягань на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого. Аналогічні висновки можуть бути 

зроблені і щодо інших посягань. 

З урахуванням відмінностей у механізмі злочинного посягання 

пропонуємо поділяти кримінальні правопорушення, передбачені статтями 371-

374 КК, на такі підгрупи:  

1) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, пов’язані із  фізичним, психічним або іншим впливом на особу 

потерпілого (ст.ст. 371, 373 КК);  
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2) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, не пов’язані із фізичним, психічним або іншим впливом на 

особу потерпілого (ст.ст. 372, 374 КК). 

Об’єктивна сторона складів злочинів, передбачених ст. ст. 371–375 КК.  

В межах цієї частини роботи ми не будемо детально встановлювати змістовні 

характеристики діяння у злочинах за ст.ст. 371-375 КК (це буде здійснено у 2 

розділі дисертаційного дослідження). Обмежимось лише розглядом більш 

загальних питань. У доктрині кримінального права об’єктивною стороною 

злочину називають зовнішню сторону (зовнішнє вираження) злочину [143, с. 

124]. Об’єктивна сторона юридичного складу злочину є однією з чотирьох 

обов’язкових складових частин юридичного складу злочину, а її елементами 

виступають: діяння; наслідки; причиновий зв’язок; спосіб вчинення злочину; 

час вчинення злочину; місце вчинення злочину; обставина вчинення злочину; 

знаряддя злочину; засоби вчинення злочину [142, с. 100; 186, с. 107]. Тобто зі 

всіх чотирьох складових частин юридичного складу злочину, об’єктивна 

сторона складу злочину характеризується найбільшою кількістю елементів. Всі 

ці елементи об’єктивної сторони складу злочину в теорії кримінального права 

прийнято ділити на обов’язкові, без яких неможлива наявність складу злочину, 

та факультативні. Вважаємо, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 

будь-якого складу злочину є суспільно небезпечне діяння, оскільки саме діяння 

є наявним у всіх злочинах, передбачених Особливою частиною КК.  

З об’єктивної сторони злочини, передбачені ч. 2 ст. 371, статтями 372, 374 

КК полягають у порушенні (недотриманні) закріплених у законодавстві 

конкретних процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. 

Наприклад, таке порушення за ст. 374 КК – це недопущення чи ненадання 

своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист. Що стосується злочинів за ч. 1 ст. 371, статтями 373 та 

375 КК, то зміст діяння у них, так само, як і зміст об’єкту посягання, є ширшим. 

Водночас, діяння за цими статтями можуть передбачати порушення закріплених у 

законодавстві конкретних процесуальних прав та інтересів підозрюваного, 
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обвинуваченого; наприклад, при постановленні суддею завідомо неправосудного 

вироку порушується право обвинуваченого на справедливий суд. 

Проаналізувавши злочини за 371–375 КК, вважаємо, що об’єктивна 

сторона більшості з них передбачає діяння у формі дії. Виняток становить лише 

юридичний склад злочину, передбачений ст. 374 КК, який відносно окремих 

форм вчинення злочину (недопущення або ненадання захисника) допускає 

можливість вчинення шляхом бездіяльності. 

У теорії кримінального права юридичні склади злочину за конструкцією 

об’єктивної сторони поділяють на матеріальні й формальні. Окремі автори 

виділяються, зокрема, формально-матеріальні склади злочинів (С.Д. 

Шапченко), так звані «делікти створення небезпеки» (О.О. Дудоров), а також 

«усічені» (укорочені) юридичні склади злочинів. На нашу думку, недоцільно 

виділяти останні – це різновид злочинів з формальним складом, а «делікти 

створення небезпеки» – це різновид матеріальних юридичних складів злочинів 

С.Д. Шапченко вважає, що об’єктивна сторона матеріальних складів 

злочинів завжди включає: а) принаймні, два обов’язкових елементи – діяння та 

наслідки; б) принаймні, один зв’язок між обов’язковими елементами – 

причинний між діянням та наслідками. Формальний склад злочину – це 

юридичний склад, який не передбачає наслідки як обов’язковий елемент 

об’єктивної сторони. Отже, обов’язковим елементом об’єктивної сторони 

формального складу будь-якого злочину завжди є діяння [142, с. 112]. До 

формально-матеріальних складів С.Д. Шапченко відносить злочини, момент 

закінчення яких пов’язаний як з часом вчинення діяння, так і з часом настання 

передбачених у відповідній нормі наслідків. 

Всі без виключення основні склади злочинів за ст.ст. 371-375 КК, за 

конструкцією об’єктивної сторони є формальними: наприклад, злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 371 є закінченим з моменту незаконного затримання особи, а 

за ч. 1 ст. 372 КК – з моменту вручення повідомлення про підозру завідомо 

невинуватій особі. Водночас кваліфіковані різновиди окремих злочинів, що є 
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предметом нашого дослідження, передбачають заподіяння тяжких наслідків, отже 

є злочинами із матеріальним складом (ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 374 та ч. 2 ст. 375 КК). 

Зауважимо, що традиційно в теорії кримінального права поняття «тяжкі 

наслідки» є оціночним поняттям, яке слід встановлювати у кожному 

конкретному випадку з урахуванням фактичних обставин. Певним орієнтиром 

при цьому можуть слугувати роз’яснення вищих судових інстанцій та правові 

позиції, викладені у рішеннях по конкретних справах. Відзначимо, що такі 

орієнтири відносно злочинів проти правосуддя, відсутні. 

З огляду на це, наведемо декілька наукових позицій щодо визначення 

змісту «тяжкі наслідки» у тих чи інших складах, що є предметом нашого 

дослідження. Так В.І. Тютюгін пише, що інші тяжкі наслідки порушення права 

на захист є оціночним поняттям, зміст якого має визначатися у кожному 

окремому випадку з урахуванням конкретних обставин провадження 

(самогубство потерпілого, заподіяння значної матеріальної шкоди, 

необґрунтоване звільнення від відповідальності винного тощо) [147, с. 577] 

О.А. Чуваков аналізуючи положення ст. 371 КК вказує, що під тяжкими 

наслідками слід розуміти заподіяння в результаті вчинення розглянутих дій 

серйозної шкоди інтересам правосуддя, правам та інтересам громадян 

(наприклад, самогубство або важка хвороба потерпілого та ін.) [154, с. 775]. На 

нашу думку, з урахуванням об’єкту посягання, тяжкі наслідки у злочинах за 

ст.ст. 371-375 КК можуть носити організаційний характер (шкода інтересам 

правосуддя), а також полягати у завданні фізичної шкоди (шкоди життю і 

здоров’ю) або матеріальної шкоди окремим потерпілим. 

Суб’єкт злочину. У ч. 1 ст. 18 КК розкрито зміст поняття «суб’єкт 

злочину»: суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 

з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 

відповідальність. Такого суб’єкта злочину прийнято називати загальним 

суб’єктом злочину. Аналізуючи положення цієї норми можемо констатувати, 
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що законодавцем встановлено три обов’язкові характеристики суб’єкта 

злочину, які можуть виступати його елементами, а саме: 1) фізична особа, 2) 

осудна особа, 3) особа, яка досягла певного віку. 

Крім обов’язкових ознак, які притаманні будь-якому суб’єкту злочину, 

істотне значення для вирішення питання про можливість притягнення до 

кримінальної відповідальності особи мають додаткові ознаки, що 

характеризують спеціального суб’єкта злочину. Спеціальний суб’єкт злочину – 

це така особа, яка володіє, разом з осудністю і віком ще й іншою, додатковою 

ознакою, що передбачена в кримінальному законі або прямо випливає з нього, і 

обмежує коло осіб, які несуть відповідальність відповідно до даного закону 

[310, с.23].  

У багатьох статтях КК спеціальні ознаки прямо не названі, проте можуть 

бути встановлені на основі аналізу самого змісту статті. Також у деяких статтях 

Особливої частини КК може бути передбачено кілька спеціальних ознак 

одночасно. Необхідно зауважити, якщо в статті зазначено про спеціального 

суб’єкта, то це означає, що такий злочин не може бути вчинено особами, яких 

не наділено (не володіють) додатковими (спеціальними) ознаками. Зазначимо, 

що у теорії кримінального права увагу питанню спеціального суб’єкта злочину 

приділили П.П. Андрушко, В.І. Борисов, Л.П. Брич, О.О. Дудоров, К.П. Задоя, 

В.О. Навроцький, В.І Тютюгін та інші. 

Навіть поверховий аналіз тексту статей 371-375 КК, дозволяє 

стверджувати, що суб’єктами злочинів за цими статтями є особи, які наділені 

спеціальними повноваженнями: службові особи органів, які здійснюють 

досудове розслідування, оперативно-розшукову діяльність або судді. Крім того, 

за ч. 2 ст. 371 КК суб’єктом злочину, у випадку його вчинення у формі 

незаконного тримання під вартою, є начальник Державної установи 

Міністерства юстиції України, в якій утримується під вартою потерпілий. 
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При цьому для з’ясування деяких спеціальних ознак суб’єкта слід 

звернутися до змісту інших нормативно-правових актів, зокрема, спеціальних 

законів, у тому числі Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про 

прокуратуру» та інших. 

Відсутність ознак спеціального суб’єкта, як правило, виключає 

відповідальність особи за цими статтями. Винятки з цього загального правила 

пов’язані з двома кримінально-правовими ситуаціями: 1) співучасть; 2) 

опосередковане вчинення злочину. 

Питання співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом є дискусійним у 

доктрині кримінального права. Існує підхід згідно з яким особа за відсутності 

спеціальних повноважень можуть бути співучасниками злочину зі спеціальним 

суб’єктом (організаторами, підбурювачами, пособниками, але не 

співвиконавцями), і їх дії слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 27 КК 

та частиною статті Особливої статті КК, яка встановлює відповідальність 

спеціального суб’єкта злочину. 

С.Д. Шапченко зазначає, що в окремих злочинах взаємозв’язок діяння і 

ознак спеціального суб’єкта носить функціонально нерозривний характер, у 

зв’язку з чим можна констатувати: передбачене у юридичному склад 

відповідного злочину діяння може вчинити лише спеціальний суб’єкт. Такими 

злочинами, зокрема, є державна зрада, зловживання владою або службовим 

становищем, службове підроблення, одержання хабара. При вчиненні у 

співучасті подібних злочинів співучасник, який не має ознак спеціального 

суб’єкта (якщо тільки він не виступає посереднім виконавцем злочину), не 

може визнаватися виконавцем (співвиконавцем) ні за яких умов. Так, якщо за 

дорученням службової особи керівника державної установи його секретар вніс 

в офіційний документ завідомо неправдиві відомості, а керівник підписав цей 

документ, секретар має розглядатись не як співвиконавець, а як пособник у 

службовому підробленні [205, с. 48]. Вчений вважає, що об’єктивна сторона 
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окремих злочинів, юридичний склад яких передбачає спеціального суб’єкта, 

може включати не одне, а кілька діянь. Причому одне діяння може вчинити 

лише спеціальний суб’єкт, а інше (інші) – як спеціальний, так i загальний 

суб’єкти. Якщо останнє діяння вчиняє загальний суб’єкт, правозастосовча 

практика України розглядає його як виконавця (співвиконавця) злочину. 

Типовим, прикладом такої кримінально-правової ситуації у період чинності KK 

1960 р. було застосування насильства до потерпілої особою жіночої статі при 

вчиненні зґвалтування. Очевидно, такий підхід має зберегтися i після набрання 

чинності КК 2001 р. [205, с. 48]. 

Підтримуючи загальні правила кваліфікації співучасті у злочинах із 

спеціальним суб’єктом, сформульовані С.Д. Шапченком, уточнимо їх щодо 

злочинів, які є предметом нашого дослідження.  У злочинах за ст.ст. 371-375 

КК взаємозв’язок діяння і ознак спеціального суб’єкта носить функціонально 

нерозривний характер: наприклад, об’єктивна сторона злочину, передбаченого 

ст. 373 КК, визначена у законі як «примушування давати показання при допиті 

шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, 

який здійснює оперативно-розшукову діяльність»; діяння у складі за ст. 372 КК 

визначається як «притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом 

особою».  

У зв’язку з цим можна констатувати: передбачене у юридичному склад 

відповідного злочину діяння може вчинити лише спеціальний суб’єкт. Отже, 

співучасник відповідних злочинів, який не має ознак спеціального суб’єкта, 

може визнаватись лише організатором, підбурювачем або пособником, а його 

дії слід кваліфікувати з посиланням на відповідну частину ст. 27 КК. 

Безпосередня кваліфікація дій особи, яка не має ознак спеціального 

суб’єкта, за ст.ст. 371-375 КК, можлива лише у випадках так званого 

«опосередкованого вчинення» злочину, зокрема – у разі застосування такою 

особою фізичного або психічного примусу до безпосереднього «виконавця» 
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діяння (у різі, якщо кримінальна відповідальність останнього виключається в 

силу положень ст. 40 КК). 

Суб’єктивна сторона. У доктрині кримінального права питання 

суб’єктивної сторони складу злочину, у тому числі й самого поняття, його 

структури неодноразово були предметом наукових досліджень. Зокрема, 

дослідженню теоретичних та практичних проблем суб’єктивної сторони складу 

злочину присвячено монографія Р.В. Вереши [36; 37; 38]. Питання суб’єктивної 

сторони складу злочину не є безпосереднім предметом нашого дослідження, ми 

лише зазначимо, що вчені дають різні визначення цього поняття. Під 

суб’єктивною стороною складу злочину розуміють внутрішню сторону 

злочину, тобто психічну діяльність особи, що відображає ставлення її 

свідомості і волі до суспільно небезпечного діяння, яке вона вчиняє, і до його 

наслідків [143, с. 166]. Утворюючи психологічний зміст суспільно небезпечного 

діяння (внутрішня сутність злочинного діяння) суб’єктивна сторона складу 

злочину – це ті внутрішні процеси, які відбуваються в психіці осудної особи під 

час вчинення нею передбаченого кримінальним законом суспільно 

небезпечного діяння, є його внутрішньою (по відношенню до зовнішньої 

об’єктивної сторони злочину) стороною – невід’ємною від суб’єкта [142, с. 

169].  

Суб’єктивна сторона складу злочину включає такі елементи (ознаки): 

вину, мету, мотив. Крім того, зазначимо, що окремі вчені зазначають ще й 

емоційний стан як елемент (ознаку) суб’єктивної сторони складу злочину. Вже 

загальновизнаним у доктрині кримінального права є те, що вина є обов’язковою 

складовою складу злочину, а мета, мотив та емоційний стан виступають його 

факультативними елементами. Разом із тим, якщо в диспозиції статті Особливої 

частин КК вказані й мета, мотив або емоційний стан, то вони також є 

обов’язковими елементами цього складу злочину. 

Аналізуючи положення статей 371–375 КК можемо констатувати, що 

єдиним обов’язковим елементом суб’єктивної сторони юридичних складів цих 

злочинів є вина. Так, В.І. Борисов та В.І. Тютюгін зауважують, що із суб’єктивної 
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сторони злочини проти правосуддя переважно є умисними, причому деякі з них 

(наприклад, такі злочини з формальним складом, як передбачені частинами 1 та 2 

ст. 371, ст. 372, ч. 1 ст. 375 КК України та ін.) можуть бути вчинені лише з прямим 

умислом [87, с. 13]. Аналогічний підхід у Ю.В. Александрова [205, с. 734-741] та 

О.А. Чуваков [154, с. 775]. Крім того, В.І. Тютюгін вважає, що суб’єктивна 

сторона складу злочину, передбаченого ст. 372, полягає лише у прямому умислі, 

бо суб’єкт діє завідомо, тобто усвідомлює очевидність притягнення до 

відповідальності саме невинного і бажає цього [ 153, с. 845; 147, с. 577]. 

В.В. Кузнецов і М.В. Сийплокі стверджують, що в абсолютній більшості 

українських підручників, науково-практичних коментарях КК України тощо 

зазначається, що із суб’єктивної сторони притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності характеризується прямим умислом – суб’єкт 

усвідомлює, що він притягає до кримінальної відповідальності завідомо 

невинного та бажає цього [163, с. 144].  

Оскільки об’єктивна сторона основних складів злочинів, передбачених 

ст. 371–375 КК не передбачає настання будь-яких наслідків, то інтелектуальний 

момент цього злочину полягає в усвідомленні суб’єктом злочину фактичної 

сторони свого діяння та його суспільної небезпеки, а вольовий – у бажанні 

вчинити відповідне діяння. 

Більшість вчених вважають, що оскільки при описі диспозиції ч. 1 ст. 

375 КК використовується термін «завідомо», це свідчить про умисний 

характеру цієї дії. Проаналізуємо ознаку «завідомість», яку законодавець 

використав при конструюванні норм, передбачених статтями 371, 372 та 375 

КК. Слід зазначити, що поняття «завідомість» законодавець неодноразово 

використовує як в нормах Загальної частини КК (ч. 3 ст. 42 КК, п. 7 ч. 1 ст. 67 

КК), так і Особливої частин КК (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК, ст. 287 КК, ст. 372 КК, ст. 

375 КК). Однак визначення цього поняття законодавець не дає. 

У доктрині кримінального права існують різні підходи щодо 

кримінально-правового значення ознаки «завідомість» при  конструюванні 

кримінально-правових норм. О.І. Рарог вважає, що «завідомість – це не 
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самостійний елемент психічної діяльності людини, а особливий словесний 

прийом, спосіб вказівки в законі на те, що суб’єкт при вчиненні діяння знав про 

наявність тих чи інших обставин, що мають істотне значення для кваліфікації 

злочину, а тому вчений робить висновок, що «завідомість» необґрунтовано 

включається до ознак суб’єктивної сторони складу злочину
 
 [258, с. 12]. 

Водночас П.І. Орлов зазначав, що завідомість, характеризуючи 

інтелектуальний момент вини, припускає високий ступінь усвідомленості 

обставин, до яких вона належить, і означає, що суб’єкт на момент учинення 

злочину має достовірні знання про особливі ознаки предмета злочину, що не 

викликають у нього сумнівів, потерпілого, характер діяння, якості відомостей, 

документів, посвідчень або про властивість діяння спричинити ті або інші 

наслідки [220, с. 213, 131-134; 221, с. 55-56]. Встановлюючи конкретний зміст 

ознаки «завідомість», звернемося до лексичного тлумачення цього поняття, 

синонімами якого є «явне» або «свідоме». Так, «явний» означає відкритий, 

видний для всіх; очевидний; безсумнівний, а очевидний – який кожному 

відомий; зрозумілий, безсумнівний  [35, с. ]. Тобто значення цього поняття 

можна розкрити як усвідомлення особою характеру майбутніх дій або подій. 

Отже, у лексичному розумінні поняття «завідомість» пов’язано з точним 

знанням особи про певні факти. 

Досліджуючи значення та зміст поняття «завідомість» у конкретних 

юридичних складах злочинів, деякі вчені пропонують взагалі відмовитись від 

його використання в нормах КК. М.В. Шепітько пише, що використання 

терміна «завідомо» у диспозиції ст. 384 КК є зайвим, оскільки відповідний 

склад  злочину є формальним, що саме по собі вказує на можливість  вчинення 

даного злочину лише з прямим умислом [332, с. 139]. М.С. Пономарьова 

вважає, що вказівка на ознаку «завідомо» недоцільною [236, с. 5]. Вважаємо 

термін «завідомість», який використовується законодавцем у статтях 371, 372 

та 375 КК очевидно не в тому розумінні, що наприклад ч. 2 ст. 115 КК, а тому 

слід диспозиції зазначених статей уточнити (детально у 2 розділі). 
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На нашу думку, зміст ознаки «завідомість», зокрема у ст. 375 КК, слід 

встановлювати з урахуванням правової позиції Європейського суду з прав 

людини, що викладена у пункті 43 рішення від 14 лютого 2008 року у справі 

«Кобець проти України» та визначає критерій доказування «поза розумним 

сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи 

неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. 

Тобто суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК повинен бути 

точно обізнаний про наявність такої ознаки як «невинний» (невинуватий), що 

відноситься до особи потерпілого, і така обізнаність беззаперечно свідчить про 

умисний злочин. При цьому особа знає про обставини (про невинуватість 

потерпілого) ще до початку вчинення діяння, яке утворює об’єктивну сторону 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК. Тобто винний впевнений в 

невинуватості завідомо невинуватої особи, а прийняте процесуальне рішення не 

ґрунтується на доказах і не відповідає фактичним обставинам. 

Аналізуючи основні склади досліджуваних злочинів, можемо 

стверджувати про те, що основні склади злочинів, передбачених статтями 371–

375 КК не передбачає таких ознак суб’єктивної сторони як мотив та мета.  

Мотив і мета вчинення злочину не впливають на кримінально-правову 

кваліфікацію дій особи, водночас дають можливість говорити як про ступінь 

суспільної небезпеки самого діяння, так і про особу, яка його вчинила. 

За таких обставин правильне встановлення характеру цих дій сприяє 

точному визначенню ступеня суспільної небезпеки діяння і в результаті – 

призначенню відповідно до цього необхідного й достатнього покарання. 

Водночас мотив спонукає особу до певних дій, впливає на формування 

психічного ставлення особи до вчинюваних нею дій, при вчиненні особою 

злочину та впливає на формування конкретної форми вини. Будь-яка вчинювана 

особою дія має мотив. Зауважимо, що Б.С. Утевський писав, що «винного діяння 

без мотиву не може бути» [322, с. 147]. Тобто мотив визначає собою і мету 

вчинення діяння. Зауважимо, що у особи, яка притягує до кримінальної 

відповідальності завідомо невинного, може бути будь-який мотив (наприклад, 
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оперативне розкриття злочину, кар’єризм, корисливий мотив, помста та інші 

інтереси). 

Крім того, слід зазначити, що відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 374 

КПК у мотивувальній частині обвинувального вироку суд зобов’язаний 

зазначити ознаки суб’єктивної сторони складу злочину, у вчиненні якого 

визнається винуватою особа: форму вини, мотив та мету його вчинення. 

Обов’язковим є зазначення мотиву і мети, коли законодавець передбачає їх у 

диспозиції статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність, що передбачає (визначає) відповідальність за кримінальне 

правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений, або 

вказує їх як кваліфікуючі ознаки (наприклад, див. п. 6. ч. 2 ст. 115, ст. 185, 190, 

296, 364 КК). 

Тобто суд при здійсненні остаточної кримінально-правової кваліфікації дій 

особи обов’язково з’ясовує мотив та мету, якими керувалася особа, що притягла 

до кримінальної відповідальності завідомо невинуватого, а потім вже призначає 

покарання згідно з положеннями Загальної частини КК та в межах санкцій 

відповідної статті Особливої частини КК. Отже, мотив при вчиненні аналізованих 

злочинах, у основних складах,  хоча й не має значення для кримінально-правової 

кваліфікації дій особи, водночас впливає на ступінь суспільної небезпеки злочину, 

а таким чином – на призначення судом особі покарання. 

Таким чином, юридичні склади злочинів, передбачені статтями ч. 2 ст. 

371, 372, 374 КК, побудовані законодавцем з використанням типової юридичної 

конструкції, яка включає: а) об’єкт злочину – процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого; б) об’єктивну сторону – порушення 

(недотримання) закріплених у законодавстві процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого; в) суб’єкт – службові особи органів, які 

здійснюють досудове розслідування, оперативно-розшукову діяльність або 

судді;  г) суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу.  

Окремі ознаки юридичних складів злочинів за частиною 1 ст. 371, ст. 

374, ст. 375 КК не відповідають визначеній конструкції в повній мірі. 
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Передбачені процесуальним законом права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого для складів відповідних злочинів відіграють роль 

факультативного об’єкта кримінально-правової охорони. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Склади злочинів, передбачених статтями ч. 2 ст. 371, 372, 374 КК, 

побудовані законодавцем з використанням типової юридичної конструкції, яка 

включає:  

а) об’єкт злочину – процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого;  

б) об’єктивну сторону – порушення (недотримання) закріплених у 

законодавстві процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого;  

в) суб’єкт – службові особи органів, які здійснюють досудове 

розслідування, оперативно-розшукову діяльність або судді;  

г) суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу. 

2. Окремі ознаки юридичних складів злочинів за частиною 1 ст. 371, ст. 

374 КК не відповідають визначеній конструкції в повній мірі. Оскільки 

передбачені процесуальним законом права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого для складів відповідних злочинів відіграють роль 

факультативного об’єкта кримінально-правової охорони. 

3. Специфічні ознаки злочину за ст. 375 КК виходять за межі наведеної 

юридичної конструкції: постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови може мати місце не 

лише у кримінальному, але й у всіх інших різновидах судового провадження, і 

відповідно, заподіює або ставить у загрозу заподіяння шкоди процесуальні 

права та інтереси не лише підозрюваного, обвинуваченого, а й інших учасників 

судового провадження.  

Водночас, злочин за ст. 375 КК, у разі його вчинення в межах 

кримінального провадження, може посягати на процесуальні права та інтереси 
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підозрюваного, обвинуваченого, з урахуванням чого відповідні цінності 

повинні визнаватись для цього злочину факультативним об’єктом кримінально-

правової охорони. 

4. У наукових цілях дослідження злочину за статтею 375 КК доцільно не 

відокремлювати від аналізу ознак інших посягань на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

5. З урахуванням відмінностей у механізмі злочинного посягання 

пропонується поділяти кримінальні правопорушення, передбачені статтями 371-

374 КК, на такі підгрупи:  

1) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, пов’язані із фізичним, психічним або іншим впливом на особу 

потерпілого (ст.ст. 371, 373 КК);  

2) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, не пов’язані із фізичним, психічним або іншим впливом на особу 

потерпілого (ст.ст. 372, 374 КК). 
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РОЗДІЛ 2 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА 

ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО:  

ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ЮРИДИЧНИХ СКЛАДІВ 

 

 

2.1. Особливості юридичних складів злочину за ст. 371 КК 

 

Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, 

домашній арешт або тримання під вартою передбачена ст. 371 КК. У теорії 

кримінального права питанню кримінальної відповідальності за вчинення 

злочину, передбаченого ст. 371 КК приділяється увага, зокрема у роботах, П.П. 

Андрушка, А.М. Бойка, В.І. Борисова, В.О. Навроцького, В.І. Тютюгіна, Є.В. 

Фесенка та інших. На дисертаційному рівні склади злочину, передбаченого ст. 

371 КК досліджено Р.І. Мельником [188] та О.С. Шнипко [336].  

В межах цієї частини роботи нами будуть досліджені особливості 

(специфічні ознаки) складів злочину, передбаченого ст. 371 КК. Такими 

специфічними ознаками, насамперед, є особливості самої конструкції ст. 371 

КК, а також характеристики злочинного діяння. 

Так, у ч. 1 ст. 371 КК передбачена відповідальність завідомо незаконне 

затримання або незаконний привід, а у ч. 2 ст. 371 КК – за завідомо незаконні 
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домашній арешт або тримання під вартою. Зауважимо, що об’єднання у ч. 1 та 

ч. 2 ст. 371 КК фактично самостійних складів злочину в одній статті 

обґрунтовується схожістю характеру суспільної небезпеки, єдністю об’єкта, 

тотожністю діяння та суб’єктивних ознак, а також схожістю об’єктивної 

сторони складів злочину. Отже, специфіка конструкції самої ст. 371 КК полягає 

у тому, що перша і друга частини цієї статті представляють два відносно 

самостійні юридичні склади злочинів, а третя – містить склад з обтяжуючими 

обставинами, при цьому останній є кваліфікованим по відношенню тих, що 

визначені у першій та другій частинах статті. 

Зміст діянь вказаних у ч. 1 та ч. 2 ст. 371 КК виражається за допомогою 

формулювань «завідомо незаконне затримання», «незаконний привід», 

«завідомо незаконний домашній арешт» та «завідомо незаконне тримання під 

вартою». З цього вбачається, що законодавець  описує заборонене діяння за 

допомогою бланкетних ознак. Для встановлення конкретного змісту названих 

вище ознак, слід звернутись до процесуального законодавства, перш за все – до 

глави 10 розділу ІІ КПК, яка регламентує підстави та порядок застосування це 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

Затримання особи пов’язане з обмеженням права на свободу та особисту 

недоторканність, а тому обґрунтовано процесуальні норми, що регламентують 

порядок і строки затримання, закріплено в міжнародно-правових актах, зміст 

яких інтерпретовано в національне законодавство. Чинне законодавство 

України передбачає два різновиди затримання особи, зокрема, як захід 

забезпечення кримінального провадження, так і забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення. Зауважимо, що норми КПК 

встановлюють досить чіткий порядок дій суб’єктів по здійсненню кримінально 

процесуального затримання. 

Затримання особи як захід забезпечення у кримінальному провадженні 

регламентовано ч. 2 ст. 176 КПК. При цьому згідно з положень КПК, 

запобіжний захід стосовно особи може здійснюється лише у кримінальному 

провадженні спеціально уповноваженим на те суб’єктом та за чітко 
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встановленою КПК процедурою. Так, статтями 188–192, 207–213 КПК 

регламентовано підстави та порядок застосовування затримання. Зазначимо, що 

законодавець встановив два процесуальні порядки затримання особи: без 

ухвали та за ухвалою суду (статті 188-191, 208-213 КПК). 

Ми детально зупинимось на особливостях застосування затримання 

особи за ухвалою суду, оскільки саме при здійсненні такого виду завідомо 

незаконного затримання, дії працівників правоохоронного органу можуть бути 

кваліфіковані за ст. 371 КК. Дії іншої особи щодо затримання, зокрема в прядку 

ч. 2 ст. 207 КПК, вчиненого з порушенням встановлених вимог, можуть бути 

кваліфіковані як злочин за ст. 146 КК. Зауважимо, що мета та підстави 

застосування запобіжних заходів регламентовано положеннями кримінального 

процесуального закону, зокрема ст. 177 КПК. Так, першочергово особа, яка 

уповноважена здійснювати досудове розслідування, приймає процесуальне 

рішення про необхідність затримання особи (з дотриманням процедури, яка 

передбачена КПК, яка включає декілька етапів), а потім вже ухвалюється судом 

рішення, на підставі якого здійснюється затримання особи у кримінальному 

провадженні. 

Положення КУпАП та Закону України «Про Національну поліцію» 

регламентують порядок і підстави затримання особи у справі про 

адміністративне правопорушення. Згідно з ч. 1 ст. 260 КУпАП, одним із заходів 

забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення є 

адміністративне затримання, а ст. 261 та ст. 263 КУпАП встановлено порядок 

та строки здійснення адміністративного затримання. При цьому КУпАП 

містить вичерпний перелік адміністративних правопорушень, за які може бути 

застосоване адміністративне затримання, а у ст. 262 КУпАП регламентовано 

виключний перелік органів (посадових осіб), правомочних здійснювати 

адміністративне затримання. 

Також слід зазначити, що згідно з положеннями ч. 1 ст. 38 КК не 

визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після 

вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і 
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доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено 

перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. 

Враховуючи наведене, важливим є питання про те, які саме види 

затримання охоплюються ч. 1 ст. 371 КК України: кримінальне процесуальне, 

адміністративне чи обидва ці види затримання. В юридичній літературі 

зазначається неоднозначний підхід до питання про кримінальну 

відповідальність за незаконне адміністративне затримання. Так, більшість 

вчених, зокрема, Р.І. Мельник [188, с. 17], В.О. Навроцький [202, с. 17], Є.В. 

Фесенко [207, с. 143] констатують, що у ч. 1 ст. 371 КК йдеться виключно про 

кримінальне процесуальне затримання. Л. Палюх вважає, що нормою, 

передбаченою ст. 371 КК України, охороняється лише порядок кримінального 

процесуального затримання, оскільки у КПК України використовується термін 

«затримання» (такий, що вжитий законодавцем у ч. 1 ст. 371 КПК України), 

тоді як у ст. ст. 261–263 КУпАП наведено термін «адміністративне 

затримання». При  цьому автор погоджується з вченими, які вважають, що 

завідомо незаконне адміністративне затримання повинне кваліфікуватися за 

відповідними нормами розділу ХV Особливої частини КК України [227, с. 137-

141]. 

На наш погляд, у ч. 1 ст. 371 КК йдеться як про завідомо незаконне 

затримання особи за підозрою у вчиненні злочину у кримінальному 

провадженні, так і за незаконне адміністративне затримання. При незаконному 

обмеженні волі (свободи) особи немає різниці, таке затримання здійснено у 

адміністративному порядку чи у кримінальному процесуальному. 

Адміністративне затримання є примусовим заходом, яке також пов’язане з 

порушенням конституційного права особи на свободу та особисту 

недоторканність. Такий підхід підтверджується правовою позицією ЄСПЛ у 

рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», 

а також рішенням Конституційного Суду України від 26.06.2003 р. № 12-

рп/2003 (абзаці 4 п. 6) [267]. 



 

84 

 

У чинному законодавстві України привід як захід процесуального 

примусу стосовно особи може бути застосований у цивільному та 

адміністративному процесі, у справі про адміністративне правопорушення, а 

також у кримінальному провадженні. 

Домашній арешт та тримання під вартою згідно з ч. 1 ст. 176 КПК є 

запобіжними заходами. Порядок і підстави застосування стосовно особи 

домашнього арешту регламентовано ст. 181 КПК. Строк дії ухвали слідчого 

судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох 

місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може 

бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового 

розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк 

тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не 

може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про 

застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою 

дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК).  

Тримання під вартою відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК є винятковим 

запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор 

доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти 

ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, 

передбачених частиною п’ятою статті 176 цього Кодексу. У ч. 2 ст. 183 КПК 

наведено вичерпний перелік осіб стосовно, яких може бути обрано такий 

запобіжний захід і виключно у разі якщо жоден із більш м’яких запобіжних 

заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. У статтях 183-

206 КПК регламентовані підстави, порядок та строки застосування тримання 

під вартою. 

Отже, затримання, привід, домашній арешт та тримання під вартою є 

законним лише при дотриманні визначених законодавством підстав та умов для 

застосування відповідного заходу примусу. Відповідно до ст. 5 Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод затримання особи за відсутності 

підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції [113], визнається 

порушенням права на свободу та особисту недоторканність. («Ошурко проти 

України» (рішення ЄСПЛ від 08 вересня 2011 року), «Нечипорук і Йонкало 

проти України» (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року), «Харченко проти 

України» (рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року) та інші рішення). 

У практиці ЄСПЛ щодо дотримання положень п. 1 ст. 5 Конвенції 

встановлено вимогу про те, щоб позбавлення свободи було «законним», 

зокрема з дотриманням «процедури, встановленої законом», Конвенція відсилає 

до норм національного законодавства та встановлює зобов’язання 

забезпечувати дотримання матеріально-правових і процесуальних норм 

законодавства, а також вимагає, щоб при будь-якому позбавленні свободи 

забезпечувалася мета ст. 5 – захист осіб від свавілля. Відповідно до практики 

ЄСПЛ національні органи, передусім суди, повинні тлумачити і застосовувати 

національний закон відповідно до ст. 5 Конвенції (рішення ЄСПЛ від 10 червня 

1996 року у справі «Бенхем проти Сполученого Королівства»). 

Основною загальною ознакою об’єктивної сторони юридичного складу 

злочину, передбаченого ст. 371 КК є незаконність всіх форм його вчинення. 

