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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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 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 

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 
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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 

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 ретроспективного дослідження норм про кримінальну 
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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 

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. 
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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 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); 

– 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 
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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 

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.), 
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«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.). 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, мета та завдання дослідження, його об’єкт та 

предмет, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наводяться 

дані щодо апробації результатів дослідження та публікацій за його матеріалами. 

У Розділі 1 «Процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого як об’єкт кримінально-правової охорони» обґрунтовується 

доцільність виокремлення групи злочинів, що посягають на процесуальні права та 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого, насамперед, на підставі єдності їх 

безпосереднього об’єкту, механізму злочинного посягання, ряду суб’єктивних 

ознак,  а також здійснюється загальна характеристика злочинів цієї групи. 

У підрозділі 1.1. «Регулювання (закріплення) процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого на нормативному рівні» надається визначення процесуальних прав 

підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, наводяться різні 

варіанти їх (прав) класифікації, а також досліджується нормативний зміст таких 

прав в умовах адаптації національного кримінального та кримінального 

процесуального законодавства до міжнародних стандартів.  

З точки зору закріплення процесуальних прав та інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого на національному рівні, досліджується зміст окремих положень 

Конституції України, Рішень Конституційного Суду України, Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів. Визначається співвідношення таких 

положень із відповідними положеннями міжнародно-правових актів. Зроблено 

висновок про те, що положення національного законодавства в сфері охорони 

прав підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, в переважній 

мірі відповідають вимогам міжнародно-правових актів у цій сфері. Піддаються 
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обґрунтованій критиці (зокрема, через їх невідповідність міжнародно-правовим 

стандартам) положення національного законодавства, які обмежують право 

вільного вибору захисника для представлення своїх інтересів. 

У підрозділі 1.2. «Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, у системі злочинів проти правосуддя» 

досліджуються 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 підозрюваного, обвинуваченого. До неї попередньо пропонується 

віднести злочини, відповідальність за які передбачена статтями 371-375 КК. 

Наводиться думка на обґрунтування того, що визначальним фактором при 

виокремленні відповідної групи посягань має визнаватись саме специфіка їх 

безпосереднього об’єкту – злочини такої групи посягають на процесуальні права 

та інтереси підозрюваного, обвинуваченого (в кримінальному провадженні). В 

свою чергу 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. 

У підрозділі 1.3. «Загальна характеристика злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого» досліджується 

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

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 здійснюють досудове розслідування, 

оперативно-розшукову діяльність або судді; ґ) суб’єктивна сторона – вина у формі 

прямого умислу. Окремі ознаки юридичних складів злочинів за частиною 1 ст. 371, 

ст. 374 КК не відповідають визначеній конструкції в повній мірі.  

Визнається, що 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 процесуальним правам та 

інтересам 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. 
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Розділ 2 «Злочини, що посягають на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого: особливості окремих юридичних складів» 

складається з п’ятьох підрозділів, присвячених дослідженню специфічних ознак 

складів злочинів, передбачених статтями 371-375 КК. 

У підрозділі 2.1. «Особливості юридичних складів злочину за ст. 371 КК» 

насамперед, акцентується увага на специфічній конструкції самої ст. 371 КК, перша і 

друга частина якої 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. 

Наголошується, що визнання затримання, приводу, домашнього арешту та 

тримання під вартою незаконним, пов’язується 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.  

З урахуванням останнього твердження, обґрунтовується думка про те, що певна 

частина процедурних порушень при здійсненні затримання, приводу, застосування 

домашнього арешту або тримання під вартою, не становлять того рівня суспільної 

небезпечності, яка характерна для злочинів. Пропонується доповнити описання 

незаконних дій у ч. 1 ст. 371 КК вказівкою на «грубість» відповідного порушення. 

Також 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. 

Стверджується, що в 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. 

Наголошується на необхідності законодавчої вказівки ознак спеціального 

суб’єкта злочину (працівник правоохоронного органу). 

