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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У Конституції України нормативно закріплено основні 

засади побудови демократичної, соціальної, правової держави, де людина, її життя, 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за дії державних 

органів і посадових осіб (ст. 3). Відповідно в ч. 2 ст. 19 Конституції України 

наголошується, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти в 

межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

На конституційному рівні також сформульовано вимогу дотримання законності 

притягнення до юридичної відповідальності: «Ніхто не може відповідати за діяння, 

які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення» (ч. 2 ст. 58). 

Реалізація цих політико-правових положень набуває особливого соціального 

значення у сфері кримінального судочинства, де порушення вимог законодавства є 

найбільш небезпечним і вразливим для прав людини. Кримінальний процесуальний 

кодекс України (далі – КПК України) встановлює систему процесуальних гарантій 

недопущення правопорушень у кримінальних провадженнях. Чільне місце в їхній 

структурі відводиться інституту юридичної відповідальності суб’єктів 

кримінального процесу за невиконання процесуальних обов’язків. Від його 

ефективного застосування неабиякою мірою залежить досягнення мети та 

виконання завдань кримінального провадження. 

Аналіз слідчої та судової практики останніх років свідчить про разючу 

непропорційність між високими європейськими вимогами до дотримання законності 

в кримінальному процесі та низькою спроможністю юридичних засобів sensu largo 

їхнього реального забезпечення. За останні роки «традиційними» стали 

процесуальні правопорушення слідчого та прокурора, що виявляються зокрема у 

невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань; неповерненні тимчасово вилученого майна; необґрунтованих 

рішеннях про повідомлення про підозру; проведенні слідчих і негласних 

(розшукових) дій без дозволу слідчого судді; відмові в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій; незалученні захисника в разі його 

обов’язкової участі в кримінальному провадженні; не врученні пам’ятки про проце-

суальні права; підміні обвинувального акта тощо. Характерно, що число скарг на 

такі порушення зростає, наприклад, у 2016 р. слідчі судді розглянули 73,5 тис. скарг, 

із яких задоволено їх 32,1 тис. (43,7 %), у 2017 р. – з 80,1 тис. задоволено 41,6 тис. 

(51,9 %), у 2018 – з 79,4 тис. задоволено 43,6 тис. (54,9 %), у 2019 р. – з 85,9 тис. 

задоволено 50,4 тис. (58,6 %). А, приміром, у 2018 р. за такі правопорушення було 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише 5 прокурорів та 25 слідчих.  

А якщо взяти 2019 р., то апеляційними судами та Касаційним кримінальним судом 

задоволено скарг про істотні порушення кримінального процесуального закону 

відповідно – 46,25 і 43,8 %. За невиконання процесуальних обов’язків у 2019 р. 

грошове стягнення накладено на 848 невладних учасників кримінального 

провадження. Наразі, на жаль, бракує відкритої консолідованої офіційної статистики 
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щодо притягнення винуватих до відповідальності за правопорушення в криміналь-

ному процесі, а факти їхнього вчинення приховуються в окремих звітах під 

сором’язливими евфемізмами на кшталт «невиконання обов’язків», «грубого 

порушення правил етики», «порушення присяги» тощо.  

Високий рівень правопорушності в кримінальному процесі зумовлений 

браком реальної відповідальності учасників кримінального провадження, знижує 

рівень довіри до інститутів судової та правоохоронної системи, а відтак і до держави 

в цілому. Тому держава Україна як відповідач щороку посідає чільні місця за 

кількістю звернень громадян до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

за захистом своїх порушених прав у кримінальному судочинстві. Тільки у 2019 р. 

ЄСПЛ у своїх рішеннях проти України встановив 13 випадків відсутності 

ефективного розслідування фактів смерті та катувань, 4 випадки катування 

заявників, 40 порушень у зв’язку з жорстким, нелюдським та таким, що принижує 

гідність, поводженням, 54 порушення права на свободу і особисту недоторканність, 

а також 38 порушень права на ефективний засіб правового захисту. Чинниками, які 

суттєво впливають на існування зазначеного негативного соціально-правового 

явища в кримінальному судочинстві, є зокрема нестабільність політико-правової 

ситуації у нашій державі; «розрив» між високими вимогами Конституції України 

щодо відповідальності держави та її чиновників за вчинення правопорушень та 

практикою їхньої реалізації; складнощі в застосуванні норм права і кримінального 

процесуального законодавства. Відсутність належної судової процедури юридичної 

відповідальності суддів за вчинені процесуальні правопорушення призводить до 

того, що у 23 % випадках рішення Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) 

скасовуються Верховним Судом. Водночас треба також констатувати, що у 

вітчизняній юридичній науці на загал і в науці кримінального процесу зокрема 

проблема юридичної відповідальності суб’єктів кримінального провадження не 

піддавалася серйозному комплексному дослідженню.  