Слід відзначити, що у ч. 1 та ч. 2 ст. 371 КК законодавець використав різну 

техніко-юридичну конструкцію для формулювання основних складів злочину, 

передбаченого відповідними частинами ст. 371 КК, зокрема, у ч. 1 ст. 371 КК 

йдеться про «завідомо незаконне затримання або незаконний привід», а у ч. 2 

цієї статті «завідомо незаконні домашній арешт або тримання під вартою». 

Використання формулювання «незаконне» в однині при описанні ознак діяння 

у ч. 1 ст. 371 КК справляє враження, що відповідна характеристика стосується 

лише затримання, і не стосується приводу. Насправді це не так; слід відмітити 

порушення вимог законодавчої техніки, і рекомендувати замінити однину на 
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множину, а наразі здійснювати поширювальне тлумачення кримінального 

закону. 

Здійснюючи аналіз складів злочину за ст. 371 КК, науковці завжди 

звертаються до характеристики незаконності. Так, О.А. Чуваков пише, що 

незаконними будуть визнані арешт, привід, затримання або утримання під 

вартою не на підставі або не у порядку, регламентованих зазначеними статтями 

КПК або Законом України від 30.06.1993 р. «Про попереднє ув’язнення». 

Затримання, привід, арешт або утримання під вартою будуть незаконними і у 

тому випадку, коли під час їх здійснення будуть мати місце порушення 

процесуальних вимог: арешт без рішення суду, затримання або привід без 

складання процесуальних документів тощо. Незаконність зазначених заходів 

також може бути визнано за відсутності необхідних матеріальних підстав для їх 

вжиття: у діях затриманого або арештованого відсутні ознаки складу злочину, 

немає ніяких підстав вважати, що обвинувачений щодо якого вжито заходи 

припинення у виді арешту, перебуваючи на волі, зникне від суду і слідства або 

перешкодить встановленню істини з кримінальної справи, або продовжить 

свою злочинну діяльність; особа, щодо якої здійснений привід, не ухилялася від 

явки до слідчого на допит тощо [154, с. 774-775]. Зауважимо, що 

характеристика вченим цього складу злочину здійснена ще у період дії КПК 

1960 року. 

Для розкриття змісту ознаки «незаконності» ми пропонує використати 

підхід, застосований С.Д. Шапченком при тлумаченні відповідної 

характеристики як ознаки складу злочину за ст. 146 КК (Незаконне позбавлення 

волі). Так, у коментарі до ст. 146 КК науковець вказує, що незаконність 

позбавлення волі означає, що створення зовнішніх перепон вільному 

пересуванню потерпілого відбувається:  

а) всупереч встановленому Конституцією України праву на свободу в 

частині вільного пересування особи, якщо це право не обмежене положеннями 
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інших нормативно-правових актів, які не суперечать Конституції України, або з 

порушенням конкретних положень зазначених нормативно-правових актів; 

особливе значення серед них має Закон «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р. (ВВР. – 2004. – № 15. – 

Ст.232);  

б) за відсутності обставин, що виключають злочинність діяння, зокрема, 

необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, що вчинила 

злочин,  

в) за відсутності обставин, що відповідно до ч. 2 ст.11 свідчать про 

малозначність діяння;  

г) за відсутності згоди самого потерпілого чи його законних 

представників [205, с. 277].  

Відповідне розуміння незаконності, за виключенням останнього пункту, 

можна поширити і на злочин за ст. 371 КК - згода самого потерпілого не 

потрібна, оскільки заходи забезпечення завжди здійснюються без згоди особи. 

Будь-яке обмеження свободи особи повинно мати місце лише в разі 

необхідності, з обов’язковим дотриманням усіх гарантії, що виключають 

необґрунтоване застосування заходів державного примусу. Саме мотив 

обґрунтовує необхідність затримання (приводу, домашнього арешту або 

тримання під вартою) як єдину захід кримінального процесуального примусу в 

конкретній ситуації. Як мотив кримінального процесуального та 

адміністративного затримання, а також приводу, домашнього арешту або 

тримання під вартою може виступати певна інформація про особу, а також 

умовами (для кримінального процесуального затримання – заходи забезпечення 

кримінального провадження регламентовано КПК, а адміністративного – 

встановлено КУпАП та Законом України «Про національну поліцію». 

Ю.В. Александров вказує на те, що може бути також визнана у разі 

відсутності для цього необхідних матеріальних підстав: особа, щодо якої 
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здійснено привід, не ухилялася від з’явлення до слідчого чи суду, немає будь-

яких підстав вважати, що затриманого можна підозрювати у вчиненні злочину, 

що обвинувачений, якого заарештовано, перебуваючи на волі, буде 

переховуйся від слідства і суду або перешкодить встановленню істини у 

кримінальній справі, у діянні арештованого нема складу злочину, або, 

незважаючи на те, що це встановлено під час перебування під вартою 

затриманого або арештованого, службова особа не звільняє його негайно з-під 

варти тощо [205, с. 735].  

Тобто при застосуванні стосовно особи затримання, приводу, 

домашнього арешту або тримання під вартою має бути дотримано процедури, 

які прямо передбачені в КПК та КУпАП. Водночас якщо відсутні передбачені 

законодавством підстави та умисно порушено порядок, то це вказує на так 

звану «процесуальну» незаконність дій. Слід зазначити, що не усі порушення є 

грубими, ті які не становлять суспільної небезпеки, а тому вважаємо за 

необхідне змінити диспозиції частин 1 та 2 ст. 371 КК, використавши оціночне 

поняття «грубе порушення». Так, застосування зазначених заходів до особи за 

відсутності передбачених законодавством підстав та в порушення порядку, не 

завжди вказує на те, що такі дії обов’язково утворюють склади злочину, 

передбаченого ст. 371 КК. 

Щоб усвідомлення та воля особи як складова процесуального 

порушення, яке допущено при здійсненні затримання, приводу, домашнього 

арешту або тримання під вартою, можна було визнати незаконним 

(протиправним) у кримінально-правовому розумінні, необхідно встановити 

його суспільну небезпеку. В іншому випадку, кожне, в кримінальному 

процесуальному розумінні затримання, привід, домашній арешт або тримання 

під вартою було б незаконним, яке було здійснено з деякими порушеннями 

вимог кримінального процесуального закону, було б злочином, наприклад, не 

роз’яснено права особі, або неналежно складено протокол. 
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Разом із тим такий підхід, на нашу думку, невірний, оскільки позбавляє 

можливості аналізу кожного діяння на відповідну ознаку злочину – суспільну 

небезпеку. Тільки суспільно небезпечне діяння  є злочином – формальна 

відповідність ознакам статті Особливої частини КК не є достатнім для визнання 

діяння протиправним в кримінально-правовому розумінні. У доктрині 

кримінального права загальновизнаним є те, що діяння суспільно небезпечне, 

якщо воно заподіює істотну шкоду чи може створити загрозу заподіяння такої 

шкоди об’єкту кримінально-правової охорони. У зв’язку з цим, пропонуємо 

передбачити «грубість» порушення як обов’язкову умову настання 

кримінальної відповідальності за ст. 371 КК. 

Вважаємо, що грубе порушення порядку затримання, приводу, 

домашнього арешту або тримання під вартою – це:  

1) відсутність встановлених законодавством підстав застосування 

затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою стосовно 

особи;  

2) відсутність умов (у кримінальному провадженні – це внесення 

відомостей в ЄРДР);  

3) порушено, передбачений законодавством порядок здійснення 

затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (протокол 

складено, але не підписано уповноваженою особою, не роз’яснено особі права, 

не надано захисника). Так, трапляються випадки, коли співробітники 

правоохоронних органів, знаючи про безпідставність і незаконність своїх дій, 

все одно затримують або застосовують привід, домашній арешт та тримання під 

вартою стосовно особи. Тут має місце завідомо незаконне діяння, що становить 

склад злочину і кримінальну відповідальність, передбачену ч. 1 або ч. 2 ст. 371 

КК. 

Отже, затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

буде незаконним не лише якщо для цього не було підстав (або їх було 
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недостатньо), але і коли при цьому порушувалися процедурні норми (не 

роз’яснено права, не складений протокол та інші). Як вже зазначалось, що 

чинне законодавство, зокрема Законом України від 01.12.1994 року № 266/94-

ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду», передбачає виплату 

компенсації потерпілій особа, зокрема за завдання матеріальної та моральної 

шкоди. Слід зазначити, що в разі незаконного порушення прав особи, заподіяна 

шкода відшкодовується, при цьому компенсація шкоди здійснюється за 

рахунок держави. 

Таким чином, завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт 

та тримання під вартою – це умисне грубе порушення встановленого порядку 

здійснення затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою 

компетентною особою (службовою особою правоохоронного органу).  

Щодо моменту закінчення злочин, передбаченого ст. 371 КК, О.А. 

Чуваков пише, що злочин визнається закінченим з моменту вчинення хоча б 

однієї з перелічених у ст. 371 КК дій. Винесення незаконної постанови на 

арешт, затримання, утримання під вартою або привід може бути визнано як 

готування до злочину [154, с. 775]. Зазначимо, що В.І. Тютюгін також вказує на 

те, що злочин, як правило, вчиняється шляхом активної поведінки – дії, що 

полягає у самому факті незаконного приводу, затримання, арешту чи тримання 

під вартою. Проте, якщо особа, наприклад, трималася під вартою із законних 

підстав, але після закінчення встановлених у законі строків (ст. 197 КПК) не 

звільняється з-під варти без законних на це підстав, злочинне діяння 

здійснюється вже шляхом бездіяльності. Саме з моменту невиконання 

обов’язку звільнити особу подальше її утримання під вартою стає незаконним. 

Також вчений зазначає, що за частинами 1 і 2 ст. 371 КК відповідальність 

настає за злочин із формальним складом, який визнається закінченим з часу 

вчинення хоча б одного з альтернативно перелічених у законі діянь і саме з 

цього моменту набуває триваючого характеру [153, с. 842]. 
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Ю.В. Александров вказує, що злочин, передбачений ст. 371 КК є 

триваючим. На думку вченого, він починається з моменту початку здійснення 

незаконного приводу, затримання, арешту (взяття під варту) або з моменту 

тримання під вартою особи, яка підлягає звільненню у зв’язку з відсутністю 

підстав для подальшого тримання під вартою, і закінчується моментом 

звільнення особи, що піддана приводу, затримана, взята під варту або 

тримається під вартою без законних підстав. Автор вважає, що факт  винесення 

незаконної постанови про затримання, арешт або про продовження тримання 

під вартою є готуванням до злочину [205, с. 735]. 

Вважаємо, що завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт 

або тримання під вартою особи є закінченим в момент фактичного обмеження 

свободи пересування особи, а у разі затримання, домашнього арешту або 

тримання під вартою особи умовою є - у зв’язку з підозрою особи у вчиненні 

злочину. Так, злочин, передбачений ч. 1 ст. 371 КК вважається закінченим з 

моменту незаконного затримання або приводу. Водночас склади злочину, 

передбачений ч. 2 ст. 371 КК закінчено з моменту обрання домашнього арешту 

чи взяття під варту, а також залишення під домашнім арештом чи під вартою 

всупереч ухвали суду про скасування запобіжного заходу чи закінчення строку 

його обрання. Тобто момент закінчення злочину, передбаченого ст. 371 КК 

залежить від форми його вчинення. 

Стосовно обстановки вчинення злочину, передбаченого ст. 371 КК, 

проаналізувавши чинне законодавство та форми вчинення цього злочину, 

можемо констатувати, що вчинення цього злочину можливе лише у 

кримінальному провадженні та у провадженні у справі про адміністративне 

правопорушення. 

Враховуючи це, а також інші фактори, зауважимо на деякій умовності  

віднесення злочину за ч. 1 ст. 371 КК до злочинів, що посягають на 

процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого. Зокрема, злочин у формі 

завідомо незаконного приводу щодо кримінального провадження передбачає 

також посягання на окремі процесуальні права свідка; також незаконний привід 
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може мати місце у цивільному, адміністративному провадженнях, провадженні 

у справах про адміністративне правопорушення. Незаконне затримання може 

пов’язуватись, зокрема, із порушенням порядку вчинення відповідного заходу в 

адміністративному порядку. Водночас, реальні випадки засудження за ст. 371 

КК, в тому числі за першою частиною цієї статті, пов’язуються із вчиненням 

передбачених цією статтею дій в межах кримінального провадження. 

Суб’єктом злочину може бути прокурор, слідчий, особа, яка провадить 

досудове розслідування, суб’єктом незаконного тримання під вартою може 

бути і службова особа місця тримання під вартою. Крім того, суб’єктом 

злочину є особи, вказані у ст. 262 КУпАП. При цьому суддя, на нашу думку,  не 

є суб’єктом цього злочину, оскільки незаконні дії судді, що призвели до 

незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під 

вартою слід кваліфікувати за ст. 375 КК (детально це питання буде висвітлено 

при здійсненні аналізу складів злочину, передбаченого ст. 375 КК). 

Також не є суб’єктом цього злочину, будь-яка особа, яка згідно з ч. 2 ст. 

207 КПК наділена правом затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку 

особу, оскільки дії такої особи, за наявності підстав, слід кваліфікувати за 

статтями КК, що встановлюють відповідальність за злочини проти особи. Отже, 

вважаємо за необхідне безпосередньо у тексті статті вказати таку ознаку 

спеціального суб’єкта злочину (працівник правоохоронного органу). 

Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 371 

КК характеризується лише прямим умислом. Про прямий умисел свідчить 

достовірного знання винного про вчинення затримання, приводу, домашнього 

арешту або тримання під вартою за відсутності законних підстав та в 

порушення порядку, які передбачені законодавством, застосування таких 

заходів забезпечення кримінального провадження та провадження в справах 

про адміністративні правопорушення. Вважаємо, що вказівка на завідомість дій 

винного є зайвою. 

Таким чином, в контексті ст. 371 КК зміст ознаки «завідомо незаконне / 

незаконний» не передбачає наявності так званого «передумислу» і 
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наближається до змісту формулювання «явно (очевидно) незаконний», тобто 

позначає ніщо інше, як вищий ступінь усвідомлення суб’єктом суспільної 

небезпеки (незаконності) своєї поведінки. Для уникнення можливості 

подвійного тлумачення тексту КК, пропонуємо замінити формулювання 

«завідомо незаконний» ознакою «незаконний» та викласти статтю 371 КК в 

такій редакції: 

 

«Стаття 371. Незаконні затримання, привід, домашній арешт або 

тримання під вартою 

 

1. Незаконне затримання або незаконний привід, тобто грубе порушення 

встановленого законодавством порядку затримання або приводу, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Незаконний домашній арешт або незаконне тримання під вартою, 

тобто грубе порушення встановленого законодавством порядку застосування 

запобіжного заходу у вигляді арешту або тримання під вартою, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів чи в інших 

особистих інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки,  – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років.» 
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2.2. Особливості юридичних складів злочину за ст. 372 КК 

 

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою 

у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 

вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду. Також Основний Закон України встановлює, що ніхто не 

зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а 

обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, а також на припущеннях. Зауважимо, що у Рішенні Конституційного 

Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 надано офіційне 

тлумачення ч. 3 ст. 62 Конституції України, згідно з яким обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. 

Сформульовані в зазначеній статті Конституції України положення є 

загальним формулюванням, що ґрунтується на принципі презумпції 

невинуватості особи, закріпленому у міжнародних нормативно-правових актах, 

зокрема, у ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини та у п. 2 ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Також у п. 2 ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  закріплено, що 

кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному 

порядку. Крім того, зазначено, що кожен обвинувачений в кримінальному 

злочині має право вважатися невинним, поки винність його не буде доведена 

згідно із законом [113]. 

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК є 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 

охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 
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невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 

піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

Зауважимо, що конституційний принцип презумпції невинуватості знайшов 

своє відображення (закріплення) й у інших нормативно-правових актах 

України, у тому числі ст. 7, ст. 17 КПК, ч. 2 ст. 2 КК. 

Таким чином, конституційне, кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство регламентує захист невинуватих осіб від необґрунтованого і 

незаконного обвинувачення та засудження завдяки закріпленню в них 

принципу презумпції невинуватості. 

З урахуванням наведеного, цілком виправданим є наявність у КК норми, 

яка передбачає захист особи від необґрунтованого повідомлення про підозру. 

Так, слідчий та прокурор зобов’язані притягати до кримінальної 

відповідальності лише осіб, стосовно яких є достатні докази їхньої вини у 

вчиненні певного злочину, притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності є порушенням конституційного принципу – презумпції 

невинуватості. Проте сама наявність норми у кримінальному законі не означає, 

що такий інструментарій ефективно використовується у боротьбі із 

посяганнями на права особи. За статистичними даними ДСА, у період з 2013 по 

2017 роки було засуджено за ст. 372 КК всього 4 особи (всі у 2014 р.). 

Юридичний аналіз складу притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності здійснювався у працях П.П. Андрушком [9, с. 

176-242; 10, с. 49-113], М.І. Бажановим [16], В.І. Борисовим та В.І. Тютюгіним 

[87], В.В. Кузнецовим та М.В. Сийплокі [162; 278; 279], Є.В. Фесенком [142, с. 

591-637] та іншими. Незважаючи на це, окремі питання, зокрема щодо змісту 

самого діяння «притягнення до кримінальної відповідальності», моменту його 

закінчення, тощо, потребують переосмислення у зв’язку з прийняттям 

Верховною Радою України у 2012 році нового КПК. 

Особливості ЮСЗ, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК стосуються: 1) діяння 

(зміст якого у тексті закону визначений як «притягнення завідомо невинного до 
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кримінальної відповідальності»); 2) характеристики потерпілого від злочину (за 

текстом диспозиції – «завідомо невинного»); 3) суб’єкта злочину («слідчий, 

прокурор чи інша уповноважена на те законом особою»). 

Розпочнемо із визначення змісту діяння. Так, Закон України про 

кримінальну відповідальність не дає визначення змісту дії притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності, тобто диспозиція ч. 1 ст. 

372 КК є бланкетною. Для з’ясування змісту цієї ознаки спочатку пропонуємо 

звернутись до норм процесуального законодавства та Рішення КСУ у так званій 

«Справі про депутатську недоторканність». 

У п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК законодавець дає визначення термінопоняття 

«притягнення до кримінальної відповідальності», зокрема, притягнення до 

кримінальної відповідальності – це стадія кримінального провадження, яка 

починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення. Зауважимо, що КПК 1960 року не містив 

визначення поняття «притягнення до кримінальної  відповідальності» та не 

встановлював моменту, з якого особа вважається притягнутою до кримінальної 

відповідальності. Конституційний Суд України у Рішенні від 27 жовтня 1999 

року № 9-рп/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 

Конституції України (справа про депутатську недоторканність), зазначив, що в 

аспекті порушених у конституційному поданні Міністерством внутрішніх справ 

України питань положення частини третьої статті 80 Конституції України треба 

розуміти так: кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду, а притягнення до кримінальної 

відповідальності, як стадія кримінального переслідування, починається з 

моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину [268]. 

Аналізуючи положення статей 276–278 КПК, зазначимо, що 

процесуальна дія повідомлення про підозру включає в себе складові частини. 

Зокрема, слідчий або прокурор спочатку складає повідомлення про підозру, 

вручає його особі і при врученні цього повідомлення зобов’язаний негайно 
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поінформувати таку особу про її права, які визначені ст. 42 КПК. При цьому 

слід зауважити, що кримінальне провадження підлягає закриттю з підстав, 

передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК, а саме якщо: встановлено 

відсутність події кримінального правопорушення; встановлено відсутність в 

діянні складу кримінального правопорушення; не встановлено достатніх 

доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх 

отримати. Тобто притягнення до кримінальної відповідальності – це процес, 

який включає комплекс дій: складання, підписання, затвердження (прокурором) 

та вручення повідомлення про підозру особі. 

Встановивши, у якому значенні вживається формулювання 

«притягнення до кримінальної відповідальності» на нормативному рівні, 

пропонуємо звернутись до доктринального розуміння змісту відповідного 

діяння як ознаки складу злочину за ст. 372 КК України. 

У теорії кримінального права існує декілька підходів до визначення 

змісту діяння, що утворює об’єктивну сторону ЮСЗ, передбаченого ч. 1 ст. 372 

КК. Так, у науковій літературі існують різні підходи до форм об’єктивної 

сторони складу злочину притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності. Одні вчені виділяють три форми об’єктивної сторони, а саме: 

за відсутності події злочину або складу злочину в діянні особи, яка притягнена 

до кримінальної відповідальності, або при недоведеності участі особи у 

вчиненні злочину [15, с. 21]. 

Водночас існує інша точка зору, що склад злочину, передбачений ст. 372 

КК, має місце не тільки тоді, коли особа взагалі не вчинила злочину, а й тоді, 

коли цією особою вчинено інший злочин, а не той, за вчинення якого її 

притягують до кримінальної відповідальності [210, с. 1095]. Такий підхід 

підтримують В.В. Кузнецов та М.В. Сийплокі, які вважають, що об’єктивна 

сторона аналізованого злочину має наступні форми притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності: винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого: за відсутністю події злочину; за 

відсутністю складу злочину в її діянні; у більш тяжкому злочині, ніж дійсно, 
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який вона вчинила; за злочин, який вона не вчиняла і за злочин який вона 

дійсно вчинила; при встановленні факту її невинуватості вже після притягнення 

обвинуваченого до кримінальної відповідальності та при виникненні 

необхідності під час досудового слідства змінити пред’явлене обвинувачення 

або доповнити його [163, с. 95]. 

Ю.В. Александров виділяє такі форми вчинення злочину, склад якого 

передбачений ст. 372 КК:  

1) за відсутністю події злочину;  

2) за відсутністю в діянні особи складу злочину;  

3) при недоведеності участі особи у вчиненні злочину;  

4) обвинувачення особи у вчиненні більш тяжкого злочину, ніж того, 

який вона вчинила;  

5) притягнення особи до кримінальної відповідальності і за злочин, який 

вона вчинила, і за злочин, який особа не вчиняла;  

6) незакриття кримінальної справи при встановленні факту 

невинуватості особи у вчиненні злочину, обвинувачення у вчиненні якого їй 

пред’явлено [205, с. 736]. 

Відносно форми діяння у злочині за ст. 372 КК, більшість науковців 

висловлюються на користь того, що відповідне діяння може мати форму лише 

дії. Так, В.І. Борисов і В.І. Тютюгін, аналізуючи положення ст. 371 КК, 

зазначають, що з об’єктивної сторони злочин може бути вчинений лише 

шляхом активної поведінки – дії, яка полягає у притягненні невинного до 

кримінальної відповідальності [87, с. 21]. В.І. Тютюгін вважає, що об’єктивна 

сторона злочину, передбаченого ст. 372 КК, характеризується лише активною 

поведінкою суб’єкта, що полягає у вчинені таких дій: а) складанні письмового 

повідомлення про підозру (ст. 277 КПК) і б) вручення цього повідомлення 

особі, що підозрюється у вчиненні певного кримінального правопорушення (ч. 

1 ст. 42, ст. 278 КПК) [153, с. 844]. 

У доктрині кримінального права існує дуалізм думок щодо моменту 

закінчення злочину, передбаченого ст. 372 КК, зокрема, одні вчені вважають 
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цей злочин із формальним складом. А.С. Беніцький [138, с. 521], М.І. Хавронюк 

[210, с. 1095], В.І. Тютюгін [153, с. 844] вважають, що злочин, передбачений ч. 

1 ст. 372 КК, є злочином з формальним складом, який закінчений з моменту 

пред’явлення особі обвинувачення у його вчиненні. Такий підхід 

застосовується і після набрання чинності КПК 2012 року, зокрема, що злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 372 КК України, закінчений з моменту повідомлення 

особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення. Тобто 

виходячи з аналізу наведених положень кримінального процесуального 

законодавства, можна зробити висновок про те, що притягнення до 

кримінальної відповідальності наявне з моменту вручення повідомлення про 

підозру. Крім того, саме з моменту вручення прокурором або слідчим за 

погодженням з прокурором особі повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення (злочину) починається притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, і така особа набуває статусу підозрюваного у 

кримінальному провадженні. 

У доктрині кримінального права висловлено думку, що злочин, 

передбачений ст. 372 КК, є закінченим з моменту складання письмового 

повідомлення про підозру. М.В. Сийплокі пов’язує момент закінчення 

аналізованого злочину саме з моментом складання та підписання 

уповноваженою особою письмового повідомлення про підозру завідомо 

невинної особи в скоєнні кримінального правопорушення. Учений вважає, що 

вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення перебуває поза межами складу об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ст. 372 КК. Також, на його думку, не мають значення для 

кваліфікації цього злочину такі умови: чи було обрано запобіжний захід щодо 

особи, чи було скасовано повідомлення про підозру, чи була особа засуджена за 

цей злочин [279, с. 282-285]. Зауважимо, що раніше М.В. Сийплокі зазначав, що 

злочин, передбачений ст. 372 КК, слід вважати закінченим не з моменту 

пред’явлення обвинувачення, а вже з моменту винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого [278, с. 5]. Вважаємо такий підхід 
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дискусійним, оскільки згідно з ч. 1 ст. 278 КПК письмове повідомлення про 

підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку 

неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 278 КПК письмове 

повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти 

чотирьох годин з моменту її затримання, оскільки у разі, якщо особі не вручено 

повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту 

затримання, така особа підлягає негайному звільненню (ч. 3 ст. 278 КПК). 

Водночас деякими вченими пропонується підхід, що злочин, 

передбачений ст. 372 КК є триваючим злочином. П.П. Андрушко пропонує 

вирішувати питання про момент закінчення злочину, передбаченого ст. 372 КК, 

з огляду на те, що цей злочин є триваючим. На обґрунтування своєї позиції 

вчений зазначає, що врахування легального нормативного визначення поняття 

«притягнення до кримінальної відповідальності», яке дається в п. 14 ч. 1 ст. 3 

КПК та в п. 1.2 Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. 

№ 9-рп/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ 

України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України 

(справа про депутатську недоторканність), як стадії кримінального 

провадження (кримінального переслідування), яка починається з моменту 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

(обвинувачення у вчиненні злочину), дає підстави вважати, що притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності є триваючим злочином, 

який розпочинається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення і триває до моменту закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 3 ч. 1 ст. 284 КПК [9, с. 

176-242]. 

Не заперечуючи наукової цінності висловлених міркувань, вважаємо, що 

вони подекуди приводять до спрощеного уявлення (розуміння) про об’єктивну 

сторону «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» 

як злочину за ст. 372 КК. На нашу думку, це пов’язується з невиправданим 
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ототожненням початкового етапу такої стадії кримінального провадження, як 

«притягнення до кримінальної відповідальності» із самою цією стадією (яка 

очевидно характеризується не лише початковим, а й кінцевим моментом).  

Вважаємо, що не слід ототожнювати поняття «притягнення до 

кримінальної відповідальності» у контексті ст. 372 КК лише із однією 

процесуальною дією – повідомленням особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення (нагадаємо, що відповідно до ст. 3 КПК, 

притягнення є стадією кримінального провадження, яка починається з 

повідомлення про підозру – виділено нами – С.К.). Водночас притягнення до 

кримінальної відповідальності як стадія (етап) провадження, повинно 

характеризуватись не лише початковим, а й кінцевим моментом. 

Питання про кінцевий момент названої стадії безпосередньо у законі не 

вирішується; не розглядається воно і в науковій літературі. Припускаємо, що 

кінцевий момент притягнення до кримінальної відповідальності як стадії 

кримінального провадження може пов’язуватись: а) або із початком наступної 

стадії (наступною стадією після досудового розслідування є розгляд 

провадження в суді; досудове розслідування завершується врученням 

обвинувального акту та направленням його в суд); б) або із набранням законної 

сили обвинувальним вироком суду (див. підхід наведений вище у Рішенні КСУ 

від Рішенні від 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99). 

З процесуальної точки зору більш вірним є перший варіант. Якщо ж 

припустити, що у ст. 372 КК формулювання «притягнення до кримінальної 

відповідальності» має не суто процесуальний, а до певної міри специфічний 

зміст, допустимим є і другий варіант. 

Повідомлення особі про підозру як початковий етап притягнення до 

кримінальної відповідальності передбачає кримінальну правову оцінку 

поведінки особи як злочинної у процесуальному акті з відповідною назвою (ст. 

277 КПК). На стадії досудового розслідування така оцінка може надаватись і у 

зміненому повідомленні про підозру (ст. 279 КПК), а також завжди надається в 

обвинувальному акті (ст. 291 КПК). Завідомо неправильна правова кваліфікація 
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поведінки особи як кримінального правопорушення в двох останніх документах 

(змінене повідомлення про підозру та обвинувальний акт) на сьогоднішній день 

не розглядається як злочин за ст. 372 КК, хоча суспільна небезпечність такого 

діяння нічим не відрізняється від неправильної кваліфікації у повідомленні про 

підозру. 

Не меншу суспільну небезпечність становлять і такі дії особи, що 

здійснює досудове розслідування, як нескладення зміненого повідомлення про 

підозру із меншим обсягом обвинувачення або незакриття провадження (за 

наявності для цього підстав). Це випадки бездіяльності службової особи, які 

традиційно не розглядаються як притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності (див. вище доктринальні думки щодо форми 

діяння у злочині за ст. 372 КК). На нашу думку, існує реальна потреба у 

спеціальній криміналізації відповідної поведінки. Пропонуємо позначати її 

формулюванням «незаконне кримінальне переслідування». 

З урахуванням зазначеного, пропонуємо кардинальну зміну конструкції 

складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК, та викласти ознаки об’єктивної 

сторони злочину за ч. 1 ст. 372 КК по іншому, ніж це зроблено у чинній 

редакції закону: замість «притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності» – «закріплення явно невірної правової кваліфікації поведінки 

особи як кримінального правопорушення у письмовому повідомленні про 

підозру чи обвинувальному акті або інше незаконне кримінальне 

переслідування». 

Під «іншим незаконним кримінальним переслідуванням» пропонуємо 

розуміти, зокрема, випадки незакриття кримінального провадження щодо 

особи, за наявності підстав для такого закриття; невнесення змін до підозри (не 

виключення окремих злочинних епізодів тощо) за наявності підстав для такої 

зміни, продовження підтримання обвинувачення прокурором за наявності 

підстав для відмови від обвинувачення, тощо. У такій редакції повністю буде 

охоплено зазначені вище випадки зміни підозри особі, зміни обвинувачення в 

суді. Водночас умисна невірна правова кваліфікація поведінки особи як 
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кримінального правопорушення, здійснена суддею (судом) в обвинувальному 

вироку, ухвалі суду апеляційної та/або постановах суду касаційної інстанцій, 

повинна оцінюватись за ст. 375 КК України. Також пропонуємо назву статті 

372 КК змінити, виклавши у редакції «Незаконне кримінальне переслідування». 

З урахуванням нашого варіанту бачення об’єктивної сторони складу 

притягнення до кримінальної відповідальності, розглянемо питання про момент 

закінчення відповідного посягання. На нашу думку, такий момент не може 

визначатися однотипно для всіх форм вчинення злочину. Так, якщо невірна 

правова кваліфікація поведінки особи як кримінального правопорушення 

надається у повідомленні про підозру, злочин слід визнавати закінченим  з 

моменту вручення такої підозри; якщо невірна кваліфікація вказана у зміненій 

підозрі – з моменту вручення такого документу; якщо невірна кваліфікація 

наявна в обвинувальному акті – з моменту вручення особі цього акту. 

Розглянемо особливості змісту діяння і моменту закінчення при 

спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Слід 

зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності 

покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської 

безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 року № 1689-VII до КПК 

внесено зміни, зокрема доповнено главою 24
1
, яка передбачає особливості 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, у тому 

числі порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при 

здійсненні такого розслідування.  

Водночас питання повідомлення про підозру особі при проведенні 

спеціального досудового розслідування є надзвичайно актуальним, 

враховуючи, що на сьогодні наявні випадки застосування цього інституту 

кримінального провадження, а тому ця тема потребує висвітлення. Однак, 

згідно з ч. 1 ст. 297-1 КПК спеціальне досудове розслідування (in absentia) 

здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з 



 

104 

 

урахуванням положень цієї глави. З аналізу положень КПК вбачається, що 

окремо порядок повідомлення про підозру, а отже й набуття статусу 

підозрюваного при проведенні спеціального досудового розслідування не 

регламентовано. Вважаємо за необхідне главу 24-1 КПК доповнити 

положеннями, якими регламентувати коли саме особа набуває статусу 

підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

Суб’єктивна сторона складу злочину за ст. 372 КК передбачає вину у 

формі прямого умислу. Особливістю диспозиції частини першої вказаної статті 

є те, що вказівка на умисну вину відбувається тут за допомогою терміну 

«завідомо». У Розділі 1 нашого дослідження ми запропонували відмовитись від 

його використання. Для позначення вищого ступеня усвідомлення винним 

незаконності своєї поведінки, вважаємо за доцільне застосувати формулювання, 

традиційне для процесуального законодавства як на національному, так і 

міжнародному рівні. Йдеться про поняття «поза розумним сумнівом». 

Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК встановлено, що ніхто не зобов’язаний 

доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має 

бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи 

поза розумним сумнівом. У національному законодавстві не дається визначення 

«поза розумним сумнівом», а тому для встановлення його змісту слід 

звернутися до практики ЄСПЛ. Згідно з позицією Європейського суду з прав 

людини, викладеній у рішенні від 14 лютого 2008 року у справі «Кобець проти 

України» (Заява № 16437/04). У рішенні зазначено, що «Суд повторює, що 

відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується 

критерієм доведення «поза розумним сумнівом» [260]. Враховуючи зазначене, 

вважаємо обґрунтованим включення до кримінально-правової матерії в 

контексті складу злочину за ст. 372 КК критерій «поза розумним сумнівом». 

Отже, пропонуємо доповнити ст. 372 КК приміткою такого змісту: 

«Правова кваліфікація поведінки особи як кримінального правопорушення є 

явно невірною, якщо на час здійснення кваліфікації відсутні обґрунтовані 
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(«поза розумним сумнівом») підстави вважати, що поведінка особи є 

кримінальним правопорушенням того чи іншого виду». 

Як вже зазначалось, обов’язковою ознакою складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 372 КК є потерпілий «завідомо невинний». Зауважимо, 

що зміст термінопонять «невинність» і «невинуватість» у чинному 

законодавстві, у тому числі у КК України та у КПК України, не розкривається, 

з огляду на те, що у доктрині кримінального права існують різні підходи до 

ознак завідомо невинної особи (завідомої невинуватості) як потерпілого від 

злочину, передбаченого ст. 372 КК. 

У диспозиції ч. 1 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності), потерпілий характеризується формулюванням: 

«завідомо невинний», при цьому сам зміст норми дозволяє зробити висновок 

про процесуальний статус такої особи. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК 

притягнення до кримінальної відповідальності – це стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення. 

Отже, за змістом ст. 372 КК потерпілим від цього злочину є особа, яка 

має процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні. 