У підрозділі 2.2. «Особливості юридичних складів злочину за ст. 372 КК» 

здійснюється аналіз специфічних об’єктивних та суб’єктивних ознак складів 

злочину притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. 

Піддається критиці використання для описання ознак потерпілого за ст. 371 КК 

формулювання «завідомо невинний», оскільки питання визнання особи винною / 

невинною у вчиненні злочину вирішується виключно судом. 

Зроблено висновок про те, що «притягнення до кримінальної відповідальності» 

в контексті ст. 372 КК наразі позначає завідомо (явно) невірну правову кваліфікацію 

поведінки особи як кримінального правопорушення у процесуальному документі – 

письмовому повідомленні про підозру. Наводяться аргументи на користь того, що 

явно невірна кваліфікація поведінки особи як злочинної, яка здійснюється у таких 

процесуальних документах, як змінене повідомлення про підозру, або 

обвинувальний акт, становить не менший ступінь суспільної небезпеки, ніж 

наведена вище дія. З урахуванням цього пропонується викласти ознаки об’єктивної 
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сторони злочину за ч. 1 ст. 372 КК по іншому. Стверджується, що умисна невірна 

правова кваліфікація поведінки особи як кримінального правопорушення, здійснена 

суддею (судом) в обвинувальному вироку, ухвалі суду апеляційної та/або постанові 

суду касаційної інстанцій, повинна оцінюватись за ст. 375 КК України. 

Обґрунтовується доцільність включення до кримінально-правової матерії в 

контексті складу злочину за ст. 372 КК критерію «поза розумним сумнівом». 

Зокрема, пропонується доповнити ст. 372 КК приміткою. 

З урахуванням запропонованого уточнення змісту діяння, яке утворює 

об’єктивну сторону складу злочину, наголошується на недоцільності законодавчого 

закріплення ознак суб’єкта злочину. 

Запропонована нова назва виду злочину за ст. 372 КК – «Незаконне 

кримінальне переслідування». 

 Підрозділ 2.3. «Особливості юридичних складів злочину за ст. 373 КК» 

присвячений дослідженню специфічних об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину 

примушування давати показання. 

Зроблено висновок про необхідність законодавчого закріплення ознак 

потерпілого від злочину, передбаченого ст. 373 КК. Стверджується, 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, експерт та 

спеціаліст. Відкидається думка про те, що перекладач 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.  

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, розглядаються як конкретні прояви фізичного насильства. 

Встановлено, 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 
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над особою, за відсутності ознак катування»). Обстоюється думка про те, 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, повинна здійснюватися за сукупністю 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та відповідною частиною ст. 127 КК. 

Ознаки кваліфікованого різновиду складу злочину примушування давати показання 

пропонується визначити так само, як це зроблено у загальній нормі – ч. 2 ст. 365 КК. 

У підрозділі 2.4. «Особливості юридичних складів злочину за ст. 374 КК» 

насамперед розкривається зміст права підозрюваного, обвинуваченого на захист як 

складової права на справедливий суд, а також розглядаються особливості 

об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 КК. 

Констатується, що у диспозиції ч. 1 ст. 374 КК виділяються три форми 

вчинення злочину: а) недопущення захисника; б) ненадання своєчасно захисника; 

в) інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист. 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. 

Традиційно 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» випадках). Обґрунтовується 

думка про те, що своєчасне ненадання захисника є можливим лише у варіанті 

захисту за призначенням. Недопущення захисника як форма вчинення злочину за ст. 

374 КК наразі можливе як у випадках договірного захисту, так і у разі захисту за 

призначенням. З урахуванням змін у кримінальному процесуальному законодавстві 

стверджується, що недопущення захисника передбачає лише фізичне 

перешкоджання зустрічі захисника і підозрюваного чи обвинуваченого. 

Встановлюється, 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». 

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). 

Підрозділ 2.5. «Особливості юридичних складів злочину за ст. 375 КК» 

присвячений дослідженню специфічних об’єктивних та суб’єктивних ознак злочину 
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постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали 

або постанови. 