Наслідком цього є той факт, що сьогодні немає єдиної теоретичної платформи, 

яка б забезпечувала дослідників методологічними засобами вирішення багатьох пи-

тань, насамперед цілісної теоретичної конструкції юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. У результаті можна зафіксувати 

наукознавчий феномен предметної розпорошеності в дослідженнях різних питань 

цього інституту, що призвело до фрагментарності в дослідженнях його проблем: як 

кримінальної процесуальної відповідальності (Р. М. Білокінь, Г. М. Вєтрова, 

П. С. Елькінд, З. Ф. Коврига, А. В. Мурзановська, С. Г. Ольков, А. Я. Хитра та ін.), 

як окремих її субінститутів: відшкодування шкоди у межах реабілітації 

(О. В. Капліна, В. Т. Нор, М. Є. Шумило та ін.), кримінальної відповідальності 

(П. П. Андрушко, Ю. В. Калініченко, Л. В. Лобанова, В. А. Мисливий, 

О. А. Пилипенко, Л. М. Палюх, М. В. Шепітько та ін.) та дисциплінарної відповіда-

льності (Т. В. Андрейчук, О. В. Гончаренко, Р. О. Куйбіда, С. О. Короєд, 

С. В. Прилуцький, С. В. Присяжнюк та ін.), або ж за окремими суб’єктами відпові-

дальності (Л. В. Гаврилюк, А. В. Дудич, О. М. Овчаренко, В. В. Паришкура та ін.). 

Наявність досліджень окремих важливих питань відповідальності в 

кримінальному процесі, але поза рамками її цілого, позначилось у першу чергу на 

забезпеченні належного правового унормування цього питання, ефективної 
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практики правозастосування. Це своєю чергою призвело до того, що в чинному 

вітчизняному законодавстві: а) чітко не встановлено склади кримінальних 

процесуальних правопорушень; б) не здійснено їхню диференціацію залежно від 

суспільної небезпеки для прав учасників кримінального провадження та їхнього 

відмежування від неправопорушних форм процесуальної поведінки, а також в) не 

встановлено судового порядку притягнення винуватих до дисциплінарної, 

процесуальної та цивільно-правової відповідальності. Тому описана ситуація 

вимагає від процесуальної науки пошуку якісно нових методологічних підходів до 

розуміння диференційованих форм юридичної відповідальності та подолання 

стереотипів, що склалися у цьому напрямі в наукових дослідженнях. 

Ґрунтовне дослідження фундаментальних проблем юридичної 

відповідальності за вчинені правопорушення у кримінальному процесі передбачає 

використання креативних наукових здобутків, висвітлених у працях таких 

науковців, як: Ю. П. Аленін, С. С. Алексєєв, І. В. Басиста, Н. Р. Бобечко, 

В. В. Вапнярчук, І. В. Гловюк, В. О. Гринюк, В. К. Грищук, Ю. М. Грошевий, 

А. Я. Дубинський, М. М. Коркунов, В. М. Корнуков, М. В. Костицький, 

О. В. Кузьменко, О. П. Кучинська, О. Е. Лейст, Л. М. Лобойко, Д. М. Лук’янець, 

П. С. Луцюк, М. А. Макаров, Л. О. Максимова, В. Т. Маляренко, О. В. Маркін, 

А. М. Мартинців, П. О. Недбайло, Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, 

В. О. Попелюшко, О. Ф. Скакун, С. М. Стахівський, П. М. Рабінович, В. В. Рожнова, 

Д. Б. Сергєєва, М. С. Строгович, В. М. Тертишник, І. А. Тітко, Л. Д. Удалова, 

В І. Фаринник, І. Я. Фойницький, Р. Л. Хачатуров, В. Д. Чабанюк, В. П. Шибіко, 

О. Г. Шило, О. Г. Яновська та ін. 

Усе викладене вище свідчить про актуальність теми дисертації та наукову і 

практичну значущість її комплексного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичної проблеми формування національної правової 

системи України та її адаптації до європейського права, визначених серед 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, затверджених 

загальними зборами Національної академії правових наук України 3 березня 2016 р. 