Вважаємо, що поняття «завідомо невинуватий», яке використовується у ст. 372 

КК має специфічне кримінально-правове значення, яке лише опосередковано 

пов’язано з критеріями ст. 373 КПК, оскільки кримінально процесуальні 

підстави закриття не відноситься до поняття особи завідомо невинуватої в 

кримінально-правовому розуміння. 

Проте відповідно до положень ст. 62 Конституції України особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Отже, вважаємо, що використання для описання ознак потерпілого за ст. 

371 КК формулювання «завідомо невинний» є некоректним, оскільки питання 

визнання особи винною / невинною у вчиненні злочину вирішується виключно 
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судом. Враховуючи запропоновану нами редакцію ч. 1 ст. 372 КК, зокрема 

уточнення змісту діяння, допустимо відмовитися від закріплення ознаки 

потерпілого від злочину. 

У першому розділі дисертаційного дослідження нами при здійсненні 

загальної характеристики виділеної групи злочинів, дана характеристика 

суб’єкта злочину, передбаченого ст. 372 КК. За чинною редакцією статті, 

суб’єктом злочину, передбаченого ст. 372 КК може бути прокурор, слідчий та 

інша уповноважена законом особа. Зауважимо, що суддя не є суб’єктом цього 

злочину, оскільки згідно з чинним законодавством позбавлений права вручення 

підозри особі. Незаконні дії судді, які призвели до незаконного засудження 

особи, на наш погляд, слід кваліфікувати за ст. 375 КК. Отже, нами 

встановлено, що суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 372 КК є лише 

особа, яка згідно з вимогами КПК, наділена владними повноваженнями для 

здійснення правової кваліфікації дій особи у кримінальному провадженні. 

З урахуванням запропонованого уточнення змісту діяння, яке утворює 

об’єктивну сторону складу злочину, вважаємо недоцільним закріплення ознак 

суб’єкта злочину у тексті статті. 

У ч. 2 ст. 372 КК зазначені такі кваліфіковані ознаки притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності, зокрема: поєднане з 

обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також 

поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою 

фальсифікацією. Розкриття змісту першої ознаки труднощів не викликає, 

оскільки зміст поняття «тяжкий та особливо тяжкий злочин» розкрито у ст. 12 

КК, зокрема, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне 

покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 

не більше десяти років (ч. 4 цієї статті) 

 Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК особливо тяжким злочином є злочин, за 

який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять 
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п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі 

на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. 

Щодо притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення 

або іншою фальсифікацією. У доктрині кримінального права даються різні 

визначення, що слід розуміти під штучним створенням доказів обвинувачення 

чи іншою фальсифікацією. На думку Ю.В. Александрова, штучне створення 

доказів обвинувачення може полягати в підбурюванні свідків, потерпілих, 

обвинувачених до давання завідомо неправдивих показань, спонуканні 

експертів до завідомо неправдивого висновку, підробці і залученні до справи 

фальшивих документів, підкиданні з послідуючим «вилученням» речових 

доказів тощо. Вчений вважає, що інша фальсифікація може полягати в 

перекрученні протоколів слідчих дій, знищенні або вилученні документів і 

речових доказів зі справи тощо. У всіх випадках фальсифікація має на меті 

сприяння притягненню завідомо невинного до кримінальної відповідальності 

[205, с. 736].  

В.І. Тютюгін вважає, що штучним створенням доказів обвинувачення є 

складання підроблених протоколів, підкидання речових доказів, підроблення 

висновку експерта тощо, а з іншою фальсифікацією – вилучення зі справи 

доказів, що свідчать про невинуватість потерпілого, невідображення фактів та 

обставин, що спростовують обвинувачення, тощо). Оскільки одним із способів 

штучного створення доказів чи іншої фальсифікації може бути і службове 

підроблення, такі дії також охоплюються ч. 2 ст. 372 КК і додаткової 

кваліфікації за ст. 366 КК не потребують [153, с. 845]. 

Останніми роками у науковій літературі висловлюються думки з 

приводу необхідності створення окремої статті про фальсифікацію доказів, із 

зазначенням у ній змісту відповідного поняття, зокрема, В.М. Нікітенком [212], 

В.І. Опанасенком [218, с. 73-96; 219, с. 108-113]. Так, на думку, В.М. Нікітенка 

до фальсифікації доказів слід віднести такі дії:  

1) підроблення (спотворення);  
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2) підміна;  

3) штучне створення доказів. Автор зазначає, що штучне створення 

доказів як різновид «фальсифікації доказів» охоплює наступні дії: 1) схиляння 

свідка або потерпілого до давання завідомо неправдивих показань, чи 

примушування експертів, перекладачів, оцінювачів до недостовірного 

висновку, перекладу чи звіту про оцінку майна; 2) підкидання предметів або 

документів з метою їх подальшого вилучення та визнання доказами; 3) 

створення обстановки вчинення неіснуючого злочину;  

4) імітація або знищення слідів злочину;  

5) виготовлення підроблених предметів чи документів тощо [212, с. 5].
 
 

Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію за КК не є 

безпосереднім предметом нашого дослідження, однак ми підтримуємо 

пропозиції встановлення в КК окремої статті про кримінальну відповідальність 

за фальсифікацію доказів (принаймні, письмових, речових та електронних 

доказів). У раз реалізації такої пропозиції, не буде потреби в існуванні 

кваліфікуючої ознаки відповідного змісту у ч. 2 ст. 372 КК. 

У тексті чинного КК (ч. 2 ст. 372 КК) не передбачено інших 

кваліфікуючих ознак притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності. Водночас аналіз судової практики та проведене дослідження 

вказує на те, що такі дії здебільшого вчиняються з корисливих мотивів чи в 

інших особистих інтересах. Поширеність такої поведінки, а також підвищений 

ступінь її суспільної небезпеки, можуть розглядатись підставами для її 

криміналізації. Безперечно підвищує небезпечність вчиненого ще й настання 

таких наслідків, як засудження невинуватої особи, заподіяння шкоди її 

здоров’ю або життю, в тому числі – внаслідок такого засудження, завдання 

майнових збитків тощо. З урахуванням цього, вважаємо доцільним встановити 

посилену кримінальну відповідальність за вчинення злочину, що спричинив 

тяжкі наслідки. Отже, пропонуємо ч. 2 ст. 372 КК доповнити такими 

кваліфікуючими ознаками: «вчинені з корисливих мотивів чи в інших 

особистих інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки».  
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На нашу думку, статтю 372 КК слід викласти в такій редакції: 

 

«Стаття 372. Незаконне кримінальне переслідування 

 

1. Закріплення явно невірної правової кваліфікації поведінки особи як 

кримінального правопорушення у письмовому повідомленні про підозру чи 

обвинувальному акті, а також інше незаконне кримінальне переслідування, - 

 карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, або поєднані із фальсифікацією доказів, або вчинені 

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки,  – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Примітка. Правова кваліфікація поведінки особи як кримінального 

правопорушення є явно невірною, якщо на час здійснення кваліфікації відсутні 

обґрунтовані («поза розумним сумнівом») підстави вважати, що поведінка 

особи є кримінальним правопорушенням того чи іншого виду.» 

 

 

2.3. Особливості юридичних складів злочину за ст. 373 КК 

 

Нормами міжнародного та національного законодавства встановлена 

заборона на застосування будь-якого насильства на стадії досудового 

розслідування та судового розгляду кримінального провадження. Згідно ст. 28 

Конституції України кожен має право на повагу до його гідності, зокрема, ніхто 
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не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Зазначене право 

аналогічно закріплено і у ч. 2 ст. 11 КПК. Також у ч. 3 ст. 14 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права у передбачено гарантії при розгляді 

будь-якого пред’явлення особі обвинувачення, у тому числі й право не бути 

приневоленим до давання свідчень проти самого себе чи до визнання себе 

винним (п. «g») [195]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях (офіційне тлумачення здійснено Конституційним Судом України 

в Рішенні № 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року). Відповідні  конституційні 

положення відтворені у ч. 3 ст. 17 КПК.  

Одним із механізмів запобігання та протидії фактам вчинення особами, 

які здійснюють досудове розслідування, примушування до дачі показань, є 

встановлення у ст. 373 КК кримінальної відповідальності за такі дії. Згідно 

офіційної судової статистики, факти засудження за відповідний злочин 

зустрічаються вкрай рідко. Зокрема, за вироками, що набрали законної сили за 

період з 2013 по 2017 роки лише одну особу засуджено за ст. 373 КК. У той же 

час в реальності випадки застосування незаконних заходів впливу, зокрема, 

насильства на особу при здійсненні досудового розслідування працівниками 

правоохоронних органів отримали в Україні досить широке поширення. Про це 

свідчать, зокрема, значна кількість рішень ЄСПЛ проти України, зокрема щодо 

порушень ст. 5 Конвенції. 

Як вже зазначалось, у доктрині кримінального права останнім часом 

багато уваги приділяється дослідженню злочинів проти правосуддя, у тому 

числі й питанням кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 

передбачений ст. 373 КК. На дисертаційному рівні, зокрема, це роботи: В.В. 

Кончаковської «Примушування давати показання: кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти» 2010 рік та О.О. Вакулик «Кримінально-правова 

характеристика примушування давати показання» 2011 рік. Однак деякі 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11/paran54#n54
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питання залишаються дискусійними, а деякі взагалі потребують 

переосмислення. 

Однією із особливостей складу примушування давати показання, є 

специфіка його безпосереднього об’єкту: злочин за ст. 373 КК відноситься до 

так званих «двооб’єктних» посягань. При цьому основним  безпосереднім 

об’єктом є встановлений законодавством порядок отримання доказів у 

кримінальному провадженні, а також законна діяльність органів досудового 

розслідування; додатковим об’єктом, на нашу думку, виступають конкретні 

права та інтереси потерпілого від злочину – зокрема, психічна безпека у 

злочині за ч. 1 ст. 373 КК та фізична недоторканність, воля, здоров’я для 

злочину за ч. 2 відповідної  статті. 

Законодавець безпосередньо у тексті ст. 373 КК не вказує на потерпілого 

від злочину. Н.Ю. Алєксєєва вважає це термінологічним недоліком; вона 

зазначає, що невизначеність потерпілих у диспозиції ч. 1 ст. 373 КК вимагає під 

час інтерпретації відповідної ознаки складу злочину застосовувати системне 

тлумачення, звертаючись до відповідних кримінальних процесуальних норм, 

що регламентують проведення допиту. Автор пропонує у диспозиції цієї статті 

вказати на те, хто є потерпілим від примушування давати показання. [1, с.84]. 

На думку О.О. Вакулик, «потерпілим від примушування давати показання є 

особа, яка згідно з кримінально-процесуальним законодавством може давати 

показання при допиті під час дізнання чи досудового слідства, а саме: 

потерпілий, свідок, підозрюваний, обвинувачений та експерт» [33, с. 9]. Також 

зауважимо, у теорії кримінального права, зокрема М.І. Мельніченком, 

висловлена пропозиція визнання потерпілим спеціаліста [195, с. 110]. Такий 

підхід сприйнято й Н.Ю. Алєксєєвою, яка пропонує ввести особу спеціаліста до 

переліку осіб, які вчиняють або щодо яких вчиняються злочини проти 

правосуддя (ч. 1 ст. 373, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 385, ст. 386 КК України), а 

перекладача – як потерпілого від злочину, передбаченого у ст. 386 цього 

Кодексу [1, с. 12]. 



 

112 

 

На нашу думку, ознаки потерпілого від злочину за ст. 373 КК, можна 

встановити, виходячи з положень процесуального законодавства. У ст. 224 КПК 

встановлено загальні правила та вимоги до проведення допиту. При цьому КПК 

не дає законодавчого визначення допиту. Аналіз положень КПК дозволяє 

стверджувати, що допит – це слідча (розшукова) дія. У ч. 1 ст. 223 КПК 

визначено, що слідчі (розшукові) дії – це дії, спрямовані на отримання 

(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному 

кримінальному провадженні. 

Згідно положень ч. 1 ст. 95 КПК показання – це відомості, які надаються 

в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, 

свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження. Отже, 

отримані показання свідчать про проведення такої процесуальної дії як допит. 

При цьому враховуючи значення допиту в кримінальному провадженні 

законодавець чітко вказав процесуальний порядок його проведення, а також 

встановив гарантії дотримання прав особи, яку допитують захисту. 

Слід звернути увагу на процесуальний статус допитуваної особи. Не 

зважаючи на те, що на стадії досудового розслідування приймають участь і такі 

суб’єкти кримінального провадження як цивільний позивач, цивільний 

відповідач, законний представник, понятий, перекладач, спеціаліст, педагог, 

психолог, представник персоналу органу пробації, тощо, чинний кримінальний 

процесуальний закон на цій стадії кримінального провадження передбачає 

можливість проведення допиту лише підозрюваного, свідка, потерпілого та 

експерта (ч. 1 ст. 95 КПК). У науковій літературі висловлювались припущення 

щодо можливості визнання потерпілим від злочину за ст. 373 КК, ще й 

перекладача. 

Аналізуючи положення процесуального закону, можемо констатувати, 

що згідно КПК, перекладач на етапі досудового розслідування не допитується. 

Вважаємо, що примушування перекладача до здійснення неправильного 

перекладу може розглядатись як фальсифікація (створення штучних) доказів і, з 
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урахуванням фактичних обставин, кваліфікуватись як злочин за ч. 2 ст. 372 КК, 

або злочин за ст. 375 КК, або злочин у сфері службової діяльності. Таким 

чином, потерпілим у контексті ст. 373 КК є особа, яка згідно з кримінальним 

процесуальним законодавством може або зобов’язана давати показання при 

допиті під час досудового розслідування, а саме: потерпілий, свідок, 

підозрюваний, обвинувачений, експерт та спеціаліст. 

Також ми підтримуємо думку щодо доцільності закріплення переліку 

можливих потерпілих від злочину за ст. 373 КК, на нормативному рівні. 

Вважаємо такий крок необхідним для однотипності викладення норм у тексті 

закону України про кримінальну відповідальність (наприклад, ст. 386 КК 

встановлено кримінальну відповідальність за перешкоджання з’явленню свідка, 

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи 

висновку). 

Додатковою характеристикою безпосереднього об’єкту може бути 

предмет злочину. У доктрині кримінального права поширена думка про те, що 

предметом злочину, передбаченого ст. 373 КК, є інформація (зокрема, такий 

підхід пропонують О.О. Вакулик та В.В. Кончаковська). М.В. Шепітько 

зазначає, що показання доказами бути не можуть доти, доки не отримають 

процесуальної форми [332, с. 50]. Н.Ю. Алєксєєва також не погоджується з 

визнанням предметом злочину, передбаченого ст. 373 КК, інформації. Свою 

позицію автор обґрунтовує посиланням на Закон України № 2657-XII «Про 

інформацію» від 02 жовтня 1992 року, згідно з яким визнавати інформацію 

предметом, відкидаючи матеріальні властивості носіїв інформації є 

недоцільним, адже доведеться визнати, що предмет злочину може й не мати 

матеріальних властивостей, що суперечить поняттю предмета. Інформацією є 

будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді. [1, с. 5] 

На нашу думку, склад злочину, передбаченого ст. 373 КК не передбачає 

предмет як обов’язкову складову,  з огляду на момент його закінчення: злочин є 
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закінченим з моменту примушування, а не отримання показань від потерпілого. 

Тобто показання – це не предмет аналізованого злочину. 

Об’єктивна сторона основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

373 КК визначена у законі як примушування давати показання при допиті 

шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, 

який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Тобто у диспозиції вказано 

діяння (примушування давати показання), спосіб вчинення злочину (шляхом 

незаконних дій), а також обстановку (при допиті). Насильство та знущання 

виступають кваліфікуючими ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

373 КК. 

Насамперед, розглянемо доктринальні позиції відносно ознак, які 

утворюють об’єктивну сторону складу злочину. Відзначимо, що зміст діяння у 

цьому складі традиційно визначається у поєднанні із характеристикою способу 

його вчинення. Так, Ю.В. Александров зазначає, що під примушуванням давати 

показання розуміється домагання від особи, яка допитується, бажаних показань 

шляхом застосування психічного або фізичного впливу [340, с. 737]. В.І. 

Тютюгін вважає, що примушування давати показання може бути вчинено у 

такий спосіб, як «підкуп, шантаж, застосування гіпнозу, пред’явлення 

неправдивих доказів, обіцянка звільнити від відповідальності, з-під варти, 

надати спиртні напої, наркотики, залякування затриманням, погіршенням умов 

утримування заарештованого, накладенням арешту на майно, притягненням до 

відповідальності за злочин, який особа не вчиняла, тощо» [153, с. 846]. І.М. 

Тяжкова зауважує, що примушуванням є незаконний вплив на людину з метою 

змусити її вчинити певні дії, змінити характер діяльності чи не вчиняти того, 

що особа збиралася робити.[267, с. 846].  

О.О. Вакулик пише, що неправомірне примушування полягає у 

незаконному впливі на психіку особи, внаслідок якого остання обмежується у 

можливості діяти відповідно до своєї волі і вимушена обрати ту поведінку, яку 

їй нав’язують і яка суперечить її бажанням. У свою чергу, під правомірним 

примушуванням потрібно розуміти застосування відповідно до закону 
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сукупності передбачених кримінально-процесуальним законодавством засобів 

уповноваженими на те органами та їх посадовими особами [33, с. 9]. На думку 

О.О. Вакулик, під «незаконними діями», що входять до складу злочинного 

діяння при примушуванні давати показання, розуміти використання прийомів, 

які принижують людську гідність, створюють небезпеку для життя і здоров’я 

людини, а також пов’язані з використанням непередбаченого кримінально-

процесуальним законодавством психічного насильства. При цьому автор 

вважає доцільним заміни у диспозиції ч. 1 ст. 373 КК України формулювання 

«шляхом незаконних дій» зворотом «шляхом погроз або іншого незаконного 

психологічного впливу» [33, с. 5]. 

О.О. Вакулик пропонує передбачити у нормі КК відповідальність за 

погрозу або інший незаконний психологічний вплив. При цьому вважає, що 

погрози слід класифікувати за формою їх вираження на: погрози жестами; 

демонстративні погрози, що включають в себе демонстрацію зброї, інших 

засобів впливу на організм особи, певних компрометуючих чи підроблених 

документів тощо; словесні погрози. Інший психологічний вплив може полягати 

у застосуванні гіпнозу чи іншому впливі, який обмежує потерпілого у праві 

вибору [33, с. 9 ]. 

Незаконними діями за ч. 1 ст. 373 КК, на думку О.А. Чувакова, 

визнаються різні форми психічного впливу, що виражаються в погрозах 

заподіяти будь-якої шкоди допитуваній особі або її близьким особам 

(наприклад, розголосити ганебні відомості, побити, погіршити умови 

утримання під вартою тощо). Незаконний вплив може також знайти 

відображення у підкупі, обмані особи, яку допитують, застосуванні гіпнозу 

тощо [154, с. 777]. До незаконних дій також може бути віднесено, наприклад, 

обмеження свободи особи, яку допитують. На думку М.І. Бажанова, «незаконні 

дії при допиті можуть полягати і в обмані допитуваного, обіцянку різних вигод, 

фальсифікації пред’являються йому матеріалів слідства, обіцянку дати йому 

наркотики і т.д.» [15, с. 25].  
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Ю.В. Александров вказує, що незаконними діями у розумінні ч. 1 ст. 373 

КК вважаються різні форми психічного впливу:  

1) погроза застосувати насильство до допитуваного або до близьких 

йому осіб, розголосити відомості, що ганьблять допитуваного або цих осіб, або 

ставлять їх у невигідне становище, притягнути допитуваного або вказаних осіб 

до відповідальності за злочини, які вони не вчиняли, тощо;  

2) обман (демонстрування фальшивої постанови про арешт, брехливе 

повідомлення про те, що відносно допитуваного є докази його вини, тощо);  

3) приниження гідності особи допитуваного (образою, яка вчиняється 

словами чи жестами, вимога дати клятву тощо);  

4) задобрювання (нездійсненими обіцянками закрити кримінальну 

справу, звільнити з-під варти, незаконними матеріальними заохоченнями: 

частування горілкою, наркотиками тощо); 5) інші методи психологічного 

впливу (залучення до допиту гіпнотизерів, екстрасенсів тощо). Злочин 

можливий при проведенні допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання, 

відтворення обстановки та обставин події [205, с. 737].  

Також Ю.В. Александров обґрунтовано вказує на те, що не повинні 

розглядатися як протизаконні тактичні і психологічні прийоми допиту 

вироблені наукою криміналістикою і не суперечать кримінально-

процесуальним нормам відносно допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого 

тощо. Так, слідчий сам розробляє послідовність постановки питань в ході 

допиту, пред’явлення допитуваному доказів, він може запропонувати 

допитуваному намалювати малюнки, накреслити схеми, спів ставляти їх з 

офіційними документами тощо [205, с. 737]. М.І. Мельніченко пише, що 

«ураховуючи сутність такого суспільно небезпечного діяння, як примушування, 

у диспозиції ч. 1 ст. 373 КК спосіб вчинення злочину доцільно сформулювати 

як «погроза застосуванням фізичного насильства» [192, с. 125]. 

Науковці єдині у думці, що зміст діяння у кваліфікованому складі 

змінюється через характер примушування. Відповідно до ч. 2 ст. 373 КК 

карається примушування давати показання, поєднане із застосуванням 
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насильства або із знущанням над особою, за відсутності ознак катування. Є 

фактично загальновизнаним, що насильство у ч. 2 ст. 373 КК – це фізичний 

вплив на допитуваного, поєднане з безпосереднім посяганням на їхню тілесну 

недоторканність або здоров’я. Такі дії пов’язані з заподіянням фізичного болю 

або шкоди здоров’ю, зокрема, як насильство мають визнаватися і дії, пов’язані з 

побиттям потерпілого, заподіянням йому фізичного болю. Зауважимо, що М.І. 

Хавронюк також вказує на те, що під насильством у цьому випадку слід 

розуміти здійснення фізичного впливу на особу, яку допитують, що завдало їй 

фізичного болю, фізичних чи моральних страждань або спричинило тілесні 

ушкодження [210, с. 1097]. 

Поняття «насильство» та «знущання» є досить схожими, у зв’язку з чим 

виникають труднощі при оцінці конкретних протиправні них дій, що 

утворюють склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 373 КК. Ю.В Александров 

вказує, що знущання з особи розуміється як глум (плювок в обличчя, 

примушування робити дії, які найбільш цинічно принижують гідність людини, 

тощо) [205, с. 737]. О.А. Чуваков вказує, що під знущанням над людьми слід 

розуміти випадки особливо принизливого поводження із допитуваним, 

глибокого приниження почуття його власної гідності, знущання над ним тощо 

[154, с. 777 ]. М.І Хавронюк пише, що прикладами знущання, передбаченого ч. 

2 ст. 373, можуть бути: багатогодинні допити, позбавлення їжі або води, вплив 

шумом або світлом, глузування над фізичними вадами потерпілого, образа його 

релігійних або національних почуттів тощо [210, с.1097 ].  

В.І. Тютюгін вказує, що знущання над особою як спосіб примушування 

передбачає приниження людської гідності особи, вчинення цинічних дій та 

різні форми глуму над потерпілим, що може полягати, зокрема, у тривалих 

допитах, позбавленні їжі, води, сну, впливі світлом чи шумом, у глузуванні над 

фізичними вадами потерпілого, образі його національних чи релігійних 

почуттів тощо. Знущання над особою є ознакою складу злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 373 КК, лише за умови, коли використовується як спосіб (із метою) 

примушування до давання показань. В інших випадках такі дії винного можуть 
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бути кваліфіковані за статтями 127 або 365 КК чи за сукупністю цих злочинів 

[153, с. 847]. 

Слід зазначити, що введення законодавцем у текст КК термінологічного 

звороту «за відсутності ознак катування» обумовлено взятими на Україною 

міжнародних зобов’язань. У ст. 1 Резолюції 3452 (XXX), прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1975 року, вказано, що «катування є 

поглиблений і навмисний вид жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню». У ст. 127 КК розкрито зміст 

поняття «катування». 

М. І. Хавронюк вказує, що згідно із Законом № 270-УІ від 15 квітня 2008 

р. абзац перший частини другої ст. 373 доповнено словами «за відсутності 

ознак катування». Це означає, що побої, мучення або інші насильницькі дії, 

вчинені при допиті особою, яка проводить дізнання або досудове слідство, 

кваліфікуються за ст. 127 в усіх випадках, коли вони вчинені з метою: 

примусити потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у т. 

ч. отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання; покарати його чи 

іншу особу за дії, скоєні ним чи іншою особою або у скоєнні яких він чи інша 

особа підозрюється; залякати його чи інших осіб; дискримінувати його чи 

інших осіб. Отже, навіть якщо особою, яка проводить дізнання чи досудове 

слідство, насильницькі дії щодо потерпілого вчинені з метою отримати від 

нього відомості чи визнання (показання), вони не можуть кваліфікуватися за ч. 

2 ст. 373 КК. Вчений дійшов висновку, що кваліфікація за цією нормою 

виключається також у разі, коли примушування давати показання (відомості чи 

визнання) під час допиту зазначена особа поєднує зі знущанням над 

потерпілим, адже знущання, яке є різновидом мучення, що завдає моральних 

страждань, також підпадає під ознаки катування [210, с.1097-1098]  

На наш погляд, К.П. Задоя обґрунтовано зазначає, що доповнення ст.ст. 

365 та 373 КК негативною ознакою «за відсутності ознак катування» було та 

залишається дуже неоднозначним рішенням законодавця, яке в силу 

незбалансованості санкцій ст.ст. 127 та 365, 373 КК навряд чи відповідає 
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принципу справедливості. De lege ferenda було б доцільно виключити вказану 

негативну ознаку з текстів ст.ст. 365, 373 КК [77, с. 28]. 

Характеристику діяння у складі злочину за ст. 373 КК, варто 

здійснювати, спираючись на визначення змісту самого поняття 

«примушування». Доцільно також встановити його співвідношення із 

суміжними поняттями – «примус» та «насильство». 

Щодо терміну «примушування» слід зазначити, що згідно філологічного 

тлумачення «примушувати» – це «вимагати в кого-небудь виконання чогось 

незалежно від його волі, бажання» [35, с. 1124]. Тобто примушування – це 

метод впливу, який може бути як правомірним, так і неправомірним (законний і 

незаконний). 

Поняття «примус та примушування» використовуються у 

конституційному, адміністративному, кримінальному процесуальному праві. У 

кримінальному праві згідно нормативного припису ч. 1 ст. 40 КК застосування 

стосовно особи примусу відповідно до положень може бути обставиною, що 

виключає злочинність діяння, зокрема, не є злочином дія або бездіяльність 

особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під 

безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла 

керувати своїми вчинками. Водночас згідно ч. 2 ст. 40 КК питання про 

кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона 

зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, 

вирішується відповідно до положень статті 39 цього Кодексу. 

Тобто КК розрізняє примус на фізичний та психічний, однак 

нормативного визначення законодавець цим поняттям також не дає. В.А. 

Клименко аналізуючи зазначені положення ст. 40 КК обґрунтовано зазначає, 

що КК 2001 р. визнає заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, 

яка знаходилась в момент вчинення діяння під безпосереднім впливом 

фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками, 
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самостійною обставиною, що виключає злочинність діяння. Щодо заподіяння 

шкоди особою, яка зазнала психічного примусу, то питання її відповідальності 

вирішується за правилами крайньої необхідності [205, с. 91]. 

У доктрині кримінального права під фізичним примусом розуміється 

примушування особи до вчинення суспільно небезпечного діяння, тобто до 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, шляхом застосування 

фізичного впливу (фізичного насильства). Метою застосування фізичного 

насильства є примусити особу вчинити суспільно небезпечне діяння [205, с. 91]. 

При цьому фізичне насильство може виражатись у заподіянні тілесних 

ушкоджень різних ступенів тяжкості, завданні ударів, побоїв чи інших 

насильницьких дій, що завдають фізичного болю, тощо, а також у незаконному 

позбавленні волі. Під психічним примусом слід розуміти погрозу застосувати 

до особи чи її близьких фізичне насильство (вбити, спричинити тілесні 

ушкодження, позбавити волі тощо) чи заподіяти шкоду іншим її 

правоохоронюваним інтересам: знищити чи пошкодити майно, викрасти 

близьких родичів, розголосити відомості, що ганьблять особу, тощо [205, с. 91]. 

Законодавець при побудові юридичних складів злочинів використовує 

поняття «насильство», однак нормативного визначення його не дає. 

Дослідження цього питання не є безпосереднім предметом нашої роботи, а 

тому лише констатуємо, що це питання в теорії кримінального права 

вирішується по-різному. 

Щодо поняття «насильства» зазначимо, що у теорії кримінального права 

це питання висвітлено у працях М.І. Бажанова, В.І. Борисова, А.Е. Жалінського, 

В.О. Навроцького, М.І. Панова, Л.В. Сердюка, Р.Д. Шарапов, М.І. Хавронюка 

та інших. Вченими даються різні значення цього поняття. Так, М.І. Панов 

вказує, що зовнішня сторона фізичного насильства – це фізичний вплив на 

тілесну сферу (біологічну підструктуру) людини. Р.Д. Шарапов дає таке 
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визначення, що насильство – деяке дія одного, вчинена стосовно іншого проти 

його волі (бажання) [329, с. 21]. 

Обґрунтовано зазначає А.Є. Жалінський, що оцінювати небезпеку 

насильства необхідно як мінімум за двома напрямками: за його змістом, 

виділяючи конкретні форми, інтенсивність, механізми, та за його наслідками, 

виявляючи мету, для досягнення якої насильство використовується як спосіб 

[72, c.112]. 

Також розглядаючи питання про зміст насильства, слід проаналізувати 

можливість включення в нього обмеження (позбавлення) свободи. У 

кримінально-правовій науці це питання є дискусійним, зокрема, одні визнають 

обмеження волі (свободи) потерпілого насильством при цьому включають в 

насильство, а інші – ні. Серед вчених, які підтримують включення до 

насильства обмеження волі (свободи) існують різні підходи, зокрема, є вчені, 

які або відносять до насильства будь-яке обмеження свободи або тільки таке, 

яке безпосередньо пов’язане з впливом на тіло потерпілого (зв’язування, 

затикання рота, вштовхування в приміщення і т.п.). Л.Д. Гаухман пише, що 

винний фактично торкається до потерпілими, бажаючи здійснити на нього 

фізичний вплив [47, с. 11-14]. 

Л.В. Сердюк вказував, що при обмеженні свободи потерпілий перш за 

все позбавляється фізичної можливості діяти у відповідності зі своєю волею і 

бажанням, відчуває фізичні і моральні страждання, через що у більшості 

випадків до настання наслідків у вигляді шкоди здоров’ю різної тяжкості [276, 

с.5-6]. Ми підтримуємо підхід за якого обмеження свободи особі є одним із 

варіантів фізичного насильства за умови, що воно супроводжується 

безпосереднім впливом винного на потерпілого (їх тілесним контактом). 

Вже традиційно у доктрині кримінального права насильство поділяють 

на два види – фізичне та психічне. В тексті КК також часто використовуються 

формулювання «насильства, що не є небезпечними для життя чи здоров’я особи 
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(потерпілого)» та «насильства, що є небезпечними для життя чи здоров’я особи 

(потерпілого)». Підходи до розмежування насильства, небезпечного для життя 

чи здоров’я особи, і такого, що не є небезпечним, вироблені практикою і 

закріплені в п. 5 та 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 «Про 

судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 

року. 

Таким чином, у науковій літературі та у тексті КК часто 

використовуються поняття «насильство», «фізичне насильство», «психічне 

насильство», «примус», «примушування» тощо. На нормативному рівні зміст 

таких понять не визначений; проте окремі з них визначаються на рівні 

роз’яснень вищих судових інстанцій України. В межах цієї роботи ми не 

ставимо завдання дати визначення поняття «насильства» та суміжних 

характеристик, хоча і висловились з приводу проблемних аспектів цього явища 

(див. вище). Водночас, вважаємо доцільним розкрити зміст поняття 

«насильства» у спеціальному понятійному розділі кримінального закону. Також 

зазначимо, що поняття «насильство» не тотожне поняттю «примус». Спільним 

у них є те, що ці терміни позначають вплив однієї особи на іншу. Однак не 

завжди при застосуванні насильстві особа має на меті примусити потерпілого 

вчинити певну дію.  

У диспозиції ч. 1 ст. 373 КК встановлено відповідальність за 

примушування давати показання, зокрема, за незаконний (неправомірний), що 

вчинено всупереч положенням КПК, вплив з боку прокурора, слідчого або 

працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність на 

волю і поведінку особи, яка бере участь у кримінальному провадженні, шляхом 

порушення її прав і свобод, примушуючи її здійснювати певні дії – дати 

показання. Примушування утримуватися від дачі показань не утворює складу 

злочину за ст. 373 КК, хоча може бути кваліфіковане як злочин проти 
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правосуддя (наприклад, передбачений ст. 372 КК), або як злочин у сфері 

службової діяльності. 

Як було встановлено вище, неоднозначним у науковій літературі є 

тлумачення «незаконних дій» як ознаки складу злочину за ч. 1 ст. 373 КК. 

Вважаємо, що такі дії може вчинятися шляхом погроз, у тому числі шантажем, 

а також підкупу. Так, погроза є один з видів психічного впливу, яка може 

виражатися в залякуванні особи, яку допитують щодо настання для нього будь-

яких негативних (небажаних) наслідків. 

Суб’єкт може погрожувати застосуванням фізичного насильства, 

погіршенням становища особи або його близьких, у тому числі і застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад, затримання або 

притягненням до кримінальної відповідальності, а також інших дій. Такі 

погрози можуть бути висловлені як безпосередньо особі, яку допитують, так і 

стосовно його близьких, що також може примусити особу давати показання. 

При цьому такі погрози мають сприйматися потерпілим як реальні, навіть якщо 

суб’єкт не мав умислу їх реалізувати (ні у момент вираження, ні у 

майбутньому). Погроза може бути у різних формах: усна (словесна) або в 

письмовому вигляді, а також у вираженні конкретної дії, наприклад, 

демонстрацією предмета (ножа, зброї). 

Крім того, може конкретно виражена або в завуальованій формі. 

Погрози можуть бути різного змісту, у тому числі безпосередньо стосовно 

особи або щодо її майна. Під шантажем слід розуміти погрозу певного змісту, 

зокрема, шантаж як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 373 КК може 

виражатися в погрозі розголошення (повідомлення навіть одній особі) 

відомостей, які можуть зашкодити потерпілому або його близьким, що може 

завдати істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого або його 

близьким з метою примусити потерпілого до дачі показань. 
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Можемо констатувати, що примушування давати показання як ознака 

об’єктивної сторони злочину за ст. 373 КК передбачає незаконний вплив у 

будь-якій формі на психіку або тіло потерпілого з метою приневолити 

останнього надати правдиві або неправдиві показання при допиті. На нашу 

думку, у ч. 1 ст. 373 КК примушування давати показання охоплює психічний 

примус, у тому числі погрози, шантаж, підкуп, обман чи інші дії, які не 

пов’язані із застосуванням фізичного впливу на особу. Застосування гіпнозу, 

так само, як введення до організму потерпілого сильнодіючих, психотропних, 

наркотичних речовин, розглядаються нами як конкретні прояви фізичного 

насильства. 