Досліджуються вимоги процесуального закону щодо ухвалення законного 

судового рішення. Піддається критиці використання у кримінальному законі 

формулювання «завідомо неправосудне» судове рішення. Зазначається, що зміст 

такого формулювання є архаїчним та надто розмитим; пропонується замінити його у 

тексті диспозиції ч. 1 ст. 375 КК поняттям «явно незаконне судове рішення», зміст 

останнього – визначити у Примітці до ст. 375 КК. Наголошується на недоцільності 

вказівки у диспозиції ст. 375 КК вичерпного переліку різновидів судових рішень, з 

огляду на можливу зміну процесуального закону; запропоновано використовувати 

узагальнене формулювання «судове рішення», розглядаючи відповідну ознаку 

юридичного складу злочину як бланкетну. 

Встановлена доцільність визначення змісту діяння за ст. 375 КК, як «грубого 

порушення норм процесуального закону або умисного неправильного застосування 

норм матеріального закону». Запропоновано змінити конструкцію об’єктивної 

сторони юридичного складу злочину, виклавши його як матеріальний. При цьому 

своєрідним наслідком названого вище діяння буде визнаватись ухвалення явно 

незаконного судового рішення. Момент визнання злочину закінченим пропонується 

пов’язувати із етапом підписання суддею (суддями) відповідного рішення. 

Наголошується на необхідності законодавчого закріплення умисної форми вини 

у злочині за ст. 375 КК. При цьому вказівка на умисний характер поведінки має 

доповнюватись використанням формулювання «явно незаконне судове рішення»; 

останнє позначатиме вищий ступінь усвідомлення суб’єктом незаконного характеру 

ухваленого ним особисто або у складі суду рішення. 

Висловлюється позиція щодо недоцільності визнання суб’єктом злочину за ст. 

375 КК присяжного. 

Розділ 3 «Проблеми кримінальної відповідальності за злочини, що посягають 

на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого 

(правозастосовчий аспект)» складається з двох підрозділів, присвячених відповідно 

питанням кримінально-правової кваліфікації злочинів, передбачених статтями 371-375 

КК, та особливостям призначення покарання за вказаними статтями. 

У підрозділі 3.1. «Окремі питання кваліфікації злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого» запропоновані 

варіанти оцінки узагальнених (типових) кримінально-правових ситуацій, що 

виникають при вчиненні злочинних посягань на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого. 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. 

Обґрунтована думка про те, що норми, які передбачають відповідальність за 

посягання на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, 
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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 традиційно пропонується вирішувати на користь 

останньої. При цьому звертається увага на наявність в окремих випадках більш 

суворих санкцій у загальних нормах, проте проблему пропонується вирішувати за 

рахунок внесення законодавчих змін до санкцій спеціальних норм, а не за рахунок 

здійснення кваліфікації за сукупністю. Приділяються увага різному змісту поняття 

«тяжкі наслідки» у загальних нормах (наразі – лише матеріальна шкода) та 

спеціальних нормах (не лише матеріальна шкода, а й фізична шкода, шкода 

авторитету правоохоронних органів чи суду). 

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 пропонується визначати як співвідношення «цілого і частини», та вирішувати 

за правилами подолання конкуренції відповідного виду. Обґрунтована доцільність 

кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 373 та ст. 127 КК. 

Кваліфікацію випадків умисного заподіяння смерті потерпілому при вчиненні тих 

злочинів, юридичні склади яких передбачають настання тяжких наслідків, 

рекомендовано здійснювати за сукупністю злочинів, при цьому інкримінування 

ознаки «тяжкі наслідки» на рівні складу відповідного злочину проти правосуддя, 

виключається. Водночас, якщо ставлення до спричинення смерті потерпілому (в 

тому числі, внаслідок самогубства) є необережним, вчинене належить кваліфікувати 

лише за тією частиною статті, яка передбачає настання тяжких наслідків. 

У підрозділі 3.2. «Особливості призначення покарання за злочини, що 

посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого» 

надається юридичний аналіз санкцій за статтями 371-375 КК, а також розглядаються 

особливості призначення покарання за відповідними нормами. 