та відповідає вимогам ст. 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-III.  

Обрана дослідницька проблематика узгоджується із засадничими положен-

нями, визначеними в Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008, Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–

2020 роки, схваленій Указом Президента України від 20 травня 2015 р.  

№ 276/2015 та Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 р. № 1393.  

Крім того, окремі частини дисертації виконано в рамках науково-дослідних 

робіт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького: «Удосконалення інституту юридичної відповідальності суб’єктів 

кримінального процесу в контексті судово-правової реформи в Україні»  

(218-0016 І), «Основи теорії юридичної відповідальності за правопорушення в 
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кримінальному процесі» (219-0109 І) та «Правопорушення в кримінальному процесі 

як фактична підстава юридичної відповідальності» (219-0110 І).  

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Національної академії 

Служби безпеки України від 24 грудня 2015 р., протокол № 9.  

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є розв’язання 

теоретичної та прикладної проблеми юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, яка має загальнонаціональне значення. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання: 

– визначити ступінь наукової розробленості проблем юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі; 

– сформувати методологічну програму дослідження та вирішення проблем 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі;  

– провести науково-аналітичний огляд методологічних проблем формування 

теорії юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 

– визначити правову природу та галузеву належність інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 

– сформулювати концептуальне бачення змісту мети, цілей, завдань, функцій 

та системи засад юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі; 

– довести процесуальний характер та зміст підстав, умов та стадій настання 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 

– запропонувати новітні методологічні підходи до концепту встановленого 

складу правопорушення в кримінальному процесі як єдиної підстави юридичної 

відповідальності за його вчинення; 

– провести наукознавчий аналіз теоретичного конституювання правопорушень 

у кримінальному процесі, законодавчої визначеності та практичного встановлення їх 

ознак протиправності й винуватості; 

– обґрунтувати соціальний та правовий зміст конституційної засади 

відповідальності держави перед людиною в кримінальному процесі; 

– запропонувати шляхи вирішення сучасних теоретичних, законодавчих та 

практичних проблем галузевих видів юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі (кримінальної, кримінальної 

процесуальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової); 

– опрацювати науково обґрунтовані пропозиції на удосконалення системи 

чинного законодавства України в частині юридичної відповідальності за правопо-

рушення в кримінальному процесі. 

Об’єктом дослідження є юридична відповідальність як соціально-правове 

явище та правовідносини, що виникають у зв’язку з її реалізацією за 

правопорушення в кримінальному процесі. 

Предметом дослідження є теорія та практика юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. 

Методи дослідження. Методологічною програмою цієї дисертації є спеціаль-

но створена відповідно до предмета дослідження система засад, наукових технік і 

методів його організації та проведення. В основу методологічної програми покла-

дено системний метод дослідження, який уможливив виявити систему зага-
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льнотеоретичних проблем формування теорії юридичної відповідальності за право-

порушення в кримінальному процесі (розд. 1); здійснити концептуальний системний 

аналіз загальних положень теорії цієї юридичної відповідальності  

(розд. 2); інституювати систему правопорушень в кримінальному процесі (розд. 3); 

виявити системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми реалізації цієї 

відповідальності (розд. 4). У межах системного методу застосовувалися методи: 

синергетичний – для визначення всебічних властивостей системи юридичної відпо-

відальності за правопорушення в кримінальному процесі (п. 1.3.4. підрозд. 2.1, 3.1); 

юридичних режимів, як бази для конституювання окремого процесуального 

інституту юридичної відповідальності в кримінальному процесі (п. 1.3.3, 13.4, 

підрозд. 2.1, 3.1); системно-структурного та функціонального аналізу – для дослі-

дження правових властивостей ознак юридичної відповідальності за правопору-

шення в кримінальному процесі (підрозд. 2.1), її мети, завдань та функцій (підрозд. 