Вважаємо, що примушування давати показання, яке поєднується з 

умисним заподіянням сильного фізичного болю або фізичного чи морального 

страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій, 

за своєю суттю є катуванням. Отже, співвідношення статей 127 та 373 КК має 

бути визначене як співвідношення «часткового співпадіння». За такого 

розуміння кваліфікація випадків примушування до давання показань, 

пов’язаних із катуванням потерпілого, повинна здійснюватися за сукупністю. 

Кримінально-правова оцінка вчиненого лише за нормою про катування (ст. 127 

КК) є неповною, оскільки не охоплює ряду фактичних обставин (особливості 

потерпілого і суб’єкта злочину, специфіку обстановки). Саме такий підхід 

застосовується наразі у зв’язку з формулюванням ч. 2 ст. 373 КК («Ті самі дії, 

поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, за 

відсутності ознак катування»). 

Вважаємо, що так звана «негативна ознака» складу злочину за ч. 2 ст. 

373 КК – «за відсутності ознак катування» має тлумачитись таким чином, що у 

разі кваліфікації випадків катування при допиті, не застосовується саме частина 

2 ст. 373 КК, а не стаття загалом. Отже, кримінально-правова оцінка випадків 

примушування до давання показань, пов’язаних із катуванням потерпілого, 
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повинна здійснюватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та 

відповідною частиною ст. 127 КК. 

Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність є спеціальним видом перевищення влади, 

який виділений в самостійний злочин через те, що порушення вчиняється при 

здійсненні кримінального провадження, що може впливати й на порядок 

здійснення правосуддя взагалі. Тобто прокурор, слідчий або працівник 

підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність примушуючи 

давати показання при допиті підозрюваного, потерпілого, свідка або експерта 

перевищують владу або службові повноваження. 

Примушування давати показання в межах ст. 373 КК можливе лише в 

кримінальному провадженні, тобто після внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення ЄРДР. Оскільки вчинення дій з примушування до вчинення 

певних дій стосовно особи поза межами кримінального провадження слід 

кваліфікувати за іншими статтями Особливої частини КК, у тому числі за 

наявності ознак ст. 365 КК. Тобто слід враховувати обстановку вчинення 

злочину, передбаченого ст. 373 КК, лише при допиті у кримінальному 

провадженні. 

У диспозиції ч. 1 ст. 373 КК вказано суб’єкта злочину – прокурора, 

слідчого або працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність. Зауважимо, що редакція ст. 373 КК змінювалась, у тому числі й 

Законом України № 245-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним 

процесуальним кодексом України» від 16.05.2013 року в абзаці першому 

частини першої статті 373 слова «особи, яка проводить дізнання або досудове 

слідство» замінено словами «прокурора, слідчого або працівника підрозділу, 

який здійснює оперативно-розшукову діяльність». 

Згідно Закону України № 2135-XII «Про оперативно-розшукову 

діяльність» від 18.02.1992 року оперативно-розшукова діяльність – це система 
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гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних 

заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-

технічних засобів [251]. У ст. 5 цього Закону суб’єкти здійснення оперативно-

розшукової діяльності в Україні. Отже, суб’єкт злочину, передбаченого ст. 373 

КК – спеціальний. Водночас аналіз процесуального законодавства дає підстави 

стверджувати, що на стадії досудового розслідування допит проводиться 

слідчим, прокурором, а співробітником оперативного підрозділу лише на 

підставі доручення слідчого, прокурора. 

Застосовування примусу щодо потерпілого на допиті особою, не 

уповноваженою на його проведення, не утворює складу злочину за ст.373 КК. 

Водночас можлива ситуація, коли співробітник оперативного підрозділу 

застосовує насильство щодо допитуваного в присутності слідчого, який 

зацікавлений в отриманні показань, у зв’язку з чим не вживає заходів до 

припинення цих дій, а в подальшому використовує результати примусу, 

фіксуючи само обмову особи в протоколі допиту. У наведеному випадку 

слідчий фактично не виконує об’єктивної сторони цього злочину, не чинить 

фізичного або психічного впливу на допитувану особу. Фактично він вчиняє 

діяння, яке у теорії кримінального права характеризується терміном 

«потурання». Потурання (попустительство) злочину – різновид (форма) 

причетності до злочину, що зустрічається в правозастосовній практиці не часто. 

На нормативному рівні як окремий вид злочину не передбачена ні КК 1960р., ні 

КК 2001 р. 

Водночас потурання може бути проявом (компонентом) злочинів інших 

видів, передбачених зокрема, ст.ст. 367, 425, 426 КК. Показовими в цьому плані 

є умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, як окремий 

різновид бездіяльності військової влади – військового злочину, передбаченого 

ч.1 ст. 426 КК. В розділі ХVІІ Особливої частини КК не передбачений «аналог» 

ст.426 КК. У зв’язку з цим і в правозастосовній практиці, і в теорії 

кримінального права виникає питання щодо кваліфікації «бездіяльності влади», 
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якщо така бездіяльність не стосується військової сфери (зокрема, бездіяльність 

працівника правоохоронного органу, що не є військовослужбовцем). 

Фактично кримінально-правова оцінка такої бездіяльності здійснюється 

з елементами аналогії (зокрема, за відповідними частинами ст.365 чи ст.367 

КК), що вочевидь порушує заборону, встановлену ч.4 ст. 3 КК. Вважаємо, що 

слідчий, який використовуючи результати протиправних дій іншої особи, 

формує недопустимі докази, насамперед має нести відповідальність принаймні 

за фальсифікацію доказів (у зв’язку із чим підтримуємо думку про необхідність 

доповнення КК статтею про фальсифікацію доказів). 

З суб’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 373 КК 

характеризується тільки прямим умислом. Мотиви не мають значення для 

кваліфікації, проте враховуються при призначенні покарання (ними можуть 

бути, зокрема, кар’єризм, помста, неправильно розуміння завдань 

кримінального провадження, у тому числі й своїх службових обов’язків, які 

полягають в прагненні будь-яким шляхом розкриття злочину). Мета злочину, 

безпосередньо не зазначена в законі, водночас полягає в отриманні певних 

показань. 

Отже, досліджуючи специфічні об’єктивні та суб’єктивні ознаки 

злочину примушування давати показання ми дійшли висновку про необхідність 

законодавчого закріплення ознак потерпілого від злочину, передбаченого ст. 

373 КК. Вважаємо, що потерпілим у контексті ст. 373 КК є особа, яка згідно з 

кримінальним процесуальним законодавством може або зобов’язана давати 

показання при допиті під час досудового розслідування, а саме: потерпілий, 

свідок, підозрюваний, обвинувачений, експерт та спеціаліст. Ознаки 

кваліфікованого різновиду складу злочину примушування давати показання 

пропонується визначити так само, як це зроблено у загальній нормі – ч. 2 ст. 

365 КК. 

Пропонуємо статтю 373 КК викласти в такій редакції: 

«Стаття 373. Примушування давати показання 
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1. Примушування потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта або спеціаліста давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, - 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою 

застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 

болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 

відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років.». 

 

2.4. Особливості юридичних складів злочину за ст. 374 КК 

 

Право на захист передбачено як положеннями національного 

законодавства, ч. 3 ст. 63, п. 6 ч. 3 ст. 129 Конституції України та п. 13 ч. 1 ст. 7, 

ст. 20 КПК, так і міжнародними нормативно-правовими актами, у тому числі й 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, яка у ст. 6 

встановлює право на справедливий суд. У зв’язку з ратифікацією Верховною 

Радою України Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятого 

16 грудня 1966 року, Україна, взяла на себе зобов’язання створення умови та 

можливостей для надання безоплатної правничої (правової) допомоги особі, у 

тому числі й у кримінальному провадженні. 

Питанню кримінальної відповідальність за порушення права на захист 

присвячено роботи А.С. Беніцького [140], В.І. Борисова [87], В.І. Тютюгіна [87; 

302, с. 99-110], Є.В. Фесенка [142, с. 591-637; 316, с. 135-140], М.І. 
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Хавронюка[323, с. 6-13] та інших. Аналіз положень ст. 374 КК здійснено Р.І. 

Сахно у монографічному дослідженні на тему: «Кримінальна відповідальність 

за порушення права на захист (ст. 374 КК України)» [273], а в 2018 році на 

дисертаційному рівні М.О. Спірідоновим [286].  

Деякі питання складу злочину, передбаченого ст. 374 КК висвітлено 

Н.Ю. Карповою у дисертації на тему: «Злочини проти правосуддя, які пов’язані 

з порушенням права особи на захист» [91]. Водночас залишається чимало 

дискусійних питань, переважно пов’язаних із визначення змісту діяння у складі 

порушенням права особи на захист. 

У ч. 1 ст. 374 КК встановлюється відповідальність за недопущення чи 

ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права 

підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або 

суддею. М.О. Спірідонов вважає, що в основному складі злочину (ч. 1 ст. 374 

КК) зазначений елемент утворюють альтернативно три діяння, з яких кожне 

утворює самостійний вид грубого порушення права на захист (недопущення 

захисника; ненадання своєчасно захисника; інше грубе порушення цього права) 

[286, с. 8]. 

Одразу зауважимо, що коректніше говорити про три альтернативні 

форми діяння. При цьому перші дві форми є конкретними проявами порушення 

права на захист, в той час як третя становить собою так звану «загальну» форму 

– всі варіанти грубого порушення права підозрюваного, обвинуваченого на 

захист, які не відповідають змісту двох конкретизованих форм, становлять 

собою злочин у третій формі. В принципі ми підтримуємо підхід законодавця 

щодо використання у ст. 374 КК невичерпного переліку порушень права 

підозрюваного, обвинуваченого  на захист. 

Перейдемо до визначення конкретного змісту діяння по кожній із трьох 

виокремлених форм. Насамперед, пропонуємо аналіз наукових позицій з цього 

питання. 

Перша форма - недопущення захисника. В.І. Тютюгін вважає, що 

недопущення захисника як одна з форм порушення права на захист, полягає у 
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невиконанні вимог п. 3 ч. 3 ст. 42, статей 48,49, 52 КПК щодо права 

підозрюваного/обвинуваченого мати захисника і в будь-який момент залучити 

його до участі в кримінальному провадженні, у відмові в залученні захисника у 

випадках, коли його участь є обов'язковою, тощо [147, с. 577]. На думку Ю.В. 

Александрова, недопущення захисника може полягати у відмові 

підозрюваному, обвинуваченому, підсудну у запрошенні захисника взагалі, 

психічному впливі на вказаних осіб з метою примусити відмовитись від 

захисника в порядку ч. 1 ст. 46 КПК, відмові у допущенні до участі у справі 

конкретного захисника за угодою (при відсутності обставин, що виключають 

його участь згідно зі ст. 61 КПК) під приводом того, що в справі вже бере 

участь захисник за призначенням, або взагалі один захисник вже у наявності, 

відмові замінити одного захисника іншим за клопотанням або згодою вказаних 

осіб тощо [205, с. 739]. 

О.А. Чуваков пише, що під недопущенням захисника до участі у 

виконанні своїх обов’язків розуміється протиправна дія або бездіяльність 

винного, що перешкоджає захисникові взагалі приступити до виконання своїх 

професійних обов’язків із захисту прав підозрюваного, обвинуваченого або 

підсудного [154, с. 778-779]. Недопущення захисника має місце, на думку А.М. 

Бойка, у випадках невиконання особою, яка провадить дізнання, слідчим, 

прокурором або суддею вимог КПК про допуск захисника до участі у справі в 

будь-якій стадії процесу, коли захисник запрошується підозрюваним, 

обвинуваченим чи підсудним [210, с. 1099].  

В.В. Сміх вважає, що недопущення захисника – це невиконання слідчим 

прокурором чи суддею вимог КПК про допущення захисника до участі в справі 

на будь-якій стадії процесу, коли захисник запрошується підозрюваним чи 

обвинувачуваним [281, с. 36]. Р.І. Сахно зазначає, що недопущення захисника 

полягає:  

1) у невиконанні винним вимог ч. ч. 2, 3 ст. 20 КПК щодо обов’язку 

слідчого (прокурора, слідчого судді) забезпечити право підозрюваного, 

обвинуваченого на кваліфіковану допомогу з боку обраного ним захисника, 
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шляхом висунення до захисника непередбачених законом вимог, що 

призводить до недопущення його до участі в кримінальному провадженні;  

2) у непризначенні чи відмові у залученні захисника всупереч вимогам 

ст. ст. 49, 52 КПК [273, с. 136]. 

Є.В. Фесенко та Н.Ю. Карпова пишуть, що недопущення захисника 

наявне у випадку неможливості початку праці вже призначеного і маючого 

документи, які підтверджують його статус захисника, захисника через 

перешкоджання початку його участі в справі слідчим, прокурором чи суддею. 

Вчені вважають, що на практиці це недопуск без поважних причин слідчим, 

прокурором, суддею з посиланням на не передбачені законом обставини 

конкретного обраного підозрюваним, обвинуваченим або за їх проханням чи 

згодою захисника чи кількох захисників чи призначеного захисника у випадку, 

коли залучення захисника є обов’язковим відповідно до КПКУ [316, с. 137]. 

Друга форма – ненадання своєчасно захисника. З приводу розуміння 

змісту діяння у відповідній формі, Ю.В. Александров вказує, що ненаданням 

своєчасно захисника буде порушення вказаних вище вимог закону (відмова у 

побаченні з захисником до першого допиту, порушення вказаних вище строків 

допуску захисника до участі у справі, несвоєчасне забезпечення залучення 

захисника за призначенням тощо) [205, с. 739]. 

Під несвоєчасним наданням захисника, на думку О.А. Чувакова, 

розуміється діяння винного, що перешкоджає захисникові вступити в 

юридичний процес всупереч встановленим процесуальним строкам, наприклад 

з моменту пред’явлення обвинувачення або з моменту оголошення протоколу 

про затримання або про застосування запобіжного заходу, але не пізніше 24 

годин з моменту затримання [154, с. 779]. Вважаємо, що таке визначення є 

занадто широким, оскільки може характеризувати будь-яку форму, яка 

передбачена у ч. 1 ст. 374 КК. Крім того, використання терміну «юридичний 

процес» є сумнівним, оскільки опис законодавцем об’єктивної сторони складу 
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злочин, передбаченого ч. 1 ст. 374 КК як: «недопущення чи ненадання 

своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею» прямо 

вказує, що так порушення права на захист може мати місце лише у 

кримінальному провадженні. 

А.М. Бойко вказує на те, що ненадання своєчасно захисника має місце 

при невиконанні встановленого порядку призначення захисника у випадках, 

передбачених КПК [210, с. 1099.]. Водночас зауважимо, що недопущення 

захисника також є порушення порядку, передбаченого кримінальним 

процесуальним законом. В.І. Тютюгін пише, що несвоєчасне надання (надання 

несвоєчасно) захисника полягає в порушенні встановлених законом строків 

залучення захисника до участі в провадженні (п. 3 ч. 3 ст. 42, ст. 278 КПК) [147, 

с. 577.]. 

Третя (загальна) форма – так зване «інше грубе порушення права на 

захист». Ю.В. Александров пише, що іншим грубим порушенням права на 

захист можуть бути порушення вимог, передбачених ст. 48 КПК: обмеження 

кількості і тривалості побачень захисника із підозрюваним, обвинуваченим, 

заборона захиснику бути присутнім при їх допитах, а також при провадженні 

інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або за клопотанням підозрюваного, 

обвинуваченого чи його захисника, відмова захиснику в ознайомленні з 

матеріалами, якими обґрунтовується затримання підозрюваного чи обрання 

запобіжного заходу або пред’явлення обвинувачення, а після закінчення 

попереднього слідства - з усіма матеріалами справи, відмова в застосуванні 

науково-технічних засобів на різних стадіях кримінального процесу, а також у 

здійсненні права ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому, 

свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу чи відповідачу, брати участь у 

дослідженні інших доказів тощо [205, с. 779]. 
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О.А. Чуваков вважає, що під грубим порушенням права на захист 

розуміються дії винного, які явно (очевидно) порушують права і обов’язки 

захисника з надання необхідної юридичної допомоги підозрюваному, 

обвинуваченому і підсудному, наприклад порушення права захисника до 

першого допиту підозрюваного або обвинуваченого мати з ним побачення віч-

на-віч, а після першого допиту – без обмеження їх кількості і тривалості; бути 

присутнім при допитах підозрюваного або обвинуваченого, а також під час 

провадження інших слідчих дій тощо [154, с. 779]. На думку А.М. Бойка, інше 

грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист 

може мати місце, наприклад, у випадку впливу на потерпілого з тим, щоб 

останній відмовився від запрошеного чи призначеного захисника, 

непризначення захисника у випадках, передбачених законом, тощо [210, с. 

1099]. 

В.І. Тютюгін пише, що інше грубе порушення права на захист може 

полягати у вчиненні будь-яких діянь, спрямованих щодо самого потерпілого від 

злочину або його захисника, змістом якого є перешкоджання здійсненню 

особою права на захист (наприклад, порушення вимог ч. 5 ст. 46 і ст. 54 КПК, 

яке виражається в необґрунтованому обмеженні кількості і тривалості побачень 

підозрюваного/ обвинуваченого з його захисником, у відмові без законних 

підстав здійснити заміну захисника) тощо [147, с. 577]. На думку Є.В. Фесенка 

та Н.Ю. Карпової, інше грубе порушення права на захист – це перешкоджання 

законній реалізації права підозрюваного і обвинуваченого на захист у формі 

самозахисту під час усіх стадій кримінального провадження чи відсутність 

повідомлення підозрюваному, обвинуваченому про його право на захист, 

слідчим або прокурором у випадках, коли вони повинні зробити таке 

повідомлення відповідно до КПКУ [316, с. 139]. 

З огляду на викладене можемо стверджувати, що встановлюючи зміст 

діяння порушення права на захист щодо перших форм (недопущення або 
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ненадання своєчасно захисника), вчені або розрізняють ці два поняття, лише 

виходячи з строку (називаючи характеристики «несвоєчасно», «з порушенням 

процесуальних строків» як ознаку другої форми злочину), або взагалі не 

встановлюють критерії розмежування. На наш погляд, термін «ненадання» 

вказує на певну специфіку в діяльності слідчого, прокурора або судді, 

враховуючи його обов’язок залучення адвоката, відповідно до положень ч. 1 ст. 

49 КПК. 

Традиційно у кримінальному процесі запропоновано виділяти дві форми 

залучення та участі захисника у кримінальному провадженні для захисту прав 

та інтересів підозрюваного, обвинуваченого: захист за запрошенням стороною 

захисту, тобто за договором (ст. 51 КПК) та захист за призначенням (у 

встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 53 КПК та Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу» [241] випадках). 

Так, ст. 48 КПК встановлює порядок залучення захисника для захисту 

прав підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. 

Зауважимо, що конституційне право громадян на правничу (правову) допомогу 

та вибір захисника закріплено у ст. 59 Конституції України, зокрема зазначено, 

що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, 

передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у 

виборі захисника своїх прав. 

Крім того, у ст. 29 Основного Закону також встановлено, що кожному 

заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 

арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту 

затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою 

захисника. Цей конституційний принцип також закріплено у ст. 10 Закону 

України № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року. 

Також відповідно до ст. 7 КПК забезпечення права на захист є однією із 

засад кримінального провадження. Крім того, ст. 63 Конституції України 
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закріплює право на захист підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного. 

Законодавець зміст забезпечення права на захист як загальної засади 

кримінального провадження розкриває у ч. 1 ст. 20 КПК, зокрема, 

підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, 

яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з 

приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати 

особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою 

допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, 

передбачені КПК. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 48 КПК захисник може у будь-який 

момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи 

особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати 

можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання 

рекомендацій щодо залучення конкретного захисника. У ч. 1 ст. 45 КПК 

законодавець дає визначення захисника у кримінальному провадженні. Право 

на захист забезпечується і іншими нормами КПК, зокрема, ст. 49, 52, ст. 54, ст. 

87, ст. 338 ст. 339 КПК, а також п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК. 

Для здійснення захисту за призначенням згідно з ч. 2 ст. 48 КПК 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом у 

випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 цього Кодексу. Захисник 

може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в інших 

випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги. Зауважимо, що Верховною Радою України прийнято Закон України 
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від № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року, 

який згідно преамбули зазначено, що Закон відповідно до Конституції України 

визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього 

права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні 

гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. Тобто реалізація права 

особи на правову допомогу за призначенням гарантована, у тому числі й 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу». 

Порядок залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за призначенням встановлено у ст. 49 КПК. 

Згідно ч. 1 цієї статті слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані 

забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо: 

1) відповідно до вимог статті 52 цього Кодексу участь захисника є 

обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника; 2) 

підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але 

за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити 

самостійно; 3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини 

кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, 

обвинувачений не залучив його. 

При цьому зазначено, що захисник може бути залучений слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом в інших випадках, передбачених 

законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги. У випадках, 

передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор виносить 

постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає 

відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання 

безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за 

призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час 

і місце для участі у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 49 КПК). 

Згідно ч. 3 ст. 49 КПК постанова (ухвала) про доручення призначити 

адвоката негайно направляється відповідному органу (установі), 
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уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є 

обов’язковою для негайного виконання. Таким органом згідно ст. 16 Закону 

України  «Про безоплатну правову допомогу» є центри з надання безоплатної 

вторинної допомоги, створені Міністерством юстиції України при головних 

управліннях юстиції [241]. 

Таким чином, згідно положень чинного кримінального процесуального 

закону можна виділити дві форми залучення захисника у кримінальному 

провадженні для захисту прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого: за 

запрошенням стороною захисту (за договором ст. 51 КПК) та за призначенням 

(у встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 53 КПК та Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу» випадках). 

Вважаємо, що ненадання своєчасно захисника може місце мати лише 

при залученні захисника за призначенням (за наявності підстав, передбачених ч. 

1 ст. 49 КПК), тобто потенційного захисника (в розумінні ст. 45 КПК). 

Водночас, недопущення захисника як форма вчинення злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 374 КК можлива і при участі захисника за договором, і за призначення, 

коли участь захисника є обов’язкова у кримінальному провадженні. Так, у 

ситуації, коли договір уже укладено – перешкоджання першій зустрічі 

підозрюваного, обвинуваченого з адвокатом. у ситуації, коли адвокат за 

призначенням у кримінальному провадженні недопущення можливе 

невинесення процесуального рішення (постанови або ухвали) слідчим, 

прокурором або суддею, тобто порушення порядку передбаченого КПК, 

наприклад у ситуацій, коли обов’язкова участь захисника, а рішення про 

призначення захисника не виноситься). 

Традиційно недопущення захисника у науковій літературі розглядалось 

у двох площинах, зокрема: фізичне недопущення захисника та процесуальне. 

Зауважимо, що  КПК 1960 року передбачав порядок допуску захисника для 

захисту прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого службовими особами:  

зокрема, у ст. 44 КПК 1960 року було встановлено, що захисники допускаються 

особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в 
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Україні та інші фахівці у галузі права...». Про допуск захисника до участі в 

справі особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя мали винести 

постанову (суд – ухвалу) [159]. 

Враховуючи зміни у кримінальному процесуальному законодавстві, 

недопущення захисника, як форма вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 

КК можлива лише щодо так званого «фізичного недопущення захисника», у 

тому числі якщо уже укладено договір – ненадання дозволу на побачення 

підозрюваного, обвинуваченого з адвокатом, або ненадання можливості 

підписати договір між адвокатом та підозрюваним, обвинуваченим. 

Отже, аналіз процесуального законодавства дозолив нам дійти висновку, 

що своєчасне ненадання захисника є можливим лише у варіанті захисту за 

призначенням. Водночас недопущення захисника як форма вчинення злочину 

за ст. 374 КК наразі можливе як у випадках договірного захисту, так і у разі 

захисту за призначенням. 

Проаналізувавши форми вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 

КК вважаємо, що злочин є закінченим з моменту вчинення передбачених ст. 

374 діянь, що грубо порушують права підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного на захист. При цьому злочин, передбачений ст. 374 КК діяння у 

вигляді як дії, так і бездіяльності. Водночас А.М. Бойко вважає, що злочин, 

передбачений ст. 374 КК є злочином з формальним складом, оскільки 

вичерпується фактом вчинення певних дій – недопущення, ненадання 

своєчасно захисника, а також іншим …. [210, с. 1099], такий підхід є дещо 

неточним, оскільки ненадання своєчасно захисника – це бездіяльність, а не дія. 

Так, В.І. Тютюгін обґрунтовано зазначає, що порушення права на захист 

може бути вчинене як шляхом дії (наприклад, провадження слідчим 

процесуальних дій за відсутності захисника (частини 2 і 3 ст. 46 КПК)), так і 

бездіяльності (наприклад, ненадання особі, яка утримується під вартою, 

допомоги для встановлення зв’язку із захисником (ст. 48 КПК)), і належить до 

злочинів із формальним складом, який визнається закінченим з моменту 

вчинення будь-якого із зазначених у законі діянь [147, с. 577 ]. 
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Аналіз судової практики свідчить, що найбільш поширеним порушенням 

права на захист в контексті договірного захисту є обмеження права вільного 

вибору захисника. Наразі такі дії можуть кваліфікуватись як «інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист». Недотримання 

цих складових права на захист навіть за умови участі захисника у провадженні 

на різних стадіях може призвести до істотних порушень вимог КПК та 

скасування судового рішення. 

Ми пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 374 КК описанням відповідного 

прояву злочинної поведінки, виклавши її у такій редакції: «Ненадання або 

несвоєчасне надання захисника, перешкоджання реалізації права на вільний 

вибір захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею.». 

Суб’єкт аналізованого злочину безпосередньо вказано у диспозиції ч. 1 

ст. 374 КК і ним може бути слідчий, прокурор або суддя. Характеристика 

слідчого, прокурора здійснено у попередніх розділах, а судді буде детально 

здійснено при характеристиці особливосте злочину, передбаченого ст. 375 КК. 

Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 374 КК 

характеризується прямим умислом: винна усвідомлює, що не допускає, не 

надає своєчасно захисника або іншим чином грубо порушує право 

підозрюваного, обвинуваченого на захист та бажає прийняти таке рішення. 

Необережне недопущення чи ненадання своєчасно захисника (внаслідок 

недостатньої кваліфікації або недбалості) виключає відповідальність за ст. 374 

КК. У такому випадку можлива або дисциплінарна відповідальність, або навіть 

кримінальна – ст. 367 КК. 

Мотиви вчинення цього злочину можуть бути різними: особисті 

неприязні відносини (з обвинуваченим, потерпілим, позивачем, відповідачем), 

погрози з боку зацікавлених осіб розголосити відомості, що компрометують 

суддю, корисливість, кар’єризм і ін. У таких випадках у слідчого, прокурора чи 

судді є особиста зацікавленість. Мотив і мета можуть бути різними і на 

кваліфікацію не впливають.  
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Підсумовуючи сказане, наголосимо, що нами підтримується підхід 

законодавця щодо використання у ст. 374 КК невичерпного переліку порушень 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист. Проте, пропонується 

«прив’язати» нормативний зміст двох конкретизованих форм до двох видів 

захисту –  захисту за призначенням та захисту за договором, зазначивши 

найбільш поширені прояви порушення права на захист по кожному з видів 

захисту (ненадання або несвоєчасне надання захисника – для захисту за 

призначенням; перешкоджання реалізації права на вільний вибір захисника – 

для «договірного» захисту). 

Пропонуємо статтю 374 КК викласти в такій редакції: 

 

«Стаття 374. Порушення права на захист 

 

1. Ненадання або несвоєчасне надання захисника, перешкоджання 

реалізації права на вільний вибір захисника, а також інше грубе порушення 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором 

або суддею, - 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, які призвели до засудження невинуватої у вчиненні 

кримінального правопорушення особи або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років.». 

 

2.5. Особливості юридичних складів злочину за ст. 375 КК 
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Загальна декларація прав людини у ст. 10 встановлює, що кожна людина 

для визначення її прав та обов’язків і встановлення обґрунтованості 

пред’явленого їй обвинувачення має право на те, щоб її справа була розглянута 

гласно та з дотриманням вимог справедливості незалежним та безстороннім 

судом [76]. Також право особи на справедливий суд закріплене у ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» суддя у 

своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого 

впливу, тиску або втручання [255].  

Також слід зазначити, що у пунктах 66 та 68 Рекомендації СМ/Rec 

(2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: 

незалежність, ефективність та обов’язки від 17 листопада 2010 року закріплено, 

що тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для 

вирішення справи, не повинні бути підставою для кримінальної, цивільної або 

дисциплінарної відповідальності, за винятком злочинного наміру або грубої 

недбалості. 

Гарантією забезпечення права на справедливий суд є здійснення 

правосуддя суддею (судом) відповідно до Конституції України та чинного 

законодавства, виконання професійних обов’язків, а також закріплення 

особливого правового статусу суддів та організаційно-правового механізму 

відповідальності суддів за порушення правових норм при здійсненні 

правосуддя. Зауважимо, що принцип незалежності суддів закріплено у 

міжнародних стандартах статусу суддів, зокрема, в Основних принципах 

незалежності судових органів затверджених Резолюціями 40/32 та № 40/146 

Генеральною Асамблеєю ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, 

Бенгалорських принципах діяльності судді (Резолюція Економічної та 

Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року) та інших. 

У названих міжнародних документах вказано, що суддя не повинен 

нести будь-яку, у тому числі і матеріальну відповідальність за постановлені 

ним рішення, окрім випадків зловживання своїм посадовим становищем. При 
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цьому суддя має здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи 

виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно 

від стороннього впливу, тиску, загроз чи втручання, прямого чи 

опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою. 

Крім того, зазначено, що скасування чи зміна судового рішення вищим судом 

(в порядку апеляції або касації) не може тягнути для судді наслідків 

матеріального чи дисциплінарного характеру за умови, що за рівнем фахової 

підготовки, стажу правничої роботи та внутрішнього переконання  не зміг дати 

належну оцінку доказам по справі або здійснити судове тлумачення 

застосування норм права. 

За неналежне виконання обов’язків, недотримання визначених законом 

процедур, порушення норм матеріального права при здійсненні правосуддя 

можливе настання юридичної відповідальності різних видів – дисциплінарної, 

цивільної та кримінальної. Так, підстави для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності регламентовано ст. 106 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», у тому числі з таких підстав, як умисне або 

внаслідок недбалості незабезпечення обвинуваченому права на захист, 

перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу, а також 

порушення правил щодо відводу (самовідводу) (п.п. «ґ» та «д» ч. 1 цієї статті). 

Цивільна відповідальність передбачена Законом України від 01 грудня 1994 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» № 266/94-ВР. 

У ст. 375 КК встановлено кримінальну відповідальність за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови. У цій статті КК передбачено кримінальну 

відповідальність судді, оскільки вчинення суддею суспільно небезпечного 

діяння завдає шкоди інтересам правосуддя, а одним із завдань держави є 

охорона зазначених прав та інтересів, у тому числі й підозрюваного, 

обвинуваченого від злочинних посягань. 
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Встановлення кримінальної відповідальності за вчинення вказаних у ст. 

375 КК дій є одним із засобів державного захисту процесуального права 

підозрюваного, обвинуваченого на справедливий суд. Разом із тим у 

національному законодавстві не закріплено чітких критеріїв розмежування 

дисциплінарних проступків суддів, у тому числі вчинених при здійсненні 

правосуддя, які несумісні з подальшим перебуванням судді на посаді, та інших 

правопорушень, зокрема злочину, передбаченого ст. 375 КК. 

З метою забезпечення ефективного та диференційованого застосування 

відповідальності слід встановити чіткі критерії відмежування вчинення суддею 

дисциплінарних проступків від таких порушень, які згідно з КК є злочинами. 

Вважаємо, що таким критерієм може бути істотність порушень норм 

матеріального або процесуального законодавства. 

 Очевидно, що кримінальна відповідальність має бути встановлена за 

найбільш істотні порушення суддею чинного законодавства. Істотність 

порушення може бути пов’язана змістом самого діяння, настанням наслідків та 

їх тяжкістю, формою вини, наявністю корисливого (іншої особистої 

зацікавленості) мотиву, тощо. На наш погляд, для наявності такого складу 

злочину, як постановлення завідомо неправосудного судового рішення має 

враховуватись, наскільки «викривлено» правосуддя? Однак наразі у тексті 

статті не міститься такого застереження, хоча ухвалення незаконного рішення 

може не визнаватися кримінально-караним на підставі положень ч. 2 ст. 11 КК 

про малозначність. При визнанні судового рішення неправосудним обов’язково 

слід враховувати положення ч. 2 ст. 11 КК. Так, П.П. Андрушко обґрунтовано 

вказує на те, що питання визнання незаконного судового рішення у 

процесуальному значенні (аспекті) неправосудним у кримінально-правовому 

значенні (аспекті) має вирішуватись з урахуванням положень ч. 2 ст. 11 КК, а 

саме визначення ступеня (розміру) суспільно небезпечних правових наслідків 

(хоча склад злочину, передбаченого ст. 375 КК, і є формальним) 

постановленого незаконного судового рішення – досягла вона чи ні ступеня 

(розміру) суспільної небезпеки у кримінально-правовому значенні [13, с. 92]. 
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Після висловлення такого загального застереження, переходимо до 

визначення особливостей юридичного складу злочину, передбаченого ст. 375 

КК. Такими особливостями є: діяння (позначене у законі формулюванням 

«постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови»); предмет злочину; особливості суб’єктивної сторони (на що вказує 

використання ознаки «завідомість»); характеристика суб’єкта злочину (за 

текстом КК – суддя (судді)). 

Питанню кримінальної відповідальність за постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 

приділяється особлива увага. Цій темі присвячено роботи П.П. Андрушка [11, с. 

13-23; 12, с. 5-15; 3, с. 86-120; 9, с. 176-242; 10, с. 49-113; 13, с. 73-115], М.І. 

Бажанова [15; 16], А.С. Беніцького [140], В.І. Борисова [87], С.Є. Дідика [64; 

65], О.О. Дудорова [66; 68], Л. Палюх[225; 226], О.І Заліска [81], В.М. Єднака 

[74], Н.Д. Квасневської [93-95], О.М. Лемешка та О.М. Овчаренко [170, с. 33-

38; 217], Р.І. Мельника [187-189], В.О. Навроцького [202], М.С. Пономарьової 

[236]. В.І. Тютюгіна [87], Є.В. Фесенка [142, с. 591-637], М.І. Хавронюка [323, 

с. 6-13] та інших. У межах цього дослідження ми будемо спиратись на 

висловлені у зазначених працях думки вітчизняних науковців, проте 

відзначимо, що  чимало питань, зокрема, щодо визначення предмету злочину, 

моменту закінчення, характеристики суб’єкта та інші, залишаються 

дискусійними. 

Діяння, що утворює об’єктивну сторона складу злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 375 КК, визначене у диспозиції відповідної статті як «постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови». Переважна більшість науковців вважає, що формою вчинення 

відвідного діяння є лише дія; аргументи зводяться до того, що в КК чітко 

вказано термін «постановлення» і тому вчинення цього злочину у формі 

бездіяльності просто неможливо. 