Дослідження конкретного змісту санкцій за злочини, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, поєднується із 

співставленням їх (санкцій) із санкціями окремих статей Розділу ХVІІ Особливої 

частини КК (Злочини у сфері службової діяльності), а також – щодо так званих 

«двооб’єктних» насильницьких посягань на процесуальні права та інтереси 

підозрюваного, обвинуваченого, – із санкціями за злочини проти життя, здоров’я, волі 

особи. На підставі проведеного порівняння запропоновано ряд змін щодо санкцій за 

статтями 371-375 КК. 

Особливості призначення покарання за злочини, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, розглядаються 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 
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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. Окремо розглядаються питання про звільнення від 

покарання з випробуванням за ст. 75 КК, та обґрунтованість застосування 

такого заходу. 

 

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. 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 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: 
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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. 

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. 
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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. 

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 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Кравченко С.І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню кримінально-правової охорони 

процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. 

У роботі встановлюється нормативний зміст процесуальних прав та інтересів 

підозрюваного та обвинуваченого в умовах адаптації національного кримінального 

та кримінального процесуального законодавства до міжнародних стандартів, 

обґрунтовується доцільність виокремлення групи злочинів, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, а також 

здійснюється загальна характеристика злочинів цієї групи. Досліджено специфічні 

ознаки складів злочинів, передбачених статтями 371-375 КК. 

Розглянуто питання кримінально-правової кваліфікації злочинів, 

передбачених статтями 371-375 КК у типових та особливих кримінально-правових 

ситуаціях, а також особливості призначення покарання за злочини, що посягають на 

процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого. 

Ключові слова: процесуальні права та інтереси підозрюваного, 

обвинуваченого; злочини проти правосуддя; злочини, що посягають на процесуальні 

права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; незаконне затримання; 

притягнення до кримінальної відповідальності; порушення права на захист; 

примушування давати показання; неправосудне судове рішення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кравченко С.И. Уголовно-правовая охрана процессуальных прав и 

интересов подозреваемого, обвиняемого. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно–

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию уголовно-правовой охраны 

процессуальных прав и интересов подозреваемого, обвиняемого. 

В работе устанавливается нормативное содержание процессуальных прав и 

интересов подозреваемого и обвиняемого в условиях адаптации национального 

уголовного и уголовного процессуального законодательства с международными 

стандартами, обосновывается целесообразность выделения группы преступлений, 

посягающих на процессуальные права и интересы подозреваемого, обвиняемого, а 
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также осуществляется общая характеристика преступлений этой группы. 

Исследованы специфические признаки составов преступлений, предусмотренных 

статьями 371-375 УК. 

Рассмотрены вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями 371-375 УК в типичных и особых уголовно-правовых 

ситуациях, а также особенности назначения наказания за преступления, посягающие 

на процессуальные права и интересы подозреваемого, обвиняемого. 

Ключевые слова: процессуальные права и интересы подозреваемого, 

обвиняемого; преступления против правосудия; преступления, посягающие на 

процессуальные права и интересы подозреваемого, обвиняемого; незаконное 

задержание; привлечения к уголовной ответственности; нарушение права на защиту; 

принуждение давать показания; неправосудное судебное решение. 

 

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. 

The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 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. 

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 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 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 

infringes upon the procedural rights and interests of the suspect, the accused. It is 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 Criminal Code of Ukraine (the CC). As a result, new editions 

of the articles 371 – 375 of the CC are proposed. It is suggested to prescribe the 

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 behavior 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 
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elements of the crime – compulsion of evidence. It is suggested the author's definition of 

the notion – 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 content of 

two specific forms of violation of the right to protection to two types of protection – 

protection under the appointment and 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. It is made the legal 

analysis of sanctions under the articles 371 – 375 of the CC, as well as it is considered the 

peculiarities of imposing punishment according to the relevant norms. 

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

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

the accused; illegal detention; criminal prosecution; violation of the right to protection; 

compulsion of evidence; unjust judicial decision. 