2.2), засад (підрозд. 2.3), підстав, умов, стадій (підрозд. 2.4). Історико-правовий ме-

тод використовувався під час вивчення пам’яток права та дослідження ґенези 

наукової думки про юридичну відповідальність та правопорушення у криміналь-

ному процесі (розд. 1–4). Порівняльно-правовий метод використовувався в процесі 

вивчення міжнародного та зарубіжного досвіду на предмет запровадження ефектив-

них стандартів та рекомендацій у вітчизняне правове поле (розд. 4). Формально-

юридичний метод дозволив проаналізувати та інтерпретувати зміст норм 

Конституції України, вітчизняного матеріального та процесуального законодавства 

України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Конвенція) та практики ЄСПЛ, рекомендацій міжнародних інституцій у сфері 

юридичної відповідальності суб’єктів судочинства (розд. 1–4). Методи гіпотетико-

дедуктивний та моделювання використано для формулювання та обґрунтування 

пропозицій до чинного законодавства України на вдосконалення юридичної відпо-

відальності суб’єктів судочинства (розд. 4) та моделювання системи юридичної 

відповідальності владних та професійних суб’єктів судочинства (розд. 4). Статис-

тичний метод використано для узагальнення результатів, отриманих у процесі 

вивчення статистичних даних, і опрацювання емпіричного матеріалу, а також 

обґрунтування теоретичних положень дисертації статистичними даними (розд.1–4). 

Нормативну основу роботи склали Конституція України, закони України, 

КПК, Кримінальний кодекс (далі – КК) та інші кодекси України, проекти законів 

України, а також нормативно-правові акти Європейського Союзу, його 

консультативних органів, окремих зарубіжних країн (Білорусі, Грузії, Іспанії, 

Казахстану, Польщі та ін.) та практика ЄСПЛ з досліджуваних питань. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертації є праці з філософії, теорії 

управління, соціології, філології, загальної теорії права, філософії права, теорії 

конституційного, кримінального процесуального, кримінального, адміністратив-

ного, цивільного, трудового права та інших галузей права. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики та 

практики ВРП з питань юридичної відповідальності суб’єктів судочинства, рішення 

Конституційного Суду України, аналітичні звіти та правові позиції Верховного 

Суду, звіти та аналізи Державної судової адміністрації України, статистика 

Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора), Міністерства 
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внутрішніх справ України та інших центральних органів виконавчої влади  

за 2015–2019 роки. Загалом вивчено понад 800 матеріалів про юридичну 

відповідальність суб’єктів судочинства; також узято до уваги й використано 

емпіричні дані, одержані іншими авторами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що 

дозволило запропонувати окрему теорію юридичної відповідальності у 

кримінальному процесуальному праві України; окреслити її системні проблеми та 

запропонувати шляхи їхнього вирішення; обґрунтувати низку нових теоретичних 

положень та висновків; надати пропозиції на удосконалення чинного законодавства 

України з досліджуваних питань. 

У межах здійсненого дослідження одержано результати, що містять такі 

елементи наукової новизни: 

уперше: 

1) визначено, що юридична відповідальність за правопорушення в криміналь-

ному процесі за своєю правовою природою є кримінальним процесуальним 

інститутом, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим) інститутом; 

2) запропоновано de lege ferenda галузеву модель юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі, яка змістовно охоплює: кримінальну, 

кримінальну процесуальну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність; 

обґрунтовано висновок, що чинна адміністративна відповідальність за 

правопорушення в юридичному процесі повинна бути трансформована в 

процесуальну як логічний наслідок адміністративної реформи; 

3) сформульовано та комплексно досліджено загальні положення теорії 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

Компонентами цієї теорії є такі положення: (1) мета, цілі, завдання та функції 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; (2) засади 

цієї відповідальності; (3) її підстави, умови та стадії; (4) встановлений склад 

правопорушення в кримінальному процесі як підстава юридичної відповідальності; 

(5) система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі, її системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми і напрями 

їхнього вирішення; 

4) установлено, що правопорушення у кримінальному процесі за своєю 

правовою природою є кримінальним процесуальним інститутом, правова етіологія 

яких передусім відстежується в генетичних взаємозв’язках з кримінальними 

процесуальними правовідносинами як особливим юридичним режимом, а не з 

їхньою юридично-галузевою адресою реєстрації, а за галузевою належністю цей 

інститут є комплексним (міжгалузевим), бо охоплює правові норми різних галузей 

права юридичної відповідальності за їх вчинення; 

5) доведено, що систему правопорушень в кримінальному процесі складають 

кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого характеру (визначені 

лише в КПК України, і за які передбачено лише кримінальну процесуальну 

відповідальність), а також кримінальні процесуальні правопорушення полігалузевого 

характеру (за які передбачено й інші види юридичної відповідальності). 
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Моногалузеві процесуальні правопорушення запропоновано викласти в окремому 

Кодексі про процесуальні правопорушення; 