Традиційно сам зміст діяння у науковій літературі не досліджується, 

хоча приділяється значна увага моменту його закінчення. На нашу думку, для 
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більш-менш повної характеристики діяння потрібно звернутись до норм 

процесуального законодавства. Щодо поняття «постановлення», яке 

використовується у ст. 375 КК слід зазначити, що у КПК України у редакції 

1960 р. законодавцем використовувався термін «постановлення» вироку, 

ухвали. Однак згідно ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення 

іменем України, тобто використовується термін «ухвалюється». Крім того, 

згідно з ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 

2016 року, судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, 

ухвалюється іменем України. 

Водночас згідно з чинним процесуальним законодавством поняття 

«постановлення» використовується лише щодо такого виду судового рішення 

як ухвала. Тобто положення ст. 375 КК слід привести у відповідність до 

законодавства, у тому числі Конституції України та КПК, зокрема термін 

«постановлення» замінити «ухвалення». 

Отже, ухвалення судового рішення – це складне діяння, зміст якого 

може відрізнятися від виду судового рішення, виду провадження (категорії 

справи), а також суб’єктного складу (одноособово чи колегіально). Статтею 15 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року та 

процесуальним законодавством регламентовано склад суду. 

Так, склад суду передбачає одноособовий або колегіальний розгляд 

справи чи провадження (ст. 31 КПК, ст. 34 ЦПК, ст. 33 ГПК). Наприклад, згідно 

з ч. 1 ст. 31 КПК кримінальне провадження в суді першої інстанції 

здійснюється суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами 

другою, третьою та дванадцятою цієї статті. Крім того, у ч. 2 ст. 31 КПК 

встановлено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо 

злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на 

строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох 

суддів. При цьому, якщо питання про кримінальну відповідальність судді за 

постановлення завідомо неправосудних вироку або іншого судового рішення 

при одноособовому розгляді справи чи провадження труднощів не викликає, то 
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при колегіальному розгляді встановити суб’єкта цього злочину не завжди 

просто. 

Так, при колегіальному розгляді справи (провадження) в суді першої 

інстанції можливі наступні склади суду: 1) колегіально судом у складі трьох 

суддів; судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних (ч. 2 ст. 31 

КПК, ч. 3 ст. 31 КПК); 2) троє суддів ( ч. 2 ст. 31 КПК, ч. 2 ст. 14 та ст. 34 ЦПК, 

ч. 2 ст. 33 ГПК, ч. 2 ст. 17 КАС), 3) розгляд провадження об’єднаною палатою, 

всією палатою та Великою палатою ВС (касаційна інстанція). Розгляд справ в 

апеляційному та касаційному порядку здійснюється завжди колегіально. 

При розгляді справи чи провадження в суді першої інстанції колегією 

суддів, а також при розгляді провадження чи справи колегією суддів в суді 

апеляційної чи касаційної інстанцій – відповідальність за ст. 375 КК можуть 

нести судді лише, якщо ними завідомо неправосудне рішення ухвалено 

(прийнято) за попередньою змовою. Якщо ознака такої форми співучасті 

відсутня, то кримінальній відповідальності підлягає лише або головуючий в 

суді першої інстанції або суддя-доповідач, у разі, коли він умисно викривив 

(спотворив) в своїй доповіді матеріали провадження чи справи з метою 

прийняття завідомо неправосудного рішення. 

При цьому слід зазначити про можливість судді при колегіальному 

розгляді справи чи провадження письмового викладенням окремої думки (ч. 3 

ст. 25 КАС, ч. 3 ст. 19 ЦПК, ч. 3 ст. 4
7
 ГПК, ч. 3 ст. 375 КПК). За умови 

вчинення злочину, передбаченого статтею 375 КК, у співучасті з особою, яка не 

наділена ознаками спеціального суб’єкта цього злочину, така особа може бути 

притягнута до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК як організатор, 

підбурювач чи пособник, що має бути відображено при кваліфікації 

відповідного діяння з посиланням на відповідну частину статті 27 КК. 

Ухвалення судового рішення завжди включає такі етапи: 1) складання в 

письмовій формі процесуального документа (суддею або суддею доповідачем 

при колегіальному розгляді справи (провадження); 2) підписання його суддею 

(суддями). Водночас такий етап як проголошення у судовому засіданні 
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судового рішення (або його резолютивної частини рішення, якщо це 

передбачено процесуальним законодавством) наявний не завжди (наприклад, 

письмове провадження, мотивована відмова в касаційному порядку). Зазначені 

поетапні дії, залежно від їх обов’язковості впливають на встановлення моменту 

закінчення злочину. 

Так, проголошення судового рішення є завжди, коли судом вирішується 

питання по суті (зокрема, вирок або ухвала по суті), тоді момент закінчення 

злочину пов’язаний саме з проголошенням, зокрема, вирок вважається 

остаточно ухваленим лише з моменту його проголошення. Крім того, 

процесуальне законодавство передбачає певні наслідки, пов’язані з 

постановленням (ухваленням) вироку, які настають саме після його 

проголошення – ст.ст. 376-377 КПК (якщо обвинувачений тримається під 

вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі 

виправдання; звільнення від відбування покарання; засудження до покарання, 

не пов’язаного з позбавленням волі; ухвалення обвинувального вироку без 

призначення покарання (ч. 1 ст. 377 КПК), ст. 376 КПК (вручення копії вироку), 

ст. 395 КПК (строки оскарження вироку) та інші. 

Якщо процесуальним законодавством не передбачено проголошення 

судового рішення, то моментом закінчення злочину є підписання 

процесуального документу. При цьому щодо набрання законної сили вироку, 

ухвали, постанови або рішення суду, вважаємо, що це значення не має, оскільки 

перебуває за межами складу цього злочину. 

У доктрині кримінального права немає єдності думок щодо моменту 

закінчення цього злочину. Так, одні автори вважають, що злочин закінчено з 

моменту підписання вироку, рішення, ухвали, постанови суддею, а при 

колегіальному розгляді справи - всіма суддями. Н.Д. Квасневська вважає, що 

момент закінчення злочину, передбаченого ст. 375 КК України, є 

постановлення неправосудного акта судової влади, яке полягає у виконанні 

послідовних дій: складання тексту, підпис суддею (суддями); публічне 

проголошення іменем України [94, с. 92].  
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Існує інший підхід, зокрема, Л.В. Лобанова пише, що «Небезпека 

заподіяння істотної шкоди правосуддю з’являється значно раніше, ніж 

проголошення неправосудного судового акту [174, с. 132]. В.І. Тацій вважає, 

що постановлення судового акта завершується його проголошенням, і тому 

саме з цього моменту злочин, передбачений ч. 1 ст. 375 КК, визнається 

закінченим незалежно від часу набуття законної сили судовим актом, його 

виконання та наслідків, які він породжує [153, с. 851]. Однак з таким підходом 

ми не погоджуємося, оскільки виходячи зі змісту положень процесуального 

законодавства, зокрема, КАС, ГПК, ЦПК, КПК, не усі види судових рішень 

проголошуються. 

Процесуальне законодавство, зокрема, передбачає можливість заочного 

розгляду справи, письмового провадження тощо, при яких судове рішення не 

проголошується. Тобто якщо процесуальний порядок розгляду окремих 

категорій справ чи проваджень не передбачає проголошення судового рішення, 

злочин, передбачений ст. 375 КК, є закінченим з моменту його підписання. 

Таким чином, вважаємо, що виходячи з положень процесуального 

законодавства момент закінчення цього злочину є різний. При здійсненні 

кримінально правової кваліфікації кожен із «попередніх» етапів є вчиненням 

замаху на постановлення завідомо неправосудного судового рішення, а тому дії 

винного слід кваліфікувати за ст. 15 та ч. 1 або ч. 2 ст. 375 КК. 

Наявність ознак складу злочину, передбаченого ст. 375 КК, не 

виключається й у тих випадках, коли проголошується завідомо неправосудне 

рішення, яке не підписано суддею (суддями), або якщо суддею підписується 

завідомо неправосудне рішення, однак при цьому проголошується інше, 

наприклад, законне (правосудне) судове рішення. Оскільки злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 375 КК є злочином з формальним складом, фактом 

вчинення певних дій – постановлення (ухвалення) неправосудного судового 

рішення, яке може включати в себе такі дії, зокрема, як складання 

процесуального документа; підписання його суддею (суддями); проголошення 

(доведення його змісту до відома учасників процесу). Зауважимо, що внесення 
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судового рішення в ЄДРСР не є етапом ухвалення (постановлення) судового 

рішення, оскільки така дія не впливає на набрання законної сили судовим 

рішенням. 

Таким чином, основний склад злочину, передбаченого ст. 375 КК, 

визнається закінченим з моменту або проголошення ухвалення 

(постановленого) судового рішення, або з моменту підписання усім складом 

суду (суддею при одноособовому розгляді чи усією колегією суддів – при 

колегіальному, а при колегіальному розгляді, коли підписано одним суддю слід 

кваліфікувати як замах) незалежно від часу набрання законної сили судовим 

рішенням та наслідків, які спричинені. 

Нерозривно пов’язаною із змістом діяння у тексті диспозиції ч. 1 ст. 375 

КК є характеристика так званого «предмету злочину» – «завідомо 

неправосудний вирок, рішення, ухвала або постанова». З приводу 

характеристики цього «предмету», в тому числі щодо розуміння змісту ознаки 

«неправосудне». Її співвідношення з характеристикою «незаконне», у науковій 

літературі розгорнулись дискусії. 

Зауважимо, що у контексті юридичного складу злочину, передбаченого 

ст. 375 КК, більшість учених розглядають судове рішення саме як предмет 

злочину. Однак такий підхід, на наш погляд, є спірним, оскільки предмет 

злочину як складова об’єкту посягання, має представляти собою цінність, а 

завідомо неправосудне судове рішення такою цінністю не виступає. Вважаємо, 

що у тексті ст. 375 КК формулювання «завідомо неправосудне судове рішення» 

є складовою ознаки, яка характеризує діяння як елемент об’єктивної сторони: 

судове рішення пов’язано з діянням безпосередньо, оскільки не віддалене від 

цього діяння; судове рішення – це конкретна форма. Проте, наводячи 

міркування інших вчених, будемо використовувати поняття «предмет» без 

застережень. 

Характеристику судового рішення слід розпочати із встановлення його 

видів. Законодавець у диспозиції ч. 1 ст. 375 КК використовує вичерпний 
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перелік видів судового рішення, зокрема, вирок, рішення, ухвала або постанова. 

Згідно з чинним законодавством вид судового рішення залежить від судового 

провадження, у якому воно ухвалюється (постановлюється). 

Відповідно до положень ст. 126 Конституції України, можна виділити 

судові рішення, що ухвалюються (зостановлюється, виносяться): у 

кримінальних провадженнях, в адміністративних, господарських, цивільних 

справах та у справах про адміністративні правопорушення. Так, у ст. 369 КПК 

зазначено види судових рішень у кримінальному провадженні. Судове рішення, 

у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі вироку, а 

судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі 

ухвали. У ч. 3 ст. 369 КПК встановлено, що суд касаційної інстанції у випадках, 

передбачених цим Кодексом, приймає постанови. Згідно з ч. 1 ст. 258 ЦПК 

видами судових рішень у цивільних справах  є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) 

постанови; 4) судові накази. Аналогічні види судових рішень встановлені ст. 

232 ГПК. 

Зауважимо, що інститут наказного провадження передбачено в ГПК в 

редакції від 15 грудня 2017 року, зокрема згідно з ст. 147 ГПК, судовий наказ є 

особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами 

вимог, передбачених ст. 148 ГПК. Судовий наказ підлягає виконанню за 

правилами, встановленими законом для виконання судових рішень. Особа має 

право звернутися до суду з вимогами в наказному або спрощеному позовному 

провадженні на свій вибір. Стаття 241 КАС встановлює такі види судових 

рішень:1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови. Отже, терміном «судове рішення» 

охоплюються усі види судових рішень. 

Таким чином, згідно з чинного законодавством, основними видами 

судових рішень є вирок, рішення, ухвала або постанова, а також судовий наказ. 

Водночас у диспозиції ч. 1 ст. 375 КК законодавець встановлює 

відповідальність за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, 
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ухвали або постанови. Вважаємо для виправлення ситуації пропонуємо два 

варіанти: по-перше – не наводити вичерпний перелік видів судових рішень; по-

друге – слід доповнити перелік судових рішень, які зазначено у ч. 1 ст. 375 КК, 

таким видом судового рішення як судовим наказом. 

У теорії кримінального права висловлювались пропозиції змінити 

диспозицію ч. 1 ст. 375 КК. На думку В.М. Єднака, предмет злочину, 

передбаченого ст. 375 КК України, доцільно позначати узагальненим терміном 

«судове рішення», до якого потрібно відносити: вирок (виправдувальний або 

обвинувальний), ухвалу судді (суду), ухвалу слідчого судді (у кримінальному 

провадженні); рішення, заочне рішення, судовий наказ, ухвалу, постанову суду 

(у цивільному судочинстві); рішення та ухвали суду (у господарському 

судочинстві); постанову та ухвалу суду (в адміністративному судочинстві); 

постанову (у провадженні про адміністративне правопорушення); висновки та 

рішення (у провадженні КСУ) [74, с.8]. Н.Д. Квасневська вважає, що в 

контексті ст. 375 КК України «постановлення» може стосуватись або рішення, 

або документа, або дії, або їх сукупності, які охоплюються єдиним поняттям – 

«акт», а тому пропонує у назві і тексті ст. 375 КК України словосполучення 

«вироку, рішення, ухвали або постанови» замінити зворотом «акта судової 

влади», та цю статтю КК доповнити приміткою, яка б розкривала поняття «акт 

судової влади» [94, с. 71-72]. 

З урахуванням думок науковців та висловлених нами вище застережень, 

недоцільно використання у диспозиції ст. 375 КК вичерпного переліку 

різновидів судових рішень, а з огляду на можливу зміну процесуального 

закону, вважаємо більш обґрунтованим застосовувати узагальнене 

формулювання «судове рішення». 

Наступною характеристикою змісту судового рішення, після 

встановлення його можливих видів, є ознака «завідомо неправосудне». Поняття 

«неправосудність» у контексті судового рішення використовується, крім ч. 1 ст. 
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375 КК, також у ст. 376 КК та у ч. 3 ст. 62 Конституції України. Так, у ч. 1 ст. 

376 КК йдеться про втручання у діяльність судді з метою добитися винесення 

неправосудного рішення. Згідно з положеннями ч. 3 ст. 62 Основного Закону, у 

разі скасування вироку суду як неправосудного, держава відшкодовує 

матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням. 

Проте чинне законодавство не містить норми, яка безпосередньо 

розкрила б зміст цього терміну. Зауважимо, що Верховний Суд України в 

ухвалі від 20.11.2014 р. у кримінальній справі №5-24кс14 зазначив, що поняття 

«неправосудне судове рішення» у поєднанні з вказівкою на «завідомість» його 

постановлення підкреслює цілеспрямований характер злочинних дій судді, його 

свідоме прагнення та бажання всупереч матеріальному чи процесуальному 

закону і (або) фактичним обставинам, встановленим у справі, постановити 

судове рішення, яке за своєю суттю не може бути і не є актом правосуддя.
1
 

У доктрині кримінального права існують різні визначення поняття 

«неправосудне судове рішення». Н.Д. Квасневська вважає, що неправосудним є 

судове рішення, прийняте некомпетентним або упередженим суддею у зв’язку з 

неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права або 

невідповідністю судового акту фактичним обставинам справи [94, c. 57]. В.І. 

Тютюгін вказує на те, що неправосудним є такий судовий акт, який не 

відповідає вимогам законності та обґрунтованості, яка (неправосудність) може 

бути пов’язана з правильним застосуванням норм матеріального чи 

процесуального закону або з невідповідністю висновків суду фактичним 

обставинам справи. На думку В.І. Тютюгіна, за своїм змістом неправосудний 

судовий акт може полягати у засудженні невинного, виправданні винного, 

призначенні несправедливо м’якого чи занадто суворого покарання, у 

незаконному затриманні, арешті, необґрунтованому накладенні 

адміністративного стягнення чи відмові у задоволенні обґрунтованих позовних 

                                                 
1
 Рішенні від 20.11.2014 р. у кримінальній справі № 5-24кс14 Верховний Суд України 
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вимог. Автор вважає, що мотиви злочину, склад якого передбачений ч. 1 ст. 375 

КК можуть бути будь-якими, але сам злочин характеризується лише прямим 

умислом [153, c.852]. 

На думку А.С. Беніцького, неправосудне рішення – це судовий акт, який 

прийнято з грубим порушенням норм матеріального чи процесуального права 

України, а також який не відповідає вимогам міжнародно-правових документів, 

що ратифіковані Україною [138, с. 530]. М.С. Пономарьова пропонує у примітці 

до ст. 375-1 КК дати визначення, що слід розуміти під неправосудним судовим 

рішенням. Автор пропонує таке визначення. Під неправосудним судовим 

рішенням у статтях 375 та 375-1 КК необхідно розуміти як незаконний так і 

необґрунтований вирок, рішення, ухвалу та постанову місцевих судів, 

апеляційних судів, Верховного Суду, Конституційного Суду України за 

результатами судового розгляду або перегляду кримінального провадження або 

спірних правовідносин у якому висновки суду завідомо суперечать фактичним 

обставинам провадження або завідомо неправильно застосовують норми 

матеріального права та/або завідомо постановлене з грубим порушенням норм 

процесуального права [236, с. 15].  

П.П. Андрушко вказує, що постановлення завідомо неправосудного 

рішення – це його фактичне винесення (ухвалення) при фактичному здійсненні 

правосуддя в межах відповідної судової юрисдикції в порядку, передбаченому 

процесуальним законодавством для відповідної судової юрисдикції [2, с. 45]. 

О.О. Дудоров, характеризуючи предмет злочину за ст. 375 КК, обґрунтовано 

зазначає, що зі змісту цієї кримінально-правової норми не випливає, що 

предметом передбаченого нею злочину є лише те судове рішення, яким справа 

вирішується по суті: формально (буквально) у цій кримінально-правовій нормі 

говориться про постановлення будь-якого завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови. Оскільки жодних застережень тут не зроблено, 
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це не обов’язково має бути судове рішення, яким справа вирішується по суті 

[68, с. 280-328]. 

Відмітимо, що використання ознаки «неправосудне» у контексті 

описання судового рішення, використовувалось і в дореволюційній літературі. 

На наш погляд, зміст такого формулювання є архаїчним і надто розмитим, що і 

призводить до наведених вище дискусій. 

Водночас, у багатьох нормативних актах процесуального характеру 

використовуються взаємопов’язані поняття «законне» – «незаконне» судове 

рішення, а також визначаються вимоги щодо законного рішення. Так, ст. 236 

ГПК, яка встановлює законність і обґрунтованість судового рішення 

передбачено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства 

права, бути законним і обґрунтованим (ч. 1 цієї статті). 

 При цьому згідно з ч. 2 ст. 236 ГПК законним є рішення, ухвалене 

судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм 

процесуального права, а у ч. 5 цієї статті встановлено, що обґрунтованим є 

рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які 

сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених 

тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки 

всім аргументам учасників справи. Майже аналогічні вимоги до судового 

рішення, передбачено у ст. 263 ЦПК та ст. 242 КАС. 

Відповідно до положень ст. 370 КПК судове рішення повинно бути 

законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене 

компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням 

вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 

370 КПК), а обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно 

з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час 

судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу 

(ч. 3 ст. 370 КПК). Згідно з ч. 4 ст. 370 КПК вмотивованим є рішення, в якому 
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наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Законність, 

обґрунтованість та вмотивованість судового рішення взаємопов’язані між 

собою. Тобто судове рішення не може бути законним, якщо воно 

необґрунтоване та невмотивоване і, навпаки, необґрунтоване рішення не може 

бути законним.  

Слід зазначити, що процесуальне законодавство встановлює підстави 

скасування судового рішення вищою інстанцією. Так, у ст. 409 КПК підстави 

для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції, а у ст. 

438 КПК – для скасування або зміни судового рішення судом касаційної 

інстанції. 

Вважаємо, що умисне незаконне судове рішення – це судове рішення, 

яке умисно ухвалене з грубим порушенням норм матеріального або 

процесуального права, висновки суду не відповідають фактичним обставинам 

справи та не підтверджуються доказами). Водночас навіть грубі порушення 

процесуальних норм суддею (відсутній протокол судового засідання, порушено 

право на захист та ін.) хоча і тягнуть скасування судового рішення, однак, якщо 

немає умислу, не охоплюються складом злочину, передбаченого ст. 375 КК. 

Отже, під незаконним судовим рішенням (вироком, рішенням, ухвалою 

або постановою) слід розуміти неправомірні судові рішення, які ухвалені або 

постановлені умисно з грубим порушенням норм матеріального або 

процесуального законодавства, у тому числі, всупереч встановленим 

фактичним обставинам справи або провадження, або з істотним порушенням 

норм матеріального або процесуального закону. 

Незаконність судового рішення має бути обумовлена умисним грубим 

(істотним) порушенням матеріального чи процесуального законодавства. Тобто 

неправомірність (незаконність) кожного із зазначених судових рішень є 

обов’язковою ознакою складу цього злочину. 
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Водночас порушення норм процесуального законодавства при розгляді 

справи чи провадження судом, які не обмежують і не позбавляють прав і 

законних інтересів громадян і громадських інтересів, держави не дають підстав 

розглядати постановлені рішення як неправосудні. У кримінальному 

провадженні зміст незаконного (неправосудного) судового рішенні може 

виражатися: у невідповідності висновків суду фактичним обставинам, які 

підтверджені належними і допустимими доказами; у неправильному 

призначенні покарання; виправдання обвинуваченого при неспростовних 

доказах його вини.  

Також вважаємо, що неправосудним судовим рішенням можуть бути 

також рішення ухвалені судом на стадії досудового розслідування 

кримінального провадження (наприклад, про обрання запобіжного заходу 

стосовно особи чи продовження строку тримання під вартою); ухвала суду 

апеляційної чи касаційної інстанції (про зміну вироку, залишення його в силі 

або скасування). У цивільному судочинстві такими рішеннями можуть бути – 

про неправильну відмову або задоволення позовних вимог, неправильному 

визначенні суми, що підлягає стягненню та інше, а в адміністративному – 

компенсації, поновлення на посаді, тощо. У справах про адміністративні 

правопорушення неправосудність судового рішення може полягати у 

«викривленні» («спотворенні») фактичних обставин адміністративного 

правопорушення, призначенні незаконного адміністративного стягнення або в 

неправомірному звільненні від нього та інші. 

Отже, пропонуємо відмовитися від використання у ч. 1 ст. 375 та ч. 1 ст. 

376 КК терміну «неправосудне», замінивши його поняттям «незаконне судове 

рішення». При цьому встановити незаконність судового рішення можна «від 

протилежного», виходячи з вимог процесуального законодавства до 

«законного» судового рішення. 
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З урахуванням висловлених нами вище міркувань щодо характеру і 

змісту діяння у злочині за ст. 375 КК, моменту його закінчення, пропонуємо 

змінити конструкцію об’єктивної сторони юридичного складу злочину, 

виклавши його як матеріальний. При цьому своєрідним наслідком названого 

вище діяння має визнаватись ухвалення явно незаконного судового рішення, а 

момент визнання злочину закінченим буде пов’язаний із етапом підписання 

суддею (суддями) відповідного рішення (диспозиція ч. 1 ст. 375 КК у 

запропонованій нами редакції буде наведена в кінці цього підрозділу роботи). 

На думку багатьох вчених, умовою кримінальної відповідальності за ст. 

375 КК за постановлення завідомо неправосудного судового рішення, є 

скасування відповідного рішення судом вищої інстанції. Так, П.П. Андрушко 

вважає, що скасування судового рішення, постановленого суддею, щодо якого 

розпочате кримінальне провадження за ст. 375 КК, яке, на думку Генерального 

прокурора України чи його заступника, є завідомо неправосудним, є 

обов’язковою умовою повідомлення судді про підозру у вчиненні ним 

кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 375 КК [13, с. 96]. 

В.О. Навроцький зазначає, що:  

1) існує значна кількість судових рішень, щодо яких не передбачено 

процесуальний порядок їх скасування (зміни), і виведення їх з-під дії ст. 375 КК 

України буде необґрунтованим;  

2) скасування (зміна) судових рішень обумовлена волевиявленням 

учасників процесу, а відсутність такого волевиявлення означає, що судове 

рішення (навіть абсурдне) не буде скасоване (змінене), а це веде до безкарності 

суддів;  

3) скасування і зміна судових рішень обмежені певними часовими 

рамками, і залежність можливості дотримання цих рамок від поведінки судді 

створює перешкоди для притягнення його до відповідальності за ст. 375 КК 

України;  
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4) скасування і зміна судових рішень обумовлені іншими судовими 

рішеннями, окремі з яких, у свою чергу, можуть бути завідомо 

неправосудними;  

5) визнання в Україні пріоритету рішень ЄСПЛ означає, що наявність 

законної сили у судового рішення не виключає можливості визнання його 

неправосудним;  

6) презумпція правомірності судового рішення належить до числа 

спростовних, і відкриття кримінального провадження за ст. 375 КК України є 

правовим засобом перевірки такої презумпції;  

7) факт скасування (зміни) судового рішення є лише одним із доказів 

завідомої неправосудності судового рішення, і не можна визначати поняття 

ознаки складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України, залежно від того, у 

який спосіб доведена її наявність [199, с. 102, 399-402]. 

У науковій літературі висловлюються й інша думка, зокрема, О.О. 

Дудоров обґрунтовано пише, що для наявності складу злочину, передбаченого 

статтею 375 КК України, не вимагається, щоб завідомо неправосудне судове 

рішення, постановлене суддею (суддями), було скасоване чи змінене судом у 

встановленому законодавством порядку. При цьому таке судове рішення має 

бути остаточним – таким, що набрало законної сили [68, с. 280-328]. М.А. 

Погорецький, О.Л. Польовий і О.Г. Яновська також вважають, що не є 

обов’язковою умовою притягнення судді до кримінальної відповідальності за 

ст. 375 КК скасування неправосудного рішення вищою судовою інстанцією 

[234, с. 208]. 

Вважаємо, що скасування чи зміна судового рішення може свідчити як 

про його неправосудність, так і про його неправильність (помилковість). В 

свою чергу, помилковість судового акта виключає умисел як форму вини, 

встановлення якої є необхідним для кваліфікації за ст. 375 КК. Крім того, чинне 

процесуальне законодавство не передбачає неправосудність як підставу для 
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скасування рішення в апеляційному чи касаційному порядку (ГПК, ЦПК, КПК, 

КАС). 

Тобто для встановлення наявності в діях суб’єкта ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 375 КК, не обов’язково щоб судове рішення, у завідомому 

постановленні якого підозрюється особа, було скасоване чи змінене судом 

вищого рівня. Нагадаємо, що наразі основний склад злочину 375 КК 

сконструйований як формальний, тобто є закінченим з моменту підписання чи 

проголошення судового рішення; законодавець не передбачив прямої вказівки 

на зв’язок моменту закінчення злочину з часом набрання неправосудного 

судового рішення законної сили.  

Таким чином, вважаємо, що факт перегляду судового рішення судом 

вищої інстанції, і тим більше, факт скасування / нескасування такого рішення, 

не повинні впливати на вирішення питання про наявність або відсутність 

складу злочину за ст. 375 КК. З урахуванням цього, завідомо неправосудний 

вирок, рішення, ухвала або постанова можуть бути винесені при розгляді 

справи або провадження як в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції, 

так і слідчим суддею на стадії досудового розслідування у кримінальному 

провадженні. 

Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 375 КК 

характеризується прямим умислом. Наявність прямого умислу в діях судді дає 

підстави розмежування постановлення суддею завідомо неправосудного 

судового рішення від інших службових злочинів або від дисциплінарних 

проступків. Більшість вчених вважають, що оскільки при описі диспозиції ч. 1 

ст. 375 КК використовується термін «завідомо», це свідчить про умисний 

характеру цієї дії. Так, поняття «завідомість» згідно обмеженого тлумачення 

означає відоме знання, а тому «завідомість» вказує наявності у винного 

прямого умислу.  
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При вчиненні злочину, передбаченого ст. 375 КК винний усвідомлює, 

що складається і підписується ним судове рішення є незаконним, і бажає 

прийняти саме таке рішення. Саме за умислом (ознакою завідомість) цей 

злочин слід відмежовувати від суддівської помилки або дисциплінарного 

проступку, який за своєю формою є державним примусом, дисциплінарна 

відповідальність спрямована на зміцнення і підтримку авторитету, і така 

відповідальність настає неналежному виконанні службових обов’язків. У тому 

числі, впливає на строки розгляду справ (проваджень). 

Зазначимо, що необережне постановлення неправосудного судового 

рішення (внаслідок недостатньої кваліфікації або недбалості) виключає 

відповідальність за ст. 375 КК. Проте у такому випадку можлива кримінально-

правова кваліфікація дій за ст. 367 КК. Слід враховувати, що під час оцінки 

доказів, які свідчать про наявність умислу на постановлення суддею завідомого 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, зокрема і з особистих 

інтересів, доцільно керуватися правовою позицією Європейського суду з прав 

людини, що викладена у пункті 43 рішення від 14 лютого 2008 року у справі 

«Кобець проти України» та визначає критерій доказування «поза розумним 

сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи 

неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. 

Щоб повідомити підозру чи обвинувачувати суддю за ст. 375 КК слід 

довести, що був умисел, який підтверджено певним мотивом. Мотиви такої 

поведінки можуть бути різними, зокрема, особисті неприязні відносини (з 

обвинуваченим, потерпілим, позивачем, відповідачем), погрози з боку 

зацікавлених осіб розголосити відомості, що компрометують суддю, 

корисливість, кар’єризм і інші, оскільки саме у таких випадках у судді є 

особиста зацікавленість. 

На практиці трапляються непоодинокі випадки підбурювання судді на 

постановлення завідомо неправосудного судового рішення. При цьому способи 
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підбурювання можуть бути різними: підкуп, прохання через спільних друзів і 

знайомих, погрози, насильство і т.і. Форма впливу на суддю є критерієм при 

вирішенні питання про можливу відповідальність цього судді за постановлення 

неправосудного рішення. Так, вплив у формі прохання, підкупу тощо, не 

виключає наявність в діях судді складу злочину, передбаченого ст. 375 КК. 

Водночас у разі незаконних дій щодо судді (зокрема, дій у виді фізичного або 

психічного примусу), питання про можливу кримінальну відповідальність за ст. 

375 КК має вирішуватись з урахуванням положень ст. 40 КК. 

Як було зазначено, особливості суб’єктивної сторони складу злочину за 

ст. 375 КК, пов’язуються із використанням у законі терміну «завідомість». 

Переважна більшість науковців вважає, що завідомість є нічим іншим, як 

характеристикою прямого умислу як можливої форми вини у відповідному 

злочині. У зв’язку з цим висловлюються окремі думки з приводу можливої 

відмови від використання такого формулювання. Так, М.С. Пономарьова 

вважає, що вказівка на ознаку «завідомо» недоцільною [236, с. 5]. Ми 

підтримуємо таку позицію, і вважаємо, що від використання у КК 

формулювання «завідомо неправосудне судове рішення» можна відмовитися. 

Водночас необхідно законодавчо закріпити умисну форму вини у злочині за ст. 

375 КК. При цьому вказівку на умисний характер поведінки слід доповнити 

використанням формулювання «явно незаконне судове рішення», яке, на наш 

погляд, позначає вищий ступінь усвідомлення суб’єктом незаконного характеру 

ухваленого ним особисто або у складі суду рішення. 

Перейдемо до характеристики суб’єкта злочину, передбаченого ст. 375 

КК. При здійсненні загальної характеристики групи злочинів нами встановлено, 

що у ст. 375 КК це спеціальний, а саме суддя при здійснення правосуддя. 

Загальні вимоги до судді, встановлені в Конституції України та ч. 1 ст. 52 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів». У цьому розділі ми 

звернемо увагу лише на проблемні питання, які виникають як у теорії 
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кримінального права, так і у правозастосовній. Зокрема, таким є питання 

визнання чи невизнання суддів Конституційного Суду України суб’єктом 

злочину, передбаченого ст. 375 КК. 

В.О. Навроцький вважає, що судді Конституційного Суду України не 

можуть нести кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя, а 

акти, ухвалювані Конституційним Судом України в процесі здійснення 

конституційного судочинства, не мають визнаватись предметом злочину, 

передбаченого ст.375 КК України [200, с. 256; 199, с. 102, 395 – 399 ]. О.М. 

Овчаренко пише, що довести завідому неправосудність рішень КСУ неможливо 

навіть теоретично, оскільки цей Суд дає власну оцінку нормативним актам 

компетентних органів держави, а зміст його рішень в основному відображає 

бачення більшості складу суддів КСУ певної правової проблеми. КСУ не 

розглядає справи по суті, не визначає в своїх рішеннях права та обов’язки 

конкретних сторін, крім обов’язку вищих органів державної влади привести 

нормативні акти у відповідність до своїх рішень. Автор пропонує усунути з 

переліку судових рішень, указаних у ст. 375 КК України, акти (рішення) КСУ – 

або шляхом внесення змін до тексту цієї статті, або шляхом відповідного 

тлумачення положень ст. 375 КК України вищими судовими органами [217, с. 

116]. 

Р.І. Мельник вказуючи на те, що конституційне судочинство не є 

правосуддям, вважає, притягнення суддів КСУ, що прийняли завідомо 

неконституційний акт, до кримінальної відповідальності за злочини проти 

правосуддя не відповідає характеру таких правовідносин, що зумовлює 

необхідність визначення місця відповідної (нової) кримінально-правової 

заборони в структурі Особливої частини КК України. На думку автора, з огляду 

на те, що незаконні рішення КСУ неминуче завдають шкоди конституційному 

ладу та становлять реальну загрозу національній безпеці, пропонується 

передбачити таку відповідальність у розділі І Особливої частини КК України 
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«Злочини проти основ національної безпеки України» [187, с. 236]. На думку 

П.П. Андрушка, також обґрунтованішою є позиція вчених, які не визнають 

рішення Конституційного Суду України предметом злочину, склад якого 

передбачений ст. 375 КК [2, с.41]. 

Зауважимо, що у ст. 124 Конституції України в редакції від 02.03.2014 

року було зазначено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судочинство 

здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Крім того, у ч. 2 ст. 1 Закону України «Про статус суддів» від 2002 року було 

встановлено, що судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у 

формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також 

конституційного судочинства. 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції. Разом з тим у зв’язку з проведенням конституційної та 

судової реформи в Україні у 2016 році положення ст. 124 Конституції України 

були суттєво змінені. Згідно ст. 124 Конституції України в редакції від 2 червня 

2016 року правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на 

будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У 

передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. Законом 

може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. 

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на 

умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, 

який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про 

відповідність Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 

Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції 

України. згідно зі ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України є 

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, тобто це - незалежний від 

законодавчої та виконавчої гілок влади спеціальний судовий орган, який 

здійснює діяльність способом конституційного судочинства. 

Крім того, відповідно до ст. 151-2 Закон України № 2136-VIII «Про 

Конституційний Суд України» від 13.07.2017 року Конституційний Суд 

України ухвалює рішення та висновки, які є обов’язковими, остаточними і не 

можуть бути оскаржені, а в тексті ч. 1 ст. 375 КК таких видів судових рішень не 

вказано. 

Системне тлумачення норм законодавства дає підстави стверджувати, 

що законодавець не розділяє суддів загальної юрисдикції та спеціалізованих 

судів, які наділені єдиним статусом суддів, а також встановленням особливості 

відповідальності суддів. Водночас діяльність суддів Конституційного Суду 

України врегульовано окремим розділом Конституції України та спеціальним 

Законом України. 

Тобто згідно чинного законодавства Конституційний Суд України є 

спеціальним судовим органом зі специфічними функціями, не здійснює 

правосуддя у розумінні ст. 124 Конституції України. 

Таким чином, вважаємо, що судді Конституційного Суду України не є 

суб’єктами злочин, передбаченого ст. 375 КК. При цьому вважаємо, що у 

ситуації ухвалення суддями Конституційного Суду України незаконного 

рішення, дії суддів цього органу можна кваліфікувати як злочин у сфері 
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службової діяльності, зокрема, за наявності усіх необхідних ознак за ст. 364 КК 

або іншими розділами Особливої частини КК. 

Висловлюються в доктрині кримінального права пропозиції про 

створення спеціальної норми в КК, зокрема, М.С. Пономарьова вважає, що слід 

визначити особливості кримінальної відповідальності судді Конституційного 

Суду України та пропонує включити до Кримінального кодексу України 

окрему кримінально-правову норму (викладеної, наприклад, у ст. 375-1 КК). 

Автор вважає, що можна це зробити і шляхом внесення змін та доповнень до 

чинної ст. 375 Кримінального кодексу України [236, с. 15]. 

Крім того, М.С. Пономарьова пропонує доповнити ст. 375 КК особливо 

кваліфікуючою ознакою: «Діяння, передбачені ч. 1 або ч. 2 цієї статті, вчинені 

суддею (суддями) Верховного Суду» [236, с. 15]. Однак, на наш погляд, така 

пропозиція є дискусійною, оскільки відповідно до положень п. 2 ч. 4 ст. 17 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року 

єдність системи судоустрою забезпечується, у тому числі єдиним статусом 

суддів. 

У теорії кримінального права дискусійним є питання про визнання 

присяжних суб’єктами складу злочину, передбаченого ст. 375 КК. Одні автори 

розглядають їх як суб’єктів цього злочину, зокрема, Н.Д. Квасневська, В.І. 

Тютюгін, Є.В. Фесенко. Водночас деякі вчені, зокрема, А.М. Бойко, А.В. 

Галахова, Н.Р. Ємєєва, Є.Л. Осіпова вважають, що суб’єктами складу злочину 

можуть бути лише професійні судді. Враховуючи те, що присяжними є особи, 

які не мають юридичної освіти, а тому незаконність прийнятого рішення 

(завідомість (явність) неправосідності) не завжди є очевидною для таких осіб, а 

тому при підлягає доведення очевидності прийняття незаконного рішення 

присяжними. 

Таким чином, суб’єктом злочину, передбаченого ст. 375 КК є особа, яка 

відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій та 
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статус суддів» наділена повноваженнями від імені держави здійснювати 

правосуддя. Такими особами є: судді судів загальної юрисдикції всіх рівнів та 

спеціалізованих судів, які здійснюють правосуддя на професійній основі. 

Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченими у ч. 2 ст. 375 КК, є: 

що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших 

особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній 

діяльності журналіста. Зміст ознак «тяжкі наслідки», «корисливий мотивів», 

«інших особистих інтересах» нами розкрито у першому розділі роботи та при 

здійсненні аналізу особливостей ст. 371 КК. Законом України від 14 травня 

2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» № 421-VIII 

ст. 375 КК доповнена такою кваліфікуючою ознакою «з метою перешкоджання 

законній професійній діяльності журналіста». 

Водночас у КК вже є загальна норма, зокрема, ст. 171 КК, якою 

встановлена кримінальна відповідальність за  перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів, а у ч. 3 цієї статті – за дії, передбачені 

частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з 

використанням свого службового становища або за попередньою змовою 

групою осіб. Враховуючи об’єкт посягання – права журналістів, вважаємо 

некоректним підхід законодавця щодо внесення змін до розділу Особливої 

частини Кримінального кодексу України «Злочини проти правосуддя», 

оскільки об’єктом цих злочинів є порядок здійснення правосуддя, а тому  

вважаємо, що від такої кваліфікуючої ознаки слід відмовитися. 

Водночас, на нашу думку, доцільно виокремити як самостійну 

кваліфікуючу ознаку такий прояв «тяжких наслідків», як «засудження 

невинуватої у вчиненні кримінального правопорушення особи». 

Оскільки стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, 
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зокрема при розгляді кримінального обвинувачення, що пред’являється особі. 

Проте застосування до особи заходів кримінально-правового характеру, 

особливо незаконне засудження особи становить підвищений ступінь її 

суспільної небезпеки, а тому може розглядатися як  підстава для криміналізації. 

З урахуванням викладеного, пропонуємо статтю 375 КК викласти в такій 

редакції: 

 

 «Стаття 375. Дії, що призвели до ухвалення незаконного судового 

рішення 

1. Умисне грубе порушення норм процесуального закону або умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону суддею, що призвело до 

ухвалення явно незаконного судового рішення, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, або які призвели до засудження невинуватої у вчиненні 

кримінального правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

Примітка. Судове рішення є явно незаконним, якщо воно ухвалено 

внаслідок грубого порушення процесуального закону та/або включає умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону». 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. При визначенні нормативного змісту ознаки «незаконний» 

(«незаконне) у юридичних складах злочину за частинами 1 та 2 ст. 371 КК 
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досліджено Конституцію України, Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р., нормативні 

акти процесуального законодавства України, положення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року та Протоколів до неї, Рішення 

ЄСПЛ по багатьох справах, пов’язаних з порушеннями вимог ст. 5 Конвенції 

(зокрема, у справах  «Нечипорук і Йонкало проти України», «Кобець проти 

України», «Руслан Яковенко проти України» та інші). 

 Визнання затримання, приводу, домашнього арешту та тримання під 

вартою незаконним, пов’язано насамперед з порушенням визначених 

законодавством підстав та умов для застосування відповідного заходу. 

Водночас, «незаконність» також означає здійснення названих дій за відсутності 

обставин, що виключають злочинність діяння, або за відсутності обставин, що 

відповідно до ч. 2 ст. 11 КК свідчать про малозначність діяння. 

2. Описання незаконних дій за ч. 1 ст. 371 КК пропонується доповнити 

вказівкою на «грубість» відповідного порушення та викласти диспозицію 

частин першої та другої ст. 371 КК в описовій формі, зокрема, зміст діяння як 

«порушення встановленого процесуальним законом порядку» здійснення того 

чи іншого заходу. 

3. У контексті ст. 371 КК зміст ознаки «завідомо незаконне / 

незаконний» не передбачає наявності так званого «передумислу» і 

наближається до змісту формулювання «явно (очевидно) незаконний», тобто 

позначає ніщо інше, як вищий ступінь усвідомлення суб’єктом суспільної 

небезпеки (незаконності) своєї поведінки. Для уникнення можливості 

подвійного тлумачення тексту КК, запропоновано замінити формулювання 

«завідомо незаконний» ознакою «явно незаконний». 

4. Некоректним є використання для описання ознак потерпілого за ст. 

371 КК формулювання «завідомо невинний», оскільки питання визнання особи 

винною / невинною у вчиненні злочину вирішується виключно судом. У 

контексті ст. 372 КК термінологічний вираз «притягнення до кримінальної 

відповідальності» наразі позначає завідомо (явно) невірну правову 
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кваліфікацію поведінки особи як кримінального правопорушення у 

процесуальному документі – письмовому повідомленні про підозру. 

5. Помилковим є ототожненні поняття «притягнення до кримінальної 

відповідальності» у контексті ст. 372 КК лише із однією процесуальною дією – 

повідомленням особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

(відповідно до закону, притягнення до кримінальної відповідальності є стадією 

кримінального провадження, яка починається з повідомлення про підозру). 

 Притягнення до кримінальної відповідальності як стадія (етап) 

провадження, повинно характеризуватись не лише початковим, а й кінцевим 

моментом. Кінцевий момент притягнення до кримінальної відповідальності має 

пов’язуватись із набранням законної сили обвинувальним вироком суду. 

6. Доцільно включити до кримінально-правової матерії в контексті 

складу злочину за ст. 372 КК критерій «поза розумним сумнівом». Зокрема, 

доповнити ст. 372 КК приміткою такого змісту: «Правова кваліфікація 

поведінки особи як кримінального правопорушення є явно невірною, якщо на 

час здійснення кваліфікації відсутні обґрунтовані («поза розумним сумнівом») 

підстави вважати, що поведінка особи є кримінальним правопорушенням того 

чи іншого виду». 

7. Потерпілим у контексті ст. 373 КК є особа, яка згідно з кримінальним 

процесуальним законодавством може або зобов’язана давати показання при 

допиті під час дізнання чи досудового слідства, а саме: потерпілий, свідок, 

підозрюваний, обвинувачений, експерт та спеціаліст. Перекладач не може 

визнаватись потерпілим від злочину за ст. 373 КК:  згідно процесуального 

закону, перекладач не допитується. Примушування перекладача до здійснення 

неправильного перекладу може розглядатись як фальсифікація (створення 

штучних) доказів і, з урахуванням фактичних обставин, кваліфікуватись як 

злочин за ч. 2 ст. 372 КК, або злочин за ст. 375 КК, або злочин у сфері 

службової діяльності.  

8. Примушування давати показання як ознака об’єктивної сторони 

злочину за ст. 373 КК передбачає незаконний вплив у будь-якій формі на 
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психіку або тіло потерпілого з метою приневолити останнього надати правдиві 

або неправдиві показання при допиті. Формами незаконного впливу можуть 

визнаватись застосування фізичного насильства, погроз, обману, підкупу. 

Застосування гіпнозу, так само, як введення до організму потерпілого 

сильнодіючих, психотропних, наркотичних речовин, є конкретними прояви 

фізичного насильства.  

9. Співвідношення статей 127 та 373 КК визначається як співвідношення 

«часткового співпадіння». Кримінально-правова оцінка вчиненого лише за 

нормою про катування (ст. 127 КК) є неповною, оскільки не охоплює ряду 

фактичних обставин (особливості потерпілого і суб’єкта злочину, специфіку 

обстановки). Так звана «негативна ознака» складу злочину за ч. 2 ст. 373 КК – 

«за відсутності ознак катування» має тлумачитись таким чином, що у разі 

кваліфікації випадків катування при допиті, не застосовується саме частина 2 

ст. 373 КК, а не стаття загалом. Кримінально-правова оцінка випадків 

примушування до давання показань, пов’язаних із катуванням потерпілого, 

повинна здійснюватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та 

відповідною частиною ст. 127 КК. 

10. Дві форми вчинення злочину недопущення захисника та ненадання 

своєчасно захисника є конкретними проявами порушення права на захист, в той 

час як третя становить собою  так звану «загальну» форму –  всі варіанти 

грубого порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, які не 

відповідають змісту двох конкретизованих форм, становлять собою злочин у 

третій формі.  

Найбільш поширеним порушенням права на захист в контексті 

договірного захисту є обмеження права вільного вибору захисника. Такі дії 

можуть кваліфікуватись як «інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист». 

Необхідно «прив’язати» нормативний зміст двох конкретизованих форм 

до двох видів захисту – захисту за призначенням та захисту за договором. 

Найбільш поширені прояви порушення права на захист по кожному з видів 



 

171 

 

захисту: а) ненадання або несвоєчасне надання захисника – для захисту за 

призначенням; б) перешкоджання реалізації права на вільний вибір захисника – 

для «договірного» захисту. 

11. Зміст формулювання «завідомо неправосудне» у ч. 1 ст. 375 КК є 

архаїчним та надто розмитим, а тому пропонується замінити його у тексті 

диспозиції відповідної норми поняттям «явно незаконне судове рішення», зміст 

останнього – визначити у Примітці до ст. 375 КК: «Примітка. Судове рішення 

є явно незаконним, якщо воно ухвалено внаслідок грубого порушення 

процесуального закону та/або включає умисне неправильне застосування норм 

матеріального закону.». 

12. Конструкцію об’єктивної сторони юридичного складу злочину, 

передбаченого ст. 375 КК доцільно змінити, виклавши його як матеріальний. 

Своєрідним наслідком названого вище діяння буде визнаватись ухвалення явно 

незаконного судового рішення. 

Момент визнання злочину, передбаченого ст. 375 КК закінченим 

пропонується пов’язувати із етапом підписання суддею (суддями) відповідного 

рішення. Доцільно закріпити на законодавчому рівні умисну форму вини у 

злочині за ст. 375 КК; вказівка на умисний характер поведінки має 

доповнюватись використанням формулювання «явно незаконне судове 

рішення». 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА 

ТА ІНТЕРЕСИ ПІДОЗРЮВАНОГО ОБВИНУВАЧЕНОГО 

(ПРАВОЗАСТОСОВЧИЙ АСПЕКТ) 
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3.1. Окремі питання кваліфікації злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

 

В межах цієї частини роботи пропонуємо дослідити узагальнені (типові) 

кримінально-правові ситуації, що виникають при вчиненні злочинних посягань 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, та 

запропонувати свій варіант їх кваліфікації. Зокрема, розглянемо питання про: а) 

співвідношення злочинів, передбачених статтями 371-375 КК із рядом злочинів 

у сфері службової діяльності (зокрема, передбачених статтями 364, 365, 366 

КК); б) співвідношення окремих злочинів, що посягають на процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, пов’язаних із застосуванням 

фізичного чи психічного насильства, із злочинами проти життя, здоров’я, волі, 

честі і гідності особи; в) розмежування злочинів за статтями 371-375 КК між 

собою, та множинність злочинів. 

Питання про співвідношення злочинів, передбачених статтями 371-375 

КК із злочинами у сфері службової діяльності, а також про співвідношення так 

званих «насильницьких» злочинів, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого із злочинами проти життя, здоров’я, 

волі, честі і гідності особи, традиційно розглядаються в межах інституту 

конкуренція кримінально-правових норм. 

Нормативного визначення поняття конкуренції кримінально-правових 

норм наразі не існує. У теорії кримінального права в принципі немає 

розбіжності думок щодо визначення поняття конкуренції. Так, на думку О.К. 

Маріна, конкуренція – це ситуація, коли при оцінці одного явища на 

застосування претендують кілька функціонально пов’язаних кримінально-

правових норм [181, с. 456]. 

Вченими пропонуються різні класифікації конкуренції норм, зокрема, 

В.О. Навроцький виділяє такі види конкуренції: 1) статей про загальну і 

спеціальну норми; 2) статей, які передбачають спеціальні норми; 3) статей, одна 

з яких передбачає весь злочин в цілому, а інша чи інші – його частини (це 
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сукупність злочинів врахована законодавцем); 4) статей, одна з яких передбачає 

весь злочин в цілому, а інша чи інші – його частину (одна стаття Особливої 

частини кримінального закону передбачає посягання, частина якого 

передбачена іншою статтею) [201, с. 266]. При цьому критерієм для 

класифікації пропонує вибрати характер взаємозв’язку між нормами, які 

викладені у конкуруючих статтях закону, що може виявлятися у 

підпорядкуванні передбачених ними норм за змістом та за обсягом. 

О.К. Марін пропонує виділяти конкуренцію: 1) загальної та спеціальної 

норм, де відбувається підпорядкування за обсягом; 2) частини і цілого, де 

відбувається підпорядкування за змістом; 3) спеціальних норм, де відсутнє 

підпорядкування між конкуруючими спеціальними нормами, але таке 

підпорядкування існує між кожною з них із єдиною загальною нормою. За 

основу взято критерій, як характер взаємозв’язку між конкуруючими нормами 

[182, с. 106-107]. 

У теорії кримінального права загальновизнаною є думка про те, що 

конкуренція загальної та спеціальної норм – це такий вид конкуренції 

кримінально-правових норм, при якому одна з них – загальна – охоплює 

визначене коло діянь, а інша – частину цього кола, тобто різновиди діянь, 

передбачених загальною нормою, а зв'язок між ними має характер 

підпорядкування за обсягом дії. Прийнято також вважати, що за такого виду 

конкуренції спеціальна норма конкретизує зміст одного чи декількох елементів 

складу злочину порівняно із загальною. 

Питання конкуренції загальної та спеціальної норм відносно теми 

нашого дослідження конкретизується визначенням співвідношення злочинів 

проти правосуддя, які вчинюються так званими «спеціальними суб’єктами» 

(службовими особи органів, які здійснюють досудове розслідування, 

оперативно-розшукову діяльність, суддями тощо), та окремих посягань у сфері 

службової діяльності. 

Традиційно для кримінального права України, як і для кримінального 

права країн пострадянської системи права, норми про відповідальність за так 
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звані «службові злочини» розглядаються як загальні, а норми інших розділів 

Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за посягання, 

вчинені службовими особами із використанням ними влади або службового 

становища, як спеціальні. На правозастосовному рівні така позиція відображена 

у постанові Пленуму Верховного Суду України № 15 від 26 грудня 2003 року 

«Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень». 

Так, у п. 17 вказаної постанови зауважується, що злочини, 

відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 157 КК (перешкоджання здійсненню 

виборчого права), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), статтями 

371–373 (завідомо незаконні затримання, привід або арешт, притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності, примушування давати 

показання) та ч. 2 ст. 376 КК (втручання в діяльність судових органів), 

представляють собою спеціальні види перевищення влади або службових 

повноважень [237, с.258]. При цьому зазначено, що кваліфікація дій виконавців 

і співучасників цих злочинів ще й за ст. 365 цього Кодексу можлива лише за 

наявності реальної сукупності останніх. Наведене положення містить вказівку 

на три види злочинів, які є предметом нашого дослідження (ст. 371-373 КК). 

На доктринальному рівні існує два підходи щодо розв’язання питання 

про співвідношення злочинів проти правосуддя, які вчинюються так званими 

«спеціальними суб’єктами» та окремих посягань у сфері службової діяльності. 

При цьому переважна більшість науковців дотримується думки про те, що такі 

посягання на правосуддя, як завідомо незаконні затримання, привід або арешт 

(ст. 371 КК), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності 

(ст. 372 КК), примушування давати показання (ст. 373 КК), порушення права на 

захист (ст. 374 КК), постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК) є спеціальними видами 

службових злочинів.  
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Серед таких вчених слід назвати, зокрема, вітчизняних дослідників А.С. 

Беніцького, В.І. Тютюгіна, О.О. Вакулик, П.І. Мельника, Н.Ю. Карпову, Н.Д. 

Кваснєвську, М.І. Хавронюка та інших, вчених радянського періоду М.І. 

Бажанова, Б.В. Здравомислова, Ш.С. Рашковську, І.М. Тяжкову, зарубіжних 

науковців О.С. Горелика, Л.В. Лобанову,  А.І. Чучаєва та інших. 

При цьому одна частина вчених вважає, що названі вище злочинні 

діяння є окремими проявами перевищення влади або службових повноважень, 

інша – що вони є різновидом зловживання владою або службовим становищем, 

третя – не конкретизує свою позицію щодо виду «загального» службового 

злочину. Прикладом прихильників першої групи є О.О. Вакулик, яка 

стверджує, що питання розмежування примушування давати показання і 

перевищення влади або службових повноважень вирішується за правилом 

кваліфікації при конкуренції загальної (ст. 365 КК) та спеціальної (ст. 373 КК) 

норми [33, с.12]. У цьому твердженні є вказівка на «загальний» вид службового 

злочину – перевищення влади або службових повноважень. 

Другу групу представляє, зокрема, М.І. Хавронюк, який  вважає, що за 

своєю юридичною природою злочин, склади якого передбаченні ст. 372 КК, є 

спеціальним видом зловживання владою або службовим становищем [69, с. 

797]. Для ілюстрації позиції науковців третьої групи, які не уточнюють 

загальну норму, наведемо висновок А.С. Беніцького; характеризуючи групу 

злочинів за статтями 371-375 КК, він зазначає: «Ці злочини є спеціальними 

видами службових злочинів, що скоюють посадові особи, які здійснюють 

правосуддя або сприяють суду в реалізації завдань з відправлення правосуддя» 

[138, с. 797].  

Осторонь перебуває думка окремих науковців про те, що норми, які 

містять відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчинюються 

службовими особами, не можуть розглядатись як спеціальні відносно норм про 

злочини у сфері службової діяльності. Так, наприклад, К.П. Задоя вважає, що 
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відмінність у конструкції об’єктивної сторони не дозволяє розглядати 

відповідні юридичні склади злочинів як загальні та спеціальні, оскільки 

спеціальний склад злочину повинен характеризуватись всіма ознаками складу 

загального [78, с. 37].  

Погоджуючись з висловленою думкою щодо відмінності у конструкції 

об’єктивної сторони злочинів проти правосуддя, що є предметом нашого 

розгляду, та злочинів, передбачених статтями 364, 365 КК, водночас вважаємо, 

що це не дає підстави роботи однозначний висновок про відсутність між 

відповідними нормами конкуренції загальної та спеціальної норм. На нашу 

думку, конкуренція загалом може бути повною та неповною (остання, зокрема, 

наявна, якщо спеціальна норма містить не всі ознаки норми загальної). 

Що стосується дискусії про те, чи є злочини проти правосуддя, що 

вчинюються службовими особами, окремими проявами перевищення влади або 

службових повноважень, чи різновидами зловживання владою або службовим 

становищем, то вона в принципі знаходиться за межами нашого дослідження, і 

полягає у площині розмежування самих злочинів перевищення і зловживання. 

Детально питання розмежування  таких злочинів, як зловживання владою чи 

службовим становищем та перевищення влади чи службових повноважень 

розглянуто в роботі П.П. Андрушка, А.А. Стрижевської «Злочини сфері 

службової діяльності» [5]. 

На нашу думку, норми, які передбачають відповідальність за посягання 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого,  вчинені 

службовими особами правоохоронних органів або суддями (ст.ст. 371-375 КК) 

можуть розглядатись як спеціальні по відношенню до статей, які розміщені у 

Розділі ХVІІ Особливої частини КК (Злочини у сфері службової діяльності) – 

зокрема, всі злочини за ст. 371 -375 КК є спеціальними різновидами 

перевищення влади (ст. 365 КК), а штучне створення або фальсифікація доказів 

як складова кваліфікованого різновиду притягнення завідомо невинного до 
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кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК) може бути проявом службового 

підроблення (ст. 366 КК). 

Правило подолання конкуренції можна сформулювати наступним 

чином: при конкуренції загальної і спеціальної норм застосуванню підлягає 

спеціальна норма. 

В КК України правила подолання конкуренції не передбачені, проте 

постанова ПВСУ від 04.06.2010 р. закріпила окремі з них. Щодо конкуренції 

загальної і спеціальної норм, в абз. 3 п. 12 постанови вказано: «Якщо за певне 

діяння передбачено відповідальність загальною і спеціальною (за об’єктом 

посягання, суб’єктом злочину тощо) нормами Особливої частини КК, таке 

діяння кваліфікується, як правило, за спеціальною нормою Особливої частини 

КК і додаткової кваліфікації за загальною нормою не потребує» [237, с. 449]. У 

цьому положенні привертає увагу формулювання «як правило», у ньому 

закладено допустимість винятків із загального положення. 

Наука таких винятків не знає. Навпаки, дослідники питань конкуренції 

наголошують, що одночасна кваліфікація за загальною і спеціальною нормою 

можлива лише у випадках реальної сукупності злочинів. Наприклад, 

критикуючи рекомендацію Пленуму ВСУ від 7 лютого 2003 р. № 2 щодо 

необхідності кваліфікації випадків посягання на життя спеціальних потерпілих 

за сукупністю злочинів – спеціальною нормою та відповідними пунктами ч. 2 

ст. 115 КК, С.Д. Шапченко та С.С. Яценко вказують, що вона не відповідає ч. 1 

ст. 61 Конституції України – ніхто не може бути двічі притягнутий до 

юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення, – а 

також суперечить ч. 3 ст. 2 КК [205, с. 224]. 

Цілком поділяючи наведену вище позицію С.Д. Шапченко та С.С. 

Яценко щодо неправильності кваліфікації одного і того ж діяння за сукупністю 

загальної та спеціальної норм, водночас окреслимо проблему, пов’язану із 

досліджуваною нами групою злочинів. Так, особливо кваліфікуючою ознакою 
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перевищення влади або службових повноважень за ч. 3 ст. 365 КК, є настання 

тяжких наслідків; при цьому зміст тяжких наслідків, враховуючи останню 

редакцію примітки до ст. 364 КК, зводиться лише до заподіяння матеріальної 

шкоди (п.4 Примітки до ст. 364:  Тяжкими наслідками у статтях 364-367 

вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян). У статтях, які є предметом 

нашого дослідження, «тяжкі наслідки» згадуються у ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 374, ч. 

2 ст. 375 КК; при цьому «тяжкі наслідки» як ознака складів злочинів, 

передбачених названими нормами, охоплюють шкоду як матеріального, так і 

нематеріального характеру.  

Традиційно до тяжких наслідків за всіма вказаними статтями відносять, 

зокрема, заподіяння шкоди життю або здоров’ю потерпілого – самогубство або 

спробу самогубства, смерть, тяжкі тілесні ушкодження. Не виключається що 

тяжкі наслідки можуть полягати у заподіянні матеріальних збитків: так, 

наприклад, тяжкі наслідки у складі злочину за ч. 3 ст. 375 КК (постановлення 

завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), можуть 

передбачати збитки від арешту або конфіскації майна. Отже, зміст ознаки 

«тяжкі наслідки» щодо досліджуваної нами групи злочинів проти правосуддя, є 

більш широким, порівняно із тяжкими  наслідками у службових злочинах.  

Це дозволяє зробити наступний висновок: вчинення таких дій, як 

завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК), порушення 

права на захист (ст. 374 КК), постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК), поєднане 

із заподіянням як матеріальної, так і нематеріальної шкоди, визнаної «тяжкими 

наслідками», має кваліфікуватись лише за ч. 3 ст. 373, або ч. 2 ст. 374, або ч. 2 

ст. 375 КК. Додаткова кваліфікація вчиненого ще й за ч. 3 ст. 365 КК 

(перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі 

наслідки), не потрібна. 
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Наведене правило кваліфікації, на превеликий жаль, не знімає проблему 

санкцій: так, у санкції ч. 3 ст. 365 КК передбачено основне покарання у виді 

позбавлення волі на строк від семи до десяти років та обов’язкове додаткове - 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. У санкції ч. 3 ст. 371 КК зазначене, що передбачені нею 

діяння караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. Санкція ч. 2 ст. 374 КК містить основне покарання у виді 

позбавлення волі на строк від трьох до семи років та додаткове - позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. Санкція ч. 2 ст. 375 КК передбачає лише основне покарання - 

позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Отже, у всіх спеціальних 

нормах передбачено менш суворе покарання, ніж у загальній нормі (якщо в ч. 3 

ст. 375 КК зазначене стосується лише мінімальної межі санкції щодо основного 

покарання, то у двох інших нормах – меншою є і максимальна межа). Постає 

запитання: законодавець, створюючи спеціальні різновиди службових злочинів, 

мав на меті посилити, чи пом’якшити відповідальність за їх вчинення порівняно 

із загальними складами?  

На нашу думку, з огляду на цінність такого об’єкта кримінально-

правової охорони, як правосуддя, - посилити.  Проте наведена проблемна 

ситуація повинна вирішуватись шляхом внесення змін до санкцій ч. 3 ст. 371, ч. 

2 ст. 374, ч. 2 ст. 375 КК (принаймні, приведенням їх у відповідність із санкцією 

ч. 3 ст. 365 КК). На кваліфікацію така ситуація впливати не повинна. 

Складнішими з точки зору кваліфікації є випадки заподіяння в 

результаті притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, 

або примушування давати показання, такої шкоди, яка може розглядатись як 

тяжкі наслідки у розумінні ч. 3 ст. 365 КК. 
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Так, притягнення до кримінальної відповідальності, наприклад, може 

супроводжуватись застосуванням таких заходів забезпечення кримінального 

провадження, як відсторонення від посади, тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом (правом на здійснення підприємницької 

діяльності, правом керувати транспортним засобами і т.і.), тимчасове 

вилучення та арешт майна. Безперечно, це може потягти спричинення 

майнових збитків. 

Примушування давати показання може, наприклад, вимусити 

потерпілого скористатись платними послугами адвоката. Як кваліфікувати такі 

випадки, якщо спричинений розмір майнової шкоди у двісті п’ятдесят і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян? 

У науковій літературі з цього приводу висловлюються різні точки зору. 

На думку О.О. Вакулик, за відсутності істотної шкоди або тяжких наслідків, 

передбачених ч. 1 або 3 ст. 365 КК, дії службової особи, що вчинила 

примушування давати показання, мають кваліфікуватись за ст. 373 КК без 

додаткової кваліфікації за ст. 365 КК. Коли ж при вчиненні примушування 

давати показання спричиняються наслідки, передбачені ч.ч. 1 і 3 ст. 365 КК, 

такі дії варто кваліфікувати додатково за ст. 365 КК [33, с. 155]. 

З таким підходом не погоджуються інші вчені – зокрема, О.О. Дудоров, 

А.С. Беніцький. Так, у відгуку офіційного опонента на дисертацію О.О. 

Вакулик, О.О. Дудоров зауважив, що рекомендація дослідниці суперечить 

виробленому доктриною правилу про недопустимість одночасної кваліфікації 

злочину за загальною і спеціальною кримінально-правовими нормами, що 

призводить до штучного утворення множинності злочинів, там, де вона 

насправді відсутня, а тому є неприйнятною [66, с. 631-635]. 

Враховуючи наведені вище тенденції правозастосовчої практики щодо 

кваліфікації умисних вбивств спеціальних потерпілих за обтяжуючих обставин, 

припустимо можливість оцінки вчиненого за сукупністю загальної та 
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спеціальної норм, точніше – ч. 3 ст. 365 та відповідної частини ст. 372 або 373 

КК. 

Тепер розглянемо питання про співвідношення окремих злочинів, що 

посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, 

пов’язаних із застосуванням фізичного чи психічного насильства, із злочинами 

проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи. Таке співвідношення 

традиційно розглядається як конкуренція «частини» та «цілого».  

Конкуренція частини і цілого – це ситуація у правозастосуванні, при 

якій конкуруючі кримінально-правові норми перебувають у підпорядкуванні за 

змістом, а саме: одна з них – «ціле» – охоплює вчинене діяння в цілому та 

разом, а інша (інші) – лише його окремі частини. 

За загальним правилом при конкуренції «частини» і «цілого» повинна 

застосовуватись та норма, яка охоплює з найбільшою повнотою всі фактичні 

ознаки вчиненого діяння («ціле»). Водночас, якщо «частина» досягає або 

перевищує ступінь суспільної небезпечності «цілого», конкуренція 

«переростає» у сукупність. 

Ступінь суспільної небезпечності визначають, як правило, порівнюючи 

санкції кримінально-правових норм. Такий підхід у своїх роботах 

обґрунтовують, зокрема, В.М. Кудрявцев, О.К. Марін та інші [160, с. 226; 181, 

196]. 

До певної міри ситуація із конкуренцією «частини» і «цілого» 

передбачена у п. 11 ППВСУ від 04.06. 2010 року: Якщо у складі злочину 

передбачене діяння, яке у поєднанні з іншими обставинами завжди утворює 

склад іншого злочину (наприклад, зміст діяння полягає у застосуванні 

фізичного насильства при вчиненні певного злочину), то питання про його 

кримінально-правову оцінку необхідно вирішувати з урахуванням того, 

наскільки охоплюється складом цього злочину таке діяння, а також з 



 

182 

 

урахуванням змісту санкцій відповідних статей (частин статей ) Особливої 

частини КК. 

У випадках, коли складом певного злочину охоплюється вчинене 

одночасно з цим злочином відповідне діяння і санкцією статті (частини статті) 

Особливої частини КК встановлене за цей злочин більш суворе максимальне 

основне покарання, ніж за відповідне діяння, таке діяння не утворює сукупності 

злочинів і окремої кваліфікації не потребує (наприклад, заподіяння умисного 

середньої тяжкості тілесного ушкодження при вчиненні розбою або вимагання 

охоплюється відповідною частиною статті 187 чи частиною третьою статті 189 

КК і окремо за відповідною частиною статті 122 цього Кодексу не 

кваліфікується). 

Водночас, коли таке діяння виходить за межі складу певного злочину, 

воно має кваліфікуватись окремо і утворює сукупність злочинів (наприклад, 

заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 

потерпілого, при вчиненні розбою або вимагання кваліфікується за частиною 

четвертою статті 187 або частиною четвертою статті 189 і частиною другою 

статті 121 КК). У цих випадках зміст санкцій відповідних статей (частин 

статей) Особливої частини КК до уваги не береться.  

У доктрині кримінального права питання кваліфікації так званих 

«двооб’єктних насильницьких злочинів», висвітлено, зокрема, в працях Л.Д. 

Гаухмана, В.О. Навроцького, М.І. Панова, В.І. Симонова, Р.Д. Шарапова, М.І. 

Хавронюка та інших. Слід погодитись з І.І. Давидович та К.П. Задоєю, які 

зазначають, що зазвичай, коли той або інший прояв насильства самостійно 

криміналізований на рівні Особливої частини КК і водночас охоплюється 

юридичним складом складеного насильницького злочину, кваліфікація дій 

особи здійснюється з урахуванням правила подолання конкуренції «частини» та 

«цілого» [61, с. 20]. Спробуємо застосувати таке загальне правило при 



 

183 

 

кваліфікації злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного та обвинуваченого. 

Так, у ч. 2 ст. 373 КК передбачено кваліфікуючу ознаку «застосування 

насильства». О.О. Вакулик вважає, що під «примушуванням давати показання, 

поєднаним із застосуванням насильства» як кваліфікуючою ознакою 

відповідного складу злочину слід розуміти саме застосування фізичного 

насильства. Під таким насильством пропонується розуміти вплив на фізичну 

недоторканність і здоров’я потерпілого, як за допомогою рухів тіла із 

застосуванням фізичної сили на зовнішні і внутрішні тканини, так і вплив 

(біологічний, хімічний) на внутрішні органи або фізіологічні функції без 

порушення анатомічної цілісності. Вплив на внутрішні органи або фізіологічні 

функції без порушення анатомічної цілісності – це вплив на організм людини 

шляхом застосування (введення) проти волі та бажання потерпілого різних 

речовин (газів), що дає можливість безперешкодного отримання в допитуваного 

необхідної інформації у кримінальній справі (шляхом розсіювання уваги, 

запаморочення, доведення до безпорадного стану) [33, с. 11]. 

З урахуванням вищезазначеного правила подолання конкуренції частини 

і цілого, зокрема, при здійсненні кримінально-правової кваліфікації насильства 

при примушуванні дачі показань, вважаємо, що умисне заподіянні потерпілому 

легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, удару, побоїв, вчинення 

інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не завдали 

тілесних ушкоджень, вчинення щодо нього мордування та незаконного 

позбавлення волі, охоплюється ч. 2 ст. 373 КК, і не потребує кваліфікації за 

сукупністю злочинів. Так, якщо під час допиту слідчим при примушуванні 

давати показання потерпілому заподіяно умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження, то вчинене також повністю охоплює ч. 2 ст. 373 КК, оскільки ця 

норма охороняє два об’єкти – правосуддя та здоров’я потерпілого, а ст. 122 КК 
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охоплює лише здоров’я особи, при цьому, передбачає відповідальність за 

умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження. 

Заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження під час 

примушування давати показання, на нашу думку, слід кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 373 та відповідною частиною ст. 121 

КК. Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть 

потерпілого з необережності, також вимагає  оцінки вчиненого за сукупністю 

злочинів; в даному випадку підставою для такого висновку є те, що смерть не 

передбачена як ознака складу злочину за ч. 2 ст. 374 КК.  

Аналогічно – якщо внаслідок вчинення дій, при примушуванні давати 

показання при допиті шляхом незаконних дій з боку прокурора або слідчого 

потерпілому було умисно спричинено смерть, такі дії слід кваліфікувати за 

сукупністю ч. 2 ст. 373; ч. 1 ст. 115 КК. 

Такий підхід підтримує В.В. Кончаковська, яка зазначає, якщо 

примушування давати показання спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті 

допитуваного, то воно має кваліфікуватися за спеціальною нормою. Автор 

пояснює це тим, що так як складові об’єктивної сторони злочинного діяння, 

передбаченого ст. 373 КК, не включають такої кваліфікуючої ознаки, як смерть 

потерпілого і, що найголовніше, на її думку, за ступенем суспільної небезпеки 

не можуть кваліфікуватися за сукупністю злочинів, оскільки не характеризують 

повною мірою суспільну небезпеку досліджуваного явища, а тому пропонує 

удосконалити цю норму, шляхом включення до неї змін такого змісту:«Дії, 

передбачені частинами першою, другою, і (або) третьою, що призвели до 

тяжких наслідків або смерті потерпілого, – караються позбавленням волі на 

строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років» [118, 

с. 158-163]. 



 

185 

 

Щодо особливостей кваліфікації таких дій особи, як «катування з метою 

примушування давати показання» зазначимо наступне. Аналіз правозастосовчої 

практики свідчить, що такі дії особи слід кваліфікувати лише за ст. 127 КК і 

такий підхід застосовується наразі у зв’язку з формулюванням ч. 2 ст. 373 КК 

(«Ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над 

особою, за відсутності ознак катування»). 

В.І. Тютюгін вважає, що знущання над особою як спосіб примушування 

передбачає приниження людської гідності особи, вчинення цинічних дій та 

різні форми глуму над потерпілим, що може полягати, зокрема, у тривалих 

допитах, позбавленні їжі, води, сну, впливі світлом чи шумом, у глузуванні над 

фізичними вадами потерпілого, образі його національних чи релігійних 

почуттів тощо. Знущання над особою є ознакою складу злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 373 КК, лише за умови, коли використовується як спосіб (із метою) 

примушування до давання показань. В інших випадках, на думку вченого, такі 

дії винного можуть бути кваліфіковані за статтями 127 або 365 КК чи за 

сукупністю цих злочинів [153, с. 847]. Л.П. Брич зазначає, що, катування 

практично завжди виступає як спеціальна норма щодо інших, а також як норма-

частина щодо кількох норм про ціле [29, с. 657]. 

Проте такий підхід, на нашу думку, є необґрунтованим, оскільки 

кримінально-правова оцінка дії особи лише за нормою про катування (ст. 127 

КК) є неповною, так як не охоплює ряду фактичних обставин (особливості 

потерпілого і суб’єкта злочину, специфіку обстановки). Так, примушування 

давати показання, яке поєднується з умисним заподіянням сильного фізичного 

болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, 

мучення або інших насильницьких дій, за своєю суттю є катуванням. Водночас 

співвідношення статей 127 та 373 КК свідчить про співвідношення «часткового 

співпадіння». За такого розуміння кваліфікація випадків примушування до 

давання показань, пов’язаних із катуванням потерпілого, повинна 
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здійснюватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та 

відповідною частиною ст. 127 КК. 

Існує інший підхід, зокрема, О.О. Вакулик запропоновано проводити 

розмежування кваліфікованого складу примушування давати показання і 

катування за: а) об’єктом посягання: безпосереднім об’єктом катування є 

здоров’я, а додатковим обов’язковим – воля, честь і гідність особи, тоді як для 

примушування давати показання здоров’я, воля, честь та гідність є додатковим 

обов’язковим об’єктом; б) характерним для примушування давати показання 

предметом злочину – інформацією; в) суб’єктом злочину: при катуванні – 

загальним суб’єктом, при примушуванні давати показання – спеціальним.» [33, 

с. 13]. Автор вважає, що утворену внаслідок законодавчих змін 2008 року 

колізію між правовими нормами (ч. 2 ст. 127 КК і ч. 2 ст. 373 КК) можна 

подолати шляхом усунення з диспозиції останньої звороту «за відсутності 

ознак катування» [33, с. 13]. 

Тепер розглянемо особливості впливу на кваліфікацію злочинів, 

передбачених статтями 371–375 КК інституту множинності, одним із видів 

якого є повторність злочинів. Так, згідно з ч. 1 ст. 32 КК повторністю злочинів 

визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою 

статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.  

С.Д. Шапченка аналізуючи зміст положень ст. 32 КК, виділяє такі 

ознаки повторності:  

а) особа вчиняє два або більше діяння неодночасно;  

б) вчинені діяння у поєднанні з іншими обставинами утворюють окремі 

склади злочинів; дані діяння не є елементами продовжуваного чи складного 

злочину;  

в) вчинені діяння кваліфікуються як окремі злочини одного виду 

(тотожні злочини) або як однорідні злочини; при цьому однорідні злочини 

можуть утворювати повторність лише у випадках, передбачених в Особливій 
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частині КК 1960 р. чи КК 2001 р.; не впливають на наявність чи відсутність 

повторності факт вчинення незакінченого злочину, факт вчинення злочину у 

співучасті чи одноособово, факт засудження особи за один чи кілька злочинів, 

що утворюють повторність;  

г) відповідно до ч. 4 ст. 32 КК не повинен розглядатись як елемент 

повторності злочин, за який особу було звільнено від кримінальної 

відповідальності або за який судимість було погашено чи знято[205, с. 73]. 

Зауважимо, що зі змісту статей 371–375 КК вбачається, що жодна стаття 

не передбачає такої кваліфікуючої ознаки, як повторність. Це означає, що 

вчинення особою декількох тотожних злочинів, що посягають на права та 

інтереси підозрюваного та обвинуваченого, в різний час, хоча і утворює 

повторність злочинів, проте така повторність на кваліфікацію не впливає. 

Якщо поведінка особи відповідає при цьому ознакам різних юридичних 

складів (дії містять ознаки, передбачені різними частинами однієї і тієї ж 

статті), вчинене належить кваліфікувати за правилами сукупності. Наприклад, 

примушування до дачі показань складалося з кількох епізодів, перший із яких і 

застосуванням психологічного насильства, а другий – фізичного насильства, 

необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених частинами 1 ст. 

373; ч. 2 ст. 373 КК. 

В наведених прикладах повторність злочинних дій буде враховуватися 

судом при призначенні особі покарання, зокрема як обтяжуюча обставина з 

урахуванням положень п. 1 ч. 1 ст. 67 КК, або показник ступеню тяжкості 

вчиненого злочину.  

На практиці непоодинокі випадки вчинення особою декількох злочинів 

із тих, що нами досліджуються. Наприклад, після вчинення слідчим 

незаконного затримання особи, слідчий не допускає захисника на допит 

підозрюваного, чим порушує право особи на захист. У такому випадку наявна 

сукупність злочинів, зокрема, дії особи слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 371 та ч. 1 

ст. 374 КК. Також можлива ситуація притягнення слідчим завідомо невинуватої 
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особи до кримінальної відповідальності, з наступним застосуванням до неї 

насильства на допиті з метою примусити дати показання. Такі протиправні дії 

слідчого слід кваліфікувати також за сукупністю злочинів: ч. 1 ст. 372; ч. 2 ст. 

373 КК. Отже, наявна сукупність злочинів, відповідальність за які передбачена 

у статтях 371–375 КК між собою. 

 

3.2. Особливості призначення покарання за злочини, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

 

Дослідження особливостей призначення покарання за злочини, що 

посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

слід розпочати з аналізу санкцій статей 371–375 КК. Також розглянемо варіанти 

виходу за межі санкцій при призначенні покарання за вчинення злочинів, 

передбачених статтями 371–375 КК. 

У доктрині кримінального права питанню побудови системи санкцій 

присвятили свої праці такі вчені, як С.В. Бородін, С.Г. Кєліна, О.П. Козлов, Г.Л. 

Крігер, В.М. Кудрявцев, Т.О. Лєснієвскі-Костарєва, П.П. Осипов, О.Г. Фролова, 

М.І. Хавронюк та інші. Питанню кримінальної відповідальності за злочини 

проти правосуддя останнім часом присвячені праці таких вчених, зокрема, П.П. 

Андрушка, М.І. Бажанова, В.І. Борисова, О.І. Заліска, Н.Д. Квасневської, Р.І. 

Мельника, В.О. Навроцького, В.І. Тютюгіна, Є.В. Фесенка. Однак науковцями 

питанню караності достатньо уваги не приділяється. 

При здійсненні аналізу норм, які передбачають відповідальність за 

посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, 

ми ставимо перед собою наступні завдання: 1) провести системний аналіз 

санкцій статей (частин статей) 371, 372, 373, 374, 375 КК; 2) встановити певні 

закономірності, а можливо і вади, у побудові санкцій в нормах, що 

встановлюють відповідальність за посягання на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, і виробити практичні рекомендації для 

удосконалення санкцій аналізованих статей; 3) дослідити особливості 
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призначення покарання за злочини, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, через призму відповідей на запитання 

про: а) дотримання судами першого загального правила призначення покарання 

за п. 1 ч. 1 ст. 65 КК, а також виходу за межі санкції в окремих кримінально-

правових ситуаціях; б) врахування фактичних обставин, які характеризують 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставин, що 

пом’якшують або обтяжують покарання – мотивації обраної судом міри 

покарання; в) врахування мети покарання, визначеної у кримінальному законі, 

при обранні конкретної міри покарання. 

Аналіз санкцій статей 371–375 КК будемо здійснювати і відповідаючи 

на такі питання: 1) які види покарання передбачено санкцією статті; 2) які їх 

межі (передбачено санкцією статті або статтями Загальної частини КК); які 

покарання є основними, які додатковими; 4) до якого (яких) основного 

(основних) покарання (покарань) прив’язано додаткове. Для вирішення цих 

питань слід розпочати з аналізу санкцій статей 371–371 КК. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 371 КК за завідомо незаконне затримання або 

незаконний привід, законодавець передбачив покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти 

років або обмеженням волі на строк до трьох років. За вчинення завідомо 

незаконні домашній арешт або тримання під вартою, передбачено покарання у 

виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на 

той самий строк. (ч. 2 ст. 371 КК). Згідно з ч. 3 ст. 371 КК за дії, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі 

наслідки або були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 

десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

У ч. 1 ст. 372 КК за притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом 

особою передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років 
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або позбавлення волі на той самий строк. Законодавець у ч. 2 ст. 372 КК за те 

саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів 

обвинувачення або іншою фальсифікацією, встановив покарання у виді 

позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. 

Згідно з ч. 1 ст. 373 КК примушування давати показання при допиті 

шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, 

який здійснює оперативно-розшукову діяльність, карається обмеженням волі на 

строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. У ч. 2 ст. 373 

КК за ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над 

особою, за відсутності ознак катування, передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. 

За недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, 

прокурором або суддею встановлено покарання у виді штрафу від трьохсот до 

п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого (ч. 1 ст. 374 КК). Згідно з ч. 2 цієї статті ті 

самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального 

правопорушення особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або 

такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на 

строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

За постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови передбачено покарання у виді обмеження волі 

на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років 

(ч.1 ст. 375 КК). Згідно з ч. 2 ст. 375 КК за ті самі дії, що спричинили тяжкі 

наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи з 

метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, 
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встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми 

років. 

Проаналізувавши санкції статей 371–375 КК, можемо констатувати, що 

законодавець передбачив різні види покарань, які можуть бути призначено 

особі за вчинення злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого. 

Зокрема, штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю, виправні роботи, арешт, обмеження волі та позбавлення 

волі на певний строк. При цьому більшість покарань є строковими, крім 

штрафу, який передбачено у ч. 1 ст. 374 КК. 

У ст. 52 КК встановлюється, які види покарання є основними, а які 

додатковими. Так, основними покараннями є громадські роботи, виправні 

роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення 

волі на певний строк, довічне позбавлення волі (ч. 1 ст. 52 КК). Згідно з ч. 2 ст. 

52 КК додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

З аналізу санкцій вбачається, що основними видами покарань, які суд 

може призначити за вчинення злочинів, передбачених статей 371–375 КК є: 

штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю, виправні роботи, арешт, обмеження волі та позбавлення волі на 

певний строк. 

При цьому такий вид покарання як позбавлення права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю може бути як основним (ч. 1 ст. 371 

КК), так і додатковим (ч. 3 ст. 371, ч.1 та ч. 2 ст. 374 КК). Так, додаткове 

покарання у злочинах, передбачених статтями 371–375 КК законодавець 

передбачив лише у ч. 3 ст. 371 КК та у ч. 1 та ч. 2 ст. 374 КК і воно є відносно 
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визначеним. Водночас у ч. 3 ст. 371 КК та ч. 2 ст. 374 КК додаткове покарання є 

обов’язковим, а у ч. 1 ст. 374 КК – необов’язкове. 

Слід зазначити, що КК передбачає такі види санкцій: відносно 

визначені, альтернативні та кумулятивні. В.І Борисов пише, що відносно 

визначеною є санкція, яка вказує на один вид покарання та визначає його межі. 

КК передбачає два їх різновиди: санкція, в якій визначені як нижча (мінімум), 

так і вища (максимум) межі одного виду покарання (на строк «від» і «до» або у 

розмірі «від» і «до») і санкція, в якій зазначена лише вища (максимум) межа 

покарання (на строк «до») [34, с. 871-872]. 

Так, з аналізу санкцій статей 371–375 КК вбачається, що законодавець 

при побудові санкцій використовує лише перший варіант, зокрема, згідно з ч. 2 

ст. 372 КК караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

Альтернативною, як зазначає В.І. Борисов, є санкція, в якій міститься вказівка 

на два або декілька видів основних покарань, з яких суд вибирає лише одне. 

Така санкція надає суду більш широкі можливості для обрання необхідного 

покарання. Вчений вказує, що альтернативні санкції мають різновиди: санкція, 

в якій вказані відносно визначений і абсолютно визначений види покарань, і 

санкція, в якій вказано два або більше відносно визначені види покарання [34, 

с. 871-872].  

Перший різновид передбачено у ч. 1 ст. 371 КК, яка встановлює 

відповідальність за завідомо незаконне затримання або незаконний привід, яке 

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до трьох 

років. У кумулятивній санкції поряд із основним покаранням відносно 

визначена або альтернативні санкції можуть містити вказівку на одне або 

декілька додаткових покарань певного виду, що можуть бути призначені судом 

як додаткове до основного. Додаткове покарання може бути абсолютно 

визначеним або відносно визначеним. Додаткові покарання у санкціях 
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вказуються або як обов’язкові для застосування, або як факультативні [34, с. 

871-872]. 

Проаналізувавши санкції у статтях 371–375 КК, вважаємо, що серед них 

є ті, які є і відносно визначеними, і альтернативними, і кумулятивними. Так, 

законодавець передбачав можливість обрання різних видів покарання 

обмеження волі або позбавлення волі (ч. 2 ст. 371 КК) чи їх різної кількісної 

міри (позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (ч. 2 ст. 373 КК), а 

також різні види, зокрема, санкція у ч. 1 ст. 374 КК. Також покарання у виді 

обмеження волі законодавець передбачив майже в усіх основних складах 

аналізованих злочинів, окрім ч. 1 ст. 374 КК. 

Крім того, у більшості статей законодавець встановив як основне 

покарання позбавлення волі на певний строк, винятки становлять лише склади 

злочинів, які передбачені ч. 1 ст. 371 та ч. 1 ст. 374 КК. При цьому 

виключенням є санкція в ст. 374 КК, оскільки лише у ч. 1 ст. 374 КК 

законодавець передбачив основне покарання у виді штрафу, виправних робіт та 

арешту. 

З проведеного аналізу основних покарань, які передбачені у статтях 

371–375 КК вбачається, що найбільш м’яким покаранням, яке може бути 

призначено за ч. 1 ст. 374 КК, є штраф. Водночас найбільш суворим основним 

видом покарання, яке може призначатися за вчинення злочинів, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого є 

позбавлення волі на певний строк. 

Проаналізуємо межі видів покарання, які передбачені за вчинення 

основних складів злочинів, передбачених статтями 371–375 КК. Так, у ч. 1 ст. 

371 КК санкція максимально встановлює обмеження волі на строк до трьох 

років, а у ч. 2 цієї статті санкція: обмеження волі на строк від трьох до п’яти 

років або позбавленням волі на той самий строк. У ч. 1 ст. 372 КК максимальне 

покарання: обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на 
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той самий строк, а у ч. 1 ст. 373 КК – обмеження волі на строк до трьох років 

або позбавленням волі на той самий строк. У ч. 1 ст. 374 КК максимальне 

покарання: арешт на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 

такого. У ч. 1 ст. 375 КК максимальне покарання: у виді обмеження волі на 

строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

Вбачається, що нижня межа санкцій за вчинення основного складу 

аналізованих злочинів становить менше трьох років позбавлення волі, а верхня 

межа санкції за основний склад злочину п’ять років позбавлення волі. 

Водночас не у всіх санкціях вказана нижня межа покарання, для її 

встановлення слід звернутись до положень Загальної частини КК, зокрема, 

згідно з ч. 2 ст. 63 КК позбавлення волі встановлюється на строк від одного до 

п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною 

цього Кодексу. 

Таким чином, нижня межа санкції за вчинення основного складу 

злочину коливається від одного року (ч. 1 ст. 373 КК) до п’яти років 

позбавлення волі (ч. 1 ст. 375 КК). У більшості статей нижня межа санкції за 

кваліфікований склад злочину встановлена у вигляді позбавлення волі на строк 

від п’яти років. 

Нижня межа санкції за вчинення кваліфікованого складу злочину 

коливається від трьох років (ч. 2 ст. 373 КК) до десяти років позбавлення волі 

(ч. 2 ст. 372 КК). У переважній більшості нижня межа санкції встановлена у 

вигляді позбавлення волі на строк від п’яти років. 

Найменш сувора санкція, передбачена за вчинення основного злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 374 КК, зокрема, у ч. 1 ст. 374 КК встановлено покарання 

у виді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до 

шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 



 

195 

 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. При  цьому у ч. 2 ст. 

374 КК передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до 

семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

З аналізу санкцій статей 371–375 КК вбачається, що додаткове 

покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю законодавець передбачив лише у ч. 3 ст. 371 КК, а також у 

ч. 1 та ч. 2 ст. 374 КК. При цьому, відповідне покарання є обов’язковим за ч. 3 

ст. 371 КК та ч. 2 ст. 374 КК, а у ч. 1 ст. 374  КК - факультативним.  

Зміст санкцій може суттєво звужуватися у разі вчинення злочину 

певними категоріями суб’єктів злочинів. Так, суд позбавлений можливості 

призначити за ч. 1 ст. 374 КК такий вид покарання як виправні роботи, таким 

категоріям засуджених, як вагітні жінки та жінки, які перебувають у відпустці 

по догляду за дитиною та ті особи, що досягли пенсійного віку, а також до 

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівники 

правоохоронних органів, судді, прокурори (ч. 2 ст. 57 КК). 

Крім того, арешт, який передбачений у ч. 1 ст. 374 КК як вид основного 

покарання не може застосовуватися судом до вагітних жінок та до жінок, які 

мають дітей віком до семи років в силу положень ч. 3 ст. 60 КК. Також суд 

відповідно до ч. 3 ст. 61 КК не вправі застосовувати до вагітних жінок і жінок, 

що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного 

віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої 

групи такий вид покарання як обмеження волі, який також передбачено у ч. 1 

ст. 374 КК. 

Таким чином, для такої категорії осіб єдиним універсальним видом 

покарання є позбавлення волі. Отже, санкція, яка містить альтернативні види 

покарання перетворюється у «безальтернативну». 
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Аналіз караності злочинів, передбачених статтями 371-375 КК, на нашу 

думку, має доповнюватись аналізом конкретних випадків призначення судами 

покарання за відповідні посягання. Призначення покарання є специфічним 

етапом застосування кримінально-правових норм; цей етап здійснюється 

завжди після кваліфікації злочину (злочинів), а суб’єктами цього етапу є лише 

суди; при цьому єдиною процесуальною формою (правозастосовним актом), в 

якому здійснюється призначення покарання є обвинувальний вирок суду. 

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у 

вчиненні злочину, конкретної міри покарання. 

Загальні засади призначення покарання – поняття, яке традиційно 

вживається в межах інституту призначення покарання (КК 1960 року воно 

позначалось зворотом «загальні начала призначення покарання»). За своєю 

юридичною природою загальні засади неоднорідні – окремі з них мають вигляд 

певних загальних правил призначення покарання з переважно фіксованим 

нормативним змістом (п.п.1–2 ч.1 ст.65 КК), деякі сформульовані у вигляді 

оціночних орієнтирів (п. 3 ч. ст. 65 КК, ч. 2 ст.65 КК), а інші – мають форму так 

званих норм-застережень (ч. 3–5 ст. 65 КК). 

За своїм кримінально-правовим змістом та співвідношенням з іншими 

нормативними приписами загальні засади в принципі претендують на роль 

універсальних нормативних орієнтирів, які мають бути визначальними при 

призначенні покарання: всі інші нормативні приписи мають ґрунтуватися на 

загальних засадах, а якщо у чомусь їм суперечити, то лише з відповідними 

застереженнями. Науковці, які досліджують нормативний зміст ст. 65 КК, 

переважно погоджуються з тим, що кожна частина зазначеної статті передбачає 

окрему загальну засаду; при цьому в межах першої загальної засади (ч. 1 ст. 65) 

будуть виділятися також загальні правила призначення покарання (кожне з 

яких передбачене окремим пунктом ч.1 ст.65 КК) [205, с. 129]. 
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Перше загальне правило призначення покарання (складова першої 

загальної засади ) передбачене п. 1.ч. 1 ст.65 КК. Нормативний зміст цього 

правила має начебто фіксований характер, однак відповідні положення мають 

бути уточненні і, в певній мірі, обумовлені окремими винятками. Застереження 

щодо першого загального правила полягають у наступному: зміст санкцій 

статей Особливої частини КК може бути змінений окремими положеннями 

Загальної частини. 

При цьому такі зміни можуть привести до наступного: а)відповідний вид 

покарання, передбачений в санкції не буде поширюватись на певну особу чи на 

будь-яку особу, але у певній кримінально - правовій ситуації (наприклад 

обмеження волі, передбачене в санкції не буде застосовуватись до 

неповнолітнього; довічне позбавлення волі не може бути призначене, якщо 

сплили строки давності, зазначені в п. 5 ч. 1 ст. 49 КК); б) положеннями 

Загальної частини КК можуть бути змінені межі окремі види покарань, 

передбачені у санкції (наприклад розміри штрафу, що призначаються 

неповнолітньому або відповідні строки позбавлення волі – див. ч. 2 ст. 99, ч. 3 

ст. 102 КК); при цьому відповідні показники в одних випадках не виходять за 

мінімальну межу санкції , а в інших – виходять за таку межу; в) положення 

Загальної частини КК можуть фактично замінити собою санкцію – в цьому разі 

можливі 2 варіанти вирішення питання при засудженні особи за вчинений 

злочин: 1) конкретна міра покарання може бути призначена, але вона вочевидь 

буде «виходити» за межі санкції; 2) конкретна міра покарання не може бути 

призначена в принципі – в цьому разі особа звільняється від покарання (саме 

такий варіант передбачений п. 18 ППВСУ 2004 № 5). 

Законом України від 17 січня 2012 р. п. 1 ч. 1 ст. 65 КК був доповнений 

положенням, яке передбачає виняток із першого загального правила 

призначення покарання – вихід за межі санкції статті при призначенні 

покарання у виді штрафу (відповідно до ч. 2 ст. 53 КК розмір штрафу, що 
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призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої 

злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від 

граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини цього Кодексу). 

Крім цього чинний КК передбачає деякі інші варіанти «виходу» за 

максимальну межу санкції статті і призначення більш суворого покарання; 

зокрема, призначення додаткового покарання на підставі ст. 54 та ч. 2 ст. 55 КК. 

У цьому разі покарання буде більш суворим, оскільки крім покарання, 

передбаченого у відповідній санкції, суд призначає додаткове покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади.. або позбавлення військового, 

спеціального звання…, яке в санкції не передбачене; – призначення більш 

суворого покарання, ніж передбачене в санкції, за сукупністю злочинів (ст. 70 

КК) та сукупністю вироків (ст. 71 КК). Такий виняток із першого загального 

правила призначення покарання передбачений ч. 4 ст. 65 КК. 

Чинний КК передбачає також ряд випадків, коли суд виходить за межі 

санкції відповідної статті (частини статті) Особливої частини КК, і призначає 

більш м’яке покарання. Один з винятків встановлений ч. 3 ст. 65 КК, але він 

також не єдиний. «Вихід» за мінімальну межу санкції можливий у таких 

ситуаціях:  

– призначення більш м’якого покарання, ніж передбачене законом у 

порядку ст. 69 КК;  

– призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують 

покарання (ст. 69
1 
КК);  

– призначення покарання за готування до злочину або замах на злочин 

(ч. 2 та ч. 3 ст. 68 КК);  

– призначення покарання особі, яка вчинила злочин, виконуючи 

спецзавдання з попередження чи розкриття діяльності злочинних угрупувань 

(ч. 3 ст. 43 КК);  
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– призначення покарання неповнолітньому (у зв’язку з обмеженнями, 

встановленими Розділом 15 Загальної частини КК). 

Зазначені вище окремі застереження щодо першого загального правила 

дозволяють констатувати: зміст першого загального правила у будь – якому 

разі має неоднозначний характер і не може зводитися лише до буквального 

розуміння п. 1 ч. 1 ст. 65 КК; неповним і вочевидь некоректним є і положення 

п. 1 ч. 1 ст. 65 КК та положення ч. 3 ст.65 КК (введені Законом від 17 січня 2012 

р.), які визначають начебто єдині винятки з першого загального правила (п. 1 – 

«вихід» за максимальну межу санкції, а ч. 3 ст. 65 КК – призначення більш 

м’якого покарання, ніж передбачене санкцією). 

Насправді ж таких винятків значно більше, а крім того необхідно мати 

на увазі і можливі зміни змісту санкцій, які зумовлюють відповідні положення 

Загальної частини КК. З позицій законодавчої техніки більш коректним було б, 

очевидно, безпосередньо в п. 1 ч. 1 ст.65 КК зробити застереження типу «крім 

випадків, передбачених Загальною частиною цього Кодексу», а ч. 3 ст. 65 КК 

просто виключити. 

Аналіз судової практики в справах про злочини, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого (передбачених 

статтями 371, 372, 373, 374, 375 КК) дозволяє зробити висновок про переважне 

дотримання судами нормативних вимог п. 1 ч. 1 ст. 65 КК – призначення 

покарання за злочин в межах санкції статті (частини статті) Особливої частини 

КК. Водночас, мають місце випадки виходу за межі санкції статті (пом’якшення 

покарання) на підставі ст. 69 КК. 

При цьому подекуди спостерігаються порушення визначених 

законодавством вимог. Так, наприклад, вироком Ковпаківського районного 

суду міста Суми від 10 серпня 2015 р. особа визнана винною за сукупністю 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 371 КК; при цьому 

покарання за ч. 3 ст. 371 КК призначене із застосуванням ст. 69 КК – у виді 
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штрафу в розмірі одна тисяча п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, що становить 25500 (двадцять п’ять тисяч п’ятсот) гривень, з 

позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 

(три) роки, з позбавленням спеціального звання – старший лейтенант [39]. 

Варто відмітити, що обґрунтовуючи призначення покарання у 

мотивувальній частині вироку, суд вказав на правові підстави застосування ст. 

69 КК – наявність кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно 

знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. У наведеному випадку суд із 

належною мотивацією визнав пом’якшуючими обставинами щире каяття, 

добровільне відшкодування завданого збитку, вчинення злочину вперше, 

позитивну характеристику винного у вчиненні злочину, молодий вік винного у 

вчиненні злочину, повне визнання ним своєї вини у вчиненні кримінальних 

правопорушень. 

При цьому всі без винятку пом’якшуючі обставини за своїм змістом є 

або характеристиками особи винного, або визначають особливості його 

(винного) посткримінальної поведінки. Проте жодна із названих обставин не 

впливає на ступінь тяжкості вчиненого злочину, отже формальних підстав для 

застосування ст. 69 КК у наведеному прикладі не вбачалося. 

Окремо варто відзначити, що призначаючи покарання на підставі угод 

(про примирення та про визнання вини), суди дотримуються вимог п. 1 ч. 1 ст. 

65 КК, і затверджують угоду з узгодженим покаранням в межах санкції статті 

Особливої частини КК. Так, вироком Підгаєцького районного суду 

Тернопільської області від 9 липня 2013 р. особу було засуджено за ч. 1 ст. 371 

КК, при цьому було призначене узгоджене сторонами угоди про примирення 

покарання за цей злочин у виді позбавлення права обіймати посаду слідчого в 

органах внутрішніх справ на строк 2 (два) роки [41]. Враховуючи той факт, що 

санкція ч. 1 ст. 371 КК передбачає альтернативні види покарання - позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти 
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років або обмеження волі на строк до трьох років, призначене винному 

покарання є в межах санкції вказаної норми. 

Друге загальне правило передбачене п. 2 ч. 1 ст. 65 КК, полягає у тому, 

що суд призначає покарання відповідно до положень Загальної частини КК. 

Призначаючи покарання відповідно до положень Загальної частини КК, суд 

повинен:  

а) дотримуватись всіх положень, передбачених у Розділі ХІ;  

б) виходити з мети покарання, яка визначена в ст. 50 КК;  

в) керуватись послідовністю розташування видів покарання у ст. 51 КК 

при вирішенні питання, яке з них є більш суворим;  

г) орієнтуватись на законодавчий поділ покарань на основні та додаткові 

(ст. 52 КК);  

ґ) виконувати положення тих статей Загальної частини КК, які 

передбачають конкретні види покарань і визначають зміст кожного з них, 

умови застосування, особливості призначення тощо (статей 53-64 КК);  

д) враховувати особливості та обмеження, встановлені щодо 

призначення покарання неповнолітнім (статей 98-103 КК);  

е) додержуватись спеціальних правил призначення покарання, 

встановлених щодо особливих кримінально-правових ситуацій [206, с. 130]. 

Третє загальне правило призначення покарання передбачене п. 3 ч. 1 ст. 

65 КК. У ньому визначені основні чинники, які має враховувати суд, 

призначаючи покарання за вчинений особою злочин. Такими чинниками є: 

ступінь тяжкості вчиненого злочину; особа винного; обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання. 

У теорії кримінального права є загальновизнаним, що ступінь тяжкості – 

це індивідуальний показник рівня суспільної небезпеки вчиненого злочину 

(варто відзначити, що у КК 1960 року замість цього критерію законодавець 

називав характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину).  
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Пленум ВСУ у постанові від 24.10.2003 р. № 7 «Про практику 

призначення судами кримінального покарання» надає таку рекомендацію: 

визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з 

класифікації злочинів (ст. 12 КК), а також із особливостей конкретного злочину 

й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, 

кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо 

злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, 

тощо. 

При цьому серед науковців спостерігається критичне ставлення до 

врахування категорії злочину при призначенні покарання. Ми вважаємо, що 

така категорія визначається на підставі максимальної межі покарання у санкції 

статті (частини статті) Особливої частини КК, тому при призначенні покарання 

за окремий злочин фактично враховується в межах дотримання першого 

загального правила (див вище). 

Водночас слід відзначити, що категорія (вид злочину за ст. 12 КК) є чи 

не єдиним показником, який реально враховується судами на практиці в межах 

критерію «ступінь тяжкості вчиненого злочину». 

Особа винного, як окремий чинник, що впливає на призначення 

покарання, має бути врахована судом у повному обсязі. Це передбачає 

з’ясування не лише тих рис, якостей та особливостей особи, що пов’язані із 

вчиненням злочину, а й інших даних, які всебічно її характеризують. Пленум 

ВСУ у зазначеній вище постанові № 7 зазначає: «Досліджуючи дані про особу 

підсудного, суд повинен з'ясувати його вік, стан здоров’я, поведінку до 

вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле 

(зокрема, наявність не знятих чи не погашених  судимостей, адміністративних 

стягнень), склад сім'ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його 

матеріальний стан тощо». 
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Ці, а також інші дані мають бути оцінені судом у сукупності, з 

урахуванням всіх обставин справи, при цьому відповідна оцінка характеристик 

особи має наводитись у вироку. Так, у багатьох випадках при характеристиці 

особи винного, суди зазначають про наявність у нього неповнолітніх 

(малолітніх) дітей, проте подекуди не зазначено, чи бере участь винний у 

вихованні та матеріальному утриманні цих дітей, чи ні, яке ставлення винного 

до дитини тощо. Ми вважаємо, що сама по собі наявність дитини аж ніяк не 

може визнаватись характеристикою особи винного. 

Обставини, що обтяжують покарання та пом’якшують покарання як 

самостійний критерій щодо його призначення є більш конкретними 

показниками ступеню тяжкості вчиненого злочину або особи винного. 

Стосовно пом’якшуючих обставин, Пленум ВСУ у п. 5 постанови № 7 

відзначає: «Судам треба мати на увазі, що наведений у ч. 1 ст. 66 КК ( 2341-14) 

перелік обставин,  які пом’якшують покарання, не є вичерпним. 

При призначенні покарання суд може визнати пом’якшуючими й інші 

обставини, не зазначені в ч. 1 цієї статті (наприклад, вчинення злочину 

внаслідок збігу випадкових обставин чи неправильної поведінки потерпілого, 

відвернення підсудним шкідливих наслідків злочину, часткове відшкодування 

шкоди, відшкодування  моральної  шкоди). Визнання обставини такою, що 

пом’якшує покарання, має бути вмотивоване у вироку». 

Спираючись на досліджений нами матеріал (обвинувальні вироки за 

статтями 371-375 КК), відзначимо, що суди досить часто використовують 

можливості, які надані їм частиною 2 ст. 66 КК. При цьому в якості 

пом’якшуючих обставин, не названих прямо у переліку ч. 1 ст. 66 КК, 

найчастіше визнаються: вчинення злочину вперше, молодий вік винного, 

наявність на утриманні неповнолітньої дитини. Водночас, подекуди відсутня 

мотивація рішення суду, і практично завжди, відсутнє посилання на ч. 2 ст. 66 

КК як на правову підставу «розширення» переліку пом’якшуючих обставин, що 

на нашу думку, є обов’язковим. 
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Наведений у ч. 1 ст. 67 КК перелік обставин, що обтяжують покарання, є 

вичерпним, тому суд не вправі посилатись у вироку як на обтяжуючі і 

враховувати при призначенні покарання інші обставини, не передбачені цією 

статтею. 

Пленум ВСУ у п. 6 постанови №7 відзначає: «Відповідно до ч. 2 ст. 67 

КК суд, установивши наявність зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 ч. 1 цієї 

статті обтяжуючих обставин, зобов’язаний навести їх у вироку та врахувати 

при призначенні покарання. Обставини, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5, 8, 11, 

13 ч. 1 ст. 67 КК, суд залежно від конкретних обставин справи (зокрема, за 

відсутності зв’язку якоїсь із названих у цих пунктах обставин зі злочином) 

вправі не  визнати обтяжуючими, навівши у вироку відповідні мотиви». У 

досліджених нами обвинувальних вироках у справах про злочини за статтями 

371-375 КК, суди, здебільшого, не вбачали наявність обтяжуючих обставин. 

Лише в одному випадку, при засудженні винних за ч. 3 ст. 371 КК, 

Ковпаківський районний суд м. Суми врахував як обтяжуючу покарання 

обставину вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб [39]. 

Враховуючи, що така обставина не передбачена законодавцем як кваліфікуюча 

ознака складу відповідного злочину, рішення суду в цій частині є вірним. 

Аналіз понад 30 обвинувальних вироків в справах про злочини, 

передбачені статтями 371-375 КК, дозволяє стверджувати, що мотивація 

обраного покарання судами в багатьох випадках є недостатньою і зводиться до 

прямого відтворення положень п. 3 ч. 1 ст. 65 КК, без наповнення їх (положень) 

конкретним змістом. Особливо це стосується врахування ступеню тяжкості 

вчиненого злочину. 

Так, наприклад, вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 

7 лютого 2014 р. особу визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 375 КК, та призначено покарання за цей злочин у виді обмеження волі на 

строк 2 роки. На підставі статті 75 КК особу звільнено від відбування 

покарання з випробуванням. Мотивуючи призначення покарання і доцільність 

застосування ст. 75 КК, суд вказав: «Враховуючи суспільну небезпечність 
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скоєного злочину, який відноситься до злочину середньої тяжкості, обставини 

справи, особу підсудного, суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_1 від 

покарання у вигляді обмеження волі з застосуванням ст. 75 КК, з покладенням 

на нього обов’язків, передбачених п.п. 3, 4 ст. 76 КК, оскільки його 

виправлення можливе без відбування покарання». При цьому в якості 

характеристики особи винного у вироку зазначено, що він раніше не судимий, 

характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога 

не перебуває, на момент вчинення злочину мав неповнолітню дитину [40].  

У наведеному вироку не лише відсутнє реальне врахування обставин, які 

характеризують ступінь тяжкості вчиненого злочину – немає навіть згадки про 

пом’якшуючі та обтяжуючі покарання обставини. На нашу думку, у разі 

відсутності обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання, необхідно 

зробити про це обов’язкове застереження у мотивувальній частині вироку; 

інакше справляється враження, що відповідні фактичні обставини взагалі не 

досліджувались. 

Отже, призначення покарання за злочини, передбачені статтями 371-375 

КК в основному відбувається із урахуванням вимог кримінального закону, 

визначених, зокрема, ст. 65 КК. Водночас мотивація призначеного судами 

покарання подекуди є неналежною і зводиться до прямого відтворення 

положень п. 3 ч. 1 ст. 65 КК, без наповнення їх (положень) конкретним змістом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Норми, які передбачають відповідальність за посягання на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого,  вчинені 

службовими особами правоохоронних органів або суддями (ст.ст. 371-375 КК) 

можуть розглядатись як спеціальні по відношенню до статей, які розміщені у 

Розділі ХVІІ Особливої частини КК (Злочини у сфері службової діяльності) – 

зокрема, всі злочини за ст. 371 -375 КК є спеціальними різновидами 

перевищення влади (ст. 365 КК), штучне створення або фальсифікація доказів 
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(ч. 2 ст. 372 КК) може бути проявом службового підроблення (ст. 366 КК). 

Подолання конкуренції загальної та спеціальної норм пропонується традиційно 

вирішувати на користь останньої. Наявність в окремих випадках більш суворих 

санкцій у загальних нормах, має бути усунена шляхом внесення законодавчих 

змін до санкцій ст.ст. 371-375 КК, а не за рахунок порушення правил 

кваліфікації. 

2. Співвідношення окремих злочинів, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, пов’язаних із застосуванням 

фізичного чи психічного насильства, із злочинами проти життя, здоров’я, волі, 

честі і гідності особи  визначати як співвідношення «цілого і частини», та 

вирішувати за правилами подолання конкуренції відповідного виду. 

3. Призначення покарання за злочини, передбачені статтями 371-375 КК 

в основному відбувається із урахуванням вимог кримінального закону, 

визначених, зокрема, ст. 65 КК. Водночас мотивація призначеного судами 

покарання подекуди є неналежною і зводиться до прямого відтворення 

положень п. 3 ч. 1 ст. 65 КК, без наповнення їх (положень) конкретним змістом 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, що виявилось в розробці оптимальної моделі встановлення 

кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, вчинені особами, які беруть участь 

у здійсненні досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності або 

відправленні правосуддя.  

Проведене дослідження надало можливість зробити низку теоретичних 

висновків і надати окремі практичні рекомендації щодо вдосконалення КК 

України та правозастосовчої практики у цій частині. 

1. Склади злочинів, передбачених статтями ч. 2 ст. 371, 372, 374 КК, 

побудовані законодавцем з використанням типової юридичної конструкції, яка 

включає:  

а) об’єкт злочину – процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого;  

б) об’єктивну сторону – порушення (недотримання) закріплених у 

законодавстві процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого;  

в) суб’єкт – службові особи органів, які здійснюють досудове 

розслідування, оперативно-розшукову діяльність або судді;  

г) суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу. 

2. Окремі ознаки юридичних складів злочинів за частиною 1 ст. 371, ст. 

374 КК не відповідають визначеній конструкції в повній мірі, оскільки 

передбачені процесуальним законом права та інтереси підозрюваного, 
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обвинуваченого для складів відповідних злочинів відіграють роль 

факультативного об’єкта кримінально-правової охорони. 

3. Специфічні ознаки злочину за ст. 375 КК виходять за межі наведеної 

юридичної конструкції: постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови може мати місце не 

лише у кримінальному, але й у всіх інших різновидах судового провадження, і 

відповідно, заподіює або ставить у загрозу заподіяння шкоди процесуальні 

права та інтереси не лише підозрюваного, обвинуваченого, а й інших учасників 

судового провадження.  

Водночас, злочин за ст. 375 КК, у разі його вчинення в межах 

кримінального провадження, може посягати на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, з урахуванням чого відповідні цінності 

повинні визнаватись для цього злочину факультативним об’єктом кримінально-

правової охорони. 

4. У наукових цілях дослідження злочину за статтею 375 КК доцільно не 

відокремлювати від аналізу ознак інших посягань на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

5. З урахуванням відмінностей у механізмі злочинного посягання 

пропонується поділяти кримінальні правопорушення, передбачені статтями 

371-374 КК, на такі підгрупи:  

1) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, пов’язані із фізичним, психічним або іншим впливом на особу 

потерпілого (ст.ст. 371, 373 КК);  

2) посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого, не пов’язані із фізичним, психічним або іншим впливом на 

особу потерпілого (ст.ст. 372, 374 КК). 

6. При визначенні нормативного змісту ознаки «незаконний» 

(«незаконне) у юридичних складах злочину за частинами 1 та 2 ст. 371 КК 
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досліджено Конституцію України, Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 р., нормативні 

акти процесуального законодавства України, положення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року та Протоколів до неї, Рішення 

ЄСПЛ по багатьох справах, пов’язаних з порушеннями вимог ст. 5 Конвенції 

(зокрема, у справах  «Нечипорук і Йонкало проти України», «Кобець проти 

України», «Руслан Яковенко проти України» та інші). 

 Визнання затримання, приводу, домашнього арешту та тримання під 

вартою незаконним, пов’язано насамперед з порушенням визначених 

законодавством підстав та умов для застосування відповідного заходу. 

Водночас, «незаконність» також означає здійснення названих дій за відсутності 

обставин, що виключають злочинність діяння, або за відсутності обставин, що 

відповідно до ч. 2 ст. 11 КК свідчать про малозначність діяння. 

7. Описання незаконних дій за ч. 1 ст. 371 КК пропонується доповнити 

вказівкою на «грубість» відповідного порушення та викласти диспозицію 

частин першої та другої ст. 371 КК в описовій формі, зокрема, зміст діяння як 

«порушення встановленого процесуальним законом порядку» здійснення того 

чи іншого заходу. 

8. У контексті ст. 371 КК зміст ознаки «завідомо незаконне / 

незаконний» не передбачає наявності так званого «передумислу» і 

наближається до змісту формулювання «явно (очевидно) незаконний», тобто 

позначає ніщо інше, як вищий ступінь усвідомлення суб’єктом суспільної 

небезпеки (незаконності) своєї поведінки. Для уникнення можливості 

подвійного тлумачення тексту КК, запропоновано замінити формулювання 

«завідомо незаконний» ознакою «явно незаконний». 

9. Некоректним є використання для описання ознак потерпілого за ст. 

371 КК формулювання «завідомо невинний», оскільки питання визнання особи 

винною / невинною у вчиненні злочину вирішується виключно судом. У 
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контексті ст. 372 КК термінологічний вираз «притягнення до кримінальної 

відповідальності» наразі позначає завідомо (явно) невірну правову 

кваліфікацію поведінки особи як кримінального правопорушення у 

процесуальному документі – письмовому повідомленні про підозру. 

10. Помилковим є ототожненні поняття «притягнення до кримінальної 

відповідальності» у контексті ст. 372 КК лише із однією процесуальною дією – 

повідомленням особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

(відповідно до закону, притягнення до кримінальної відповідальності є стадією 

кримінального провадження, яка починається з повідомлення про підозру). 

Притягнення до кримінальної відповідальності як стадія (етап) 

провадження, повинно характеризуватись не лише початковим, а й кінцевим 

моментом. Кінцевий момент притягнення до кримінальної відповідальності має 

пов’язуватись із набранням законної сили обвинувальним вироком суду. 

11. Доцільно включити до кримінально-правової матерії в контексті 

складу злочину за ст. 372 КК критерій «поза розумним сумнівом». Зокрема, 

доповнити ст. 372 КК приміткою такого змісту: «Правова кваліфікація 

поведінки особи як кримінального правопорушення є явно невірною, якщо на 

час здійснення кваліфікації відсутні обґрунтовані («поза розумним сумнівом») 

підстави вважати, що поведінка особи є кримінальним правопорушенням того 

чи іншого виду». 

12. Потерпілим у контексті ст. 373 КК є особа, яка згідно з 

кримінальним процесуальним законодавством може або зобов’язана давати 

показання при допиті під час дізнання чи досудового слідства, а саме: 

потерпілий, свідок, підозрюваний, обвинувачений, експерт та спеціаліст. 

Перекладач не може визнаватись потерпілим від злочину за ст. 373 КК:  згідно 

процесуального закону, перекладач не допитується. 

Примушування перекладача до здійснення неправильного перекладу 

може розглядатись як фальсифікація (створення штучних) доказів і, з 
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урахуванням фактичних обставин, кваліфікуватись як злочин за ч. 2 ст. 372 КК, 

або злочин за ст. 375 КК, або злочин у сфері службової діяльності.  

13. Примушування давати показання як ознака об’єктивної сторони 

злочину за ст. 373 КК передбачає незаконний вплив у будь-якій формі на 

психіку або тіло потерпілого з метою приневолити останнього надати правдиві 

або неправдиві показання при допиті. Формами незаконного впливу можуть 

визнаватись застосування фізичного насильства, погроз, обману, підкупу. 

Застосування гіпнозу, так само, як введення до організму потерпілого 

сильнодіючих, психотропних, наркотичних речовин, є конкретними прояви 

фізичного насильства.  

14. Співвідношення статей 127 та 373 КК визначається як 

співвідношення «часткового співпадіння». Кримінально-правова оцінка 

вчиненого лише за нормою про катування (ст. 127 КК) є неповною, оскільки не 

охоплює ряду фактичних обставин (особливості потерпілого і суб’єкта злочину, 

специфіку обстановки). Так звана «негативна ознака» складу злочину за ч. 2 ст. 

373 КК – «за відсутності ознак катування» має тлумачитись таким чином, що у 

разі кваліфікації випадків катування при допиті, не застосовується саме частина 

2 ст. 373 КК, а не стаття загалом. Кримінально-правова оцінка випадків 

примушування до давання показань, пов’язаних із катуванням потерпілого, 

повинна здійснюватися за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та 

відповідною частиною ст. 127 КК. 

15. Дві форми вчинення злочину недопущення захисника та ненадання 

своєчасно захисника є конкретними проявами порушення права на захист, в той 

час як третя становить собою  так звану «загальну» форму –  всі варіанти 

грубого порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, які не 

відповідають змісту двох конкретизованих форм, становлять собою злочин у 

третій формі.  
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Найбільш поширеним порушенням права на захист в контексті 

договірного захисту є обмеження права вільного вибору захисника. Такі дії 

можуть кваліфікуватись як «інше грубе порушення права підозрюваного, 

обвинуваченого на захист». 

Необхідно «прив’язати» нормативний зміст двох конкретизованих форм 

до двох видів захисту – захисту за призначенням та захисту за договором. 

Найбільш поширені прояви порушення права на захист по кожному з видів 

захисту: а) ненадання або несвоєчасне надання захисника – для захисту за 

призначенням; б) перешкоджання реалізації права на вільний вибір захисника – 

для «договірного» захисту. 

16. Зміст формулювання «завідомо неправосудне» у ч. 1 ст. 375 КК є 

архаїчним та надто розмитим, а тому пропонується замінити його у тексті 

диспозиції відповідної норми поняттям «явно незаконне судове рішення», зміст 

останнього – визначити у Примітці до ст. 375 КК: «Примітка. Судове рішення 

є явно незаконним, якщо воно ухвалено внаслідок грубого порушення 

процесуального закону та/або включає умисне неправильне застосування норм 

матеріального закону.». 

17. Конструкцію об’єктивної сторони юридичного складу злочину, 

передбаченого ст. 375 КК доцільно змінити, виклавши його як матеріальний. 

Своєрідним наслідком названого вище діяння буде визнаватись ухвалення явно 

незаконного судового рішення. 

Момент визнання злочину, передбаченого ст. 375 КК закінченим 

пропонується пов’язувати із етапом підписання суддею (суддями) відповідного 

рішення. Доцільно закріпити на законодавчому рівні умисну форму вини у 

злочині за ст. 375 КК; вказівка на умисний характер поведінки має 

доповнюватись використанням формулювання «явно незаконне судове 

рішення». 
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18. Норми, які передбачають відповідальність за посягання на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого,  вчинені 

службовими особами правоохоронних органів або суддями (ст.ст. 371-375 КК) 

можуть розглядатись як спеціальні по відношенню до статей, які розміщені у 

Розділі ХVІІ Особливої частини КК (Злочини у сфері службової діяльності) – 

зокрема, всі злочини за ст. 371 -375 КК є спеціальними різновидами 

перевищення влади (ст. 365 КК), штучне створення або фальсифікація доказів 

(ч. 2 ст. 372 КК) може бути проявом службового підроблення (ст. 366 КК). 

Подолання конкуренції загальної та спеціальної норм пропонується традиційно 

вирішувати на користь останньої. Наявність в окремих випадках більш суворих 

санкцій у загальних нормах, має бути усунена шляхом внесення законодавчих 

змін до санкцій ст.ст. 371-375 КК, а не за рахунок порушення правил 

кваліфікації. 

19. Співвідношення окремих злочинів, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, пов’язаних із застосуванням 

фізичного чи психічного насильства, із злочинами проти життя, здоров’я, волі, 

честі і гідності особи  визначати як співвідношення «цілого і частини», та 

вирішувати за правилами подолання конкуренції відповідного виду. 

20. Призначення покарання за злочини, передбачені статтями 371-375 

КК в основному відбувається із урахуванням вимог кримінального закону, 

визначених, зокрема, ст. 65 КК. Водночас мотивація призначеного судами 

покарання подекуди є неналежною і зводиться до прямого відтворення 

положень п. 3 ч. 1 ст. 65 КК, без наповнення їх (положень) конкретним змістом 

21. За результатами дослідження запропоновані нові редакції статей 371-

375 КК України: 

 

Стаття 371. Незаконні затримання, привід, домашній арешт або 

тримання під вартою 
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1. Незаконне затримання або незаконний привід, тобто грубе порушення 

встановленого законодавством порядку затримання або приводу, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Незаконний домашній арешт або незаконне тримання під вартою, 

тобто грубе порушення встановленого законодавством порядку застосування 

запобіжного заходу у вигляді арешту або тримання під вартою, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів чи в інших 

особистих інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – 

 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 372. Незаконне кримінальне переслідування 

1. Закріплення явно невірної правової кваліфікації поведінки особи як 

кримінального правопорушення у письмовому повідомленні про підозру чи 

обвинувальному акті, а також інше незаконне кримінальне переслідування, - 
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 карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, або поєднані із фальсифікацією доказів, або вчинені 

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Примітка. Правова кваліфікація поведінки особи як кримінального 

правопорушення є явно невірною, якщо на час здійснення кваліфікації відсутні 

обґрунтовані («поза розумним сумнівом») підстави вважати, що поведінка 

особи є кримінальним правопорушенням того чи іншого виду. 

 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта або спеціаліста давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою 

застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 

болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 

відсутності ознак катування, – 
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караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо 

вони спричинили тяжкі наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 374. Порушення права на захист 

1. Ненадання або несвоєчасне надання захисника, перешкоджання 

реалізації права на вільний вибір захисника, а також інше грубе порушення 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором 

або суддею, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі діяння, які призвели до засудження невинуватої у вчиненні 

кримінального правопорушення особи або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 375. Дії, що призвели до ухвалення незаконного судового 

рішення 
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1. Умисне грубе порушення норм процесуального закону або умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону суддею, що призвело до 

ухвалення явно незаконного судового рішення, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, або які призвели до засудження невинуватої у вчиненні 

кримінального правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Примітка. Судове рішення є явно незаконним, якщо воно ухвалено 

внаслідок грубого порушення процесуального закону та/або включає умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 

Проект 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за злочини проти правосуддя  

_________________________________________________________________ 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

 

I. Внести до законодавчих актів такі зміни: 

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2001 р., № 25 – 26, ст. 131): 

 

Стаття 371. Незаконні затримання, привід, домашній арешт або 

тримання під вартою 

1. Незаконне затримання або незаконний привід, тобто грубе порушення 

встановленого законодавством порядку затримання або приводу, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Незаконний домашній арешт або незаконне тримання під вартою, тобто 

грубе порушення встановленого законодавством порядку застосування 

запобіжного заходу у вигляді арешту або тримання під вартою, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки,  – 
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караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 372. Незаконне кримінальне переслідування 

1. Закріплення явно невірної правової кваліфікації поведінки особи як 

кримінального правопорушення у письмовому повідомленні про підозру чи 

обвинувальному акті, а також інше незаконне кримінальне переслідування, - 

 карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, або поєднані із фальсифікацією доказів, або вчинені з 

корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки,  – 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

Примітка. Правова кваліфікація поведінки особи як кримінального 

правопорушення є явно невірною, якщо на час здійснення кваліфікації відсутні 

обґрунтовані («поза розумним сумнівом») підстави вважати, що поведінка 

особи є кримінальним правопорушенням того чи іншого виду. 

 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта або спеціаліста давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою 

застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 

болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 

відсутності ознак катування, - 
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караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 374. Порушення права на захист 

1. Ненадання або несвоєчасне надання захисника, перешкоджання 

реалізації права на вільний вибір захисника, а також інше грубе порушення 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором 

або суддею, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального 

правопорушення особи або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 375. Ухвалення незаконного судового рішення 

1. Умисне грубе порушення норм процесуального закону або умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону суддею, що призвело до 

ухвалення явно незаконного судового рішення, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, або які призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального 

правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

Примітка. Судове рішення є явно незаконним, якщо воно ухвалено 

внаслідок грубого порушення процесуального закону та/або включає умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону.  

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

Голова Верховної  Ради України 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за злочини проти правосуддя» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Показником рівня розвитку громадянського суспільства є забезпечення 

прав і законних інтересів людини, що гарантується злагодженою роботою 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Особливої уваги заслуговує 

питання забезпечення прав і свобод людини у кримінальному провадженні, 

оскільки особа, залучена до сфери дії кримінальної юстиції, в силу самого 

цього факту перебуває в уразливому стані. Держава повинна гарантувати 

захищеність прав та законних інтересів будь-якої особи від незаконного, 

необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. 

Для вдосконалення чинного кримінального законодавства в частині 

встановлення відповідальності за злочини, що посягають на процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, а також інші злочини проти 

правосуддя. 

 

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Законопроект спрямований на усунення прогалини у законодавчому 

регулюванні питання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, а також інші 

злочини проти правосуддя. 

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 

У законопроекті запропоновані нові редакції статей 371-375 

Кримінального кодексу України. 

 

Стаття 371. Незаконні затримання, привід, домашній арешт або 

тримання під вартою 

1. Незаконне затримання або незаконний привід, тобто грубе порушення 

встановленого законодавством порядку затримання або приводу, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 
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карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Незаконний домашній арешт або незаконне тримання під вартою, тобто 

грубе порушення встановленого законодавством порядку застосування 

запобіжного заходу у вигляді арешту або тримання під вартою, вчинене 

службовою особою правоохоронного органу, – 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені 

за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів чи в інших 

особистих інтересах, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки,  – 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 372. Незаконне кримінальне переслідування 

1. Закріплення явно невірної правової кваліфікації поведінки особи як 

кримінального правопорушення у письмовому повідомленні про підозру чи 

обвинувальному акті, а також інше незаконне кримінальне переслідування, - 

 карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, або поєднані із фальсифікацією доказів, або вчинені з 

корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки,  – 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 
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Примітка. Правова кваліфікація поведінки особи як кримінального 

правопорушення є явно невірною, якщо на час здійснення кваліфікації відсутні 

обґрунтовані («поза розумним сумнівом») підстави вважати, що поведінка 

особи є кримінальним правопорушенням того чи іншого виду. 

 

Стаття 373. Примушування давати показання 

1. Примушування потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта або спеціаліста давати показання при допиті шляхом незаконних дій з 

боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою 

застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або 

болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 

відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 374. Порушення права на захист 

1. Ненадання або несвоєчасне надання захисника, перешкоджання 

реалізації права на вільний вибір захисника, а також інше грубе порушення 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором 

або суддею, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні 

кримінального правопорушення особи або такі, що спричинили інші тяжкі 

наслідки, - 
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караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Стаття 375. Ухвалення незаконного судового рішення 

1. Умисне грубе порушення норм процесуального закону або умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону суддею, що призвело до 

ухвалення явно незаконного судового рішення, - 

 карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

2. Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих 

інтересах, або які призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального 

правопорушення особи, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Примітка. Судове рішення є явно незаконним, якщо воно ухвалено 

внаслідок грубого порушення процесуального закону та/або включає умисне 

неправильне застосування норм матеріального закону.  

 

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового 

регулювання 

У цій сфері діють Конституція України, Кримінальний та Кримінальний 

процесуальний кодекси України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного 

бюджету України. 
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6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

акта 

Прийняття Закону, про проект якого йдеться, забезпечить підстави для 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють злочини 

проти правосуддя та сприятиме підвищенню ефективності захисту прав 

підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. 
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Додаток 2. 
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Додаток 3. 

Інформація стосовно осіб, засуджених місцевими загальними судами 

за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови (стаття 375 Кримінального кодексу України) 

у 2012-2017 роках (за вироками, що набрали законної сили) 

(інформацію складено на підставі даних статистичних звітів Державної судової 

адміністрації України за 2012–2017 роки, 

офіційний веб-сайт https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka) 
 

 

 

№ 
з/п Найменування показника 

РОКИ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 
1 
 

Кількість осіб, вироки 
(постанови) 
щодо яких набрали законної 
сили, 
у с ь о г о 

5 3 3 5 0 4 

частина 1 ст. 375 КК 5 3 2 3 0 2 
частина 2 ст. 375 КК 0 0 1 2 0 2 

2 

Засуджено осіб 1 1 2 2 0 1 
частина 1 ст. 375 КК 1 1 1 0 0 1 
частина 2 ст. 375 КК 0 0 1 2 0 0 

3 

Виправдано осіб 0 0 0 0 0 2 
частина 1 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 0 
частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 2 

4 
Закрито справи (усього) 4 2 1 3 0 1 

частина 1 ст. 375 КК 4 2 1 3 0 1 
 частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 0 

5 

Види покарання (основні) 
 
 

Позбавлення волі на певний 
строк 0 0 1 1 0 0 

частина 1 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 0 
частина 2 ст. 375 КК 0 0 1 1 0 0 

6 

Види покарання (додаткові) 
 
 

Позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися 
певною діяльністю 

0 0 0 2 0 0 

частина 1 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 0 
частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 2 0 0 

7 

Звільнено від покарання, у с ь о 
г о, 

1 1 1 1 0 1 

частина 1 ст. 375 КК 1 1 1 0 0 1 

частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 1 0 0 

із них: 
з випробуванням 0 1 1 1 0 0 

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka
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частина 1 ст. 375 КК 0 1 1 0 0 0 

частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 1 0 0 

внаслідок акта амністії 1 0 0 0 0 1 

частина 1 ст. 375 КК 1 0 0 0 0 1 

частина 2 ст. 375 КК 0 0 0 0 0 0 
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Інформація стосовно кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень 

за статтею 371 Кримінального кодексу України «Завідомо незаконні затримання, 

привід, домашній арешт або тримання під вартою» та результати їх досудового 

розслідування 

у 2013-2017 роках та за 10 місяців 2018 року 
 

(за статистичним звітом форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 року № 100. 

Розділ 1. Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та 

результати їх досудового розслідування, таблиця 1.19. Злочини проти правосуддя. 

Інформація розміщена на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України 

https://www.gp.gov.ua) 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

з/п Найменування показника 

РОКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 
січень-

жовтень 

2018 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

Обліковано кримінальних 

правопорушень 
35 27 54 60 120 130 

2 

Кількість кримінальних 

правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про 

підозру 

9 9 11 14 7 2 

3 

Кількість проваджень, 

направлених до суду з 

обвинувальним актом 
10 4 7 13 3 1 

4 

Кількість закритих 

проваджень 
(на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 
ч. 1 ст. 284 КПК) 

106 41 68 67 78 38 

5 

Залишок проваджень 
(рішення про закінчення або 

зупинення провадження на 

кінець звітного періоду не 

прийнято) 

25 22 46 46 117 128 

https://www.gp.gov.ua/
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Інформація стосовно кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень 

за статтею 372 Кримінального кодексу України «Притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності» та результати їх досудового 

розслідування 

у 2013-2017 роках та за 10 місяців 2018 року 
 

(за статистичним звітом форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 року № 100. 

Розділ 1. Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та 

результати їх досудового розслідування, таблиця 1.19. Злочини проти правосуддя. 

Інформація розміщена на офіційному веб-сайті https://www.gp.gov.ua) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

з/п Найменування показника 

РОКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 
січень-

жовтень 

2018 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

Обліковано кримінальних 

правопорушень 
16 32 43 37 91 110 

2 

Кількість кримінальних 

правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про 

підозру 

2 4 7 3 2 0 

3 

Кількість проваджень, 

направлених до суду з 

обвинувальним актом 
0 0 6 3 1 0 

4 

Кількість закритих 

проваджень 
(на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 
ч. 1 ст. 284 КПК) 

116 39 59 63 65 30 

5 

Залишок проваджень 
(рішення про закінчення або 

зупинення провадження на 

кінець звітного періоду не 

прийнято) 

14 32 37 34 90 110 

https://www.gp.gov.ua/
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Інформація стосовно кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень 

за статтею 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати 

показання» 

та результати їх досудового розслідування 

у 2013-2017 роках та за 10 місяців 2018 року 

 
 

(за статистичним звітом форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 року № 100. 

Розділ 1. Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та 

результати їх досудового розслідування, таблиця 1.19. Злочини проти правосуддя. 

Інформація розміщена на офіційному веб-сайті https://www.gp.gov.ua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

з/п Найменування показника 

РОКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 
січень-

жовтень 

2018 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

Обліковано кримінальних 

правопорушень 
15 16 8 20 31 46 

2 

Кількість кримінальних 

правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про 

підозру 

0 0 0 0 0 0 

3 

Кількість проваджень, 

направлених до суду з 

обвинувальним актом 
0 0 0 0 0 0 

4 

Кількість закритих 

проваджень 
(на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 
ч. 1 ст. 284 КПК) 

204 45 40 43 29 21 

5 

Залишок проваджень 
(рішення про закінчення або 

зупинення провадження на 

кінець звітного періоду не 

прийнято) 

15 16 8 20 30 46 

https://www.gp.gov.ua/
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Інформація стосовно кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень 

за статтею 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист» 

та результати їх досудового розслідування 

у 2013-2017 роках та за 10 місяців 2018 року 

 
 

(за статистичним звітом форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 року № 100. 

Розділ 1. Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та 

результати їх досудового розслідування, таблиця 1.19. Злочини проти правосуддя. 

Інформація розміщена на офіційному веб-сайті https://www.gp.gov.ua) 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

№ 

з/п Найменування показника 

РОКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 
січень-

жовтень 

2018 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

Обліковано кримінальних 

правопорушень 
13 16 43 37 84 93 

2 

Кількість кримінальних 

правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про 

підозру 

0 2 0 2 0 0 

3 

Кількість проваджень, 

направлених до суду з 

обвинувальним актом 
0 0 0 2 0 0 

4 

Кількість закритих 

проваджень 
(на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 
ч. 1 ст. 284 КПК) 

84 56 83 83 73 37 

5 

Залишок проваджень 
(рішення про закінчення або 

зупинення провадження на 

кінець звітного періоду не 

прийнято) 

13 15 43 35 84 92 

https://www.gp.gov.ua/
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Інформація стосовно кількості зареєстрованих кримінальних 

правопорушень 

за статтею 375 Кримінального кодексу України «Постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови» 

та результати їх досудового розслідування 

у 2013-2017 роках та за 10 місяців 2018 року 
 
 

(за статистичним звітом форми № 1 «Єдиний звіт про кримінальні правопорушення», 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 23 жовтня 2012 року № 100, 

таблиця 1.19 «Злочини проти правосуддя», інформація розміщена на офіційному веб-сайті 

https://www.gp.gov.ua) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ 

з/п Найменування показника 

РОКИ 

2013 2014 2015 2016 2017 
січень-

жовтень 

2018 
А Б 1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

Обліковано кримінальних 

правопорушень 
52 110 206 174 285 287 

2 

Кількість кримінальних 

правопорушень, у яких особам 

вручено повідомлення про 

підозру 

2 13 22 7 12 1 

3 

Кількість проваджень, 

направлених до суду з 

обвинувальним актом 
0 1 7 6 3 1 

4 

Кількість закритих 

проваджень 
(на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 
ч. 1 ст. 284 КПК) 

454 110 182 200 232 109 

5 

Залишок проваджень 
(рішення про закінчення або 

зупинення провадження на 

кінець звітного періоду не 

прийнято) 

51 106 195 168 282 285 

https://www.gp.gov.ua/
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Додаток 4 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Кравченко С. І. Особливості визначення об’єкта злочину, склади якого 

передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України. Часопис цивільного і 

кримінального судочинства. 2016. № 5. С. 64-83. 

2. Кравченко С. І. Зміст поняття «завідомо невинний» як ознака 

потерпілого (ст. 372 Кримінального кодексу України). Право України. 2017. № 

2. С. 117-123. 

3. Кравченко С. І. Момент закінчення злочину, склад якого передбачений 

ст. 372 КК України. Часопис Київського університету права. 2017. № 4. С. 246-

250. 

4. Кравченко С. І. Слідчий органу Державної кримінально-виконавчої 

служби України як суб’єкт злочину, склад якого передбачений ст. 372 КК 

України. Evropský politický a právní diskurz. № 2. 2018. С. 285–292. 

5. Кравченко С. І. Злочини, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя. 

Право України. 2018/1. № 6. С. 210-228. 

6. Кравченко С. І. Загальна характеристика злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого. Право України. 

2018/1. № 12. С. 249-259. 

7. Кравченко С. І. Кваліфікація злочинів, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого за наявності конкуренції 

кримінально-правових норм. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 

63-70. 
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8. Кравченко С. І. Окремі питання призначення покарання за злочини, що 

посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. С. 68-74 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Кравченко С. І. Зміст  термінопоняття «завідомо невинний», яке 

вживається у ст. 372 КК України як ознака потерпілого. Соціальна функція 

кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / 

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Х. : 

Право, 2016. С. 34–38. 

10. Кравченко С. І. Протидія незаконному притягненню до кримінальної 

відповідальності: теорія і практика. Протидія злочинності: теорія та 

практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичній конференції (19 

жовтня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 29–

33. 

11. Кравченко С. І. Правові позиції Європейського суду з прав людини 

щодо обґрунтованості притягнення до кримінальної відповідальності. 

Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах 

глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / 

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : 

Право, 2017. С. 32–37. 

12. Кравченко С. І. Дотримання прав особи при притягненні до 

кримінальної відповідальності. Концептуальні основи кримінальної 

законотворчості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(Одеса, 19-20 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. 

Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 300–

307. 
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Додаток 5 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертації, теоретичні висновки і практичні 

рекомендації доповідались Кравченком С. І. і були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «ІІ 

Всеукраїнська конференція з кримінального права та процесу» (м. Київ, 13 

листопада 2015 р.), «Відповідальність суддів у світлі нового законодавства 

України» (м. Київ, 16 вересня 2016 р.), «Соціальна функція кримінального 

права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та 

правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.), «Протидія злочинності: 

теорія та практика» (м. Київ, 19 жовтня 2016 р.), «Кримінально-правове 

забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 

жовтня 2017 р.), «Концептуальні основи кримінальної законотворчості» (м. 

Одеса, 19-20 жовтня 2017 р.), «Роль Верховного Суду в забезпеченні прав і 

свобод людини» (м. Київ, 14 грудня 2018 р. 

 