6) обґрунтовується висновок, що для владних та професійних суб’єктів 

процесу має наступати тільки правопоновлювальна кримінальна процесуальна 

відповідальність, що має преюдиціальне значення для їхньої дисциплінарної 

відповідальності. Факти вчинення процесуальних правопорушень владними та 

професійними суб’єктами повинні фіксуватися в їхньому досьє на підставі окремої 

ухвали (постанови) суду, прокурора і слідчого; у зв’язку з цим запропоновано КПК 

України доповнити ст. 110-1 «Окрема ухвала (постанова) суду, прокурора і 

слідчого», якою передбачити правові основи реагування судом, прокурором та 

слідчим на порушення закону у кримінальному судочинстві; 

7) для забезпечення незалежності та самостійності владних та професійних 

суб’єктів кримінального провадження запропоновано їхню дисциплінарну 

відповідальність реалізовувати винятково в рамках дисциплінарної юстиції  

(у судовому порядку). Пропонується процесуальні дисциплінарні та інші 

дисциплінарні правопорушення та відповідальність за них для владних 

(професійних) суб’єктів судочинства, а також для усіх інших державних службовців 

визначити на майбутнє в єдиному уніфікованому Кодексі про дисциплінарні 

правопорушення;  

8) розроблено систему цивільно-правової відповідальності в кримінальному 

процесі з її диференціацією на інститути (субінститути); доведено їхню публічно-

правову природу та запропоновано визначити правовий механізм їх функціонування 

в окремих законах; 

удосконалено: 

1) наукову аргументацію на підтримку загальнотеоретичних базових положень 

юридичної відповідальності, сформульованих у таких твердженнях і сприйнятих 

дисертантом як аксіоматичні: а) юридична відповідальність – це винятково інститут 

публічного права; б) вона настає тільки за правопорушення; в) примус – основна її 

атрибутивна ознака; г) юридична відповідальність – вид державного примусу;  

д) вона поділяється на штрафну (каральну) та правопоновлювальну; е) юридична 

відповідальність – обов’язковий елемент правового (процесуального) статусу; 

2) систему та зміст функцій юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі (регулятивної, виховної, відновлювальної, каральної, 

превентивної), які взаємодіють між собою, свій вплив здійснюють полігонально; 

насамперед визначають правопоновлювальне призначення інституту юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі; 

3) систему підстав юридичної відповідальності, серед сукупності яких, окрім 

нормативної, фактичної та процесуальної, окремо, пропонується виокремити 

дискваліфікаційну підставу, спрямовану на припинення (зміну) правовідносин 

юридичної відповідальності на будь-якому етапі їхнього розвитку. Обґрунтовується 

висновок, що лише процесуальна підстава є фундаментом легальної дескрипції 

(описового визначення) нормативної, фактичної та дискваліфікаційної підстав, 

установлення об’єднавчих взаємозв’язків між ними та виникнення, розвитку й при-

пинення правовідносин юридичної відповідальності (процесуальна детермінація);  

4) систему стадій юридичної відповідальності: (1) ініціації; (2) конкретизації; 
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(3) реалізації; (4) припинення юридичної відповідальності. Ці стадії демонструють 

логіку та хронологію послідовних процесуальних дій у правовому механізмі 

реалізації юридичної відповідальності; підкреслюється, що вона не може мати 

вигляд іншої теоретичної та законодавчої конструкції; 

набули подальшого розвитку: 

1) обґрунтування наукових положень про неминучу потребу вилучення 

неконкретизованих законодавчих визначень правопорушень у формулах загального 

характеру на взірець: «невиконання процесуальних обов’язків», «порушення 

присяги», «зловживання правом» тощо;  

2) вчення про вину у вітчизняному праві; останню, спираючись на її 

психологічну, нормативну та оцінну концепції інтегративного підходу пропонується 

поділяти за її галузевими видами (з огляду на контекст специфіки її встановлення) 

на кримінальну, цивільно-правову, дисциплінарну та процесуальну;  

3) наукова позиція про допустимість каральної юридичної відповідальності за 

правозастосовні помилки владних суб’єктів судочинства в разі порушення закону в 

ситуаціях необґрунтованого ризику та неналежного ставлення до службових 

обов’язків відповідних процесуальних постатей; 

4) методологічна ідея про юридичну відповідальність держави перед людиною 

як засаду кримінального судочинства та її законодавче закріплення (ч. 1 ст. 7 КПК 

України пропонується доповнити пунктом «24) відповідальності держави перед 

людиною» та доповнити цей же Кодекс ст. 29-2 «Відповідальність держави перед 

людиною»); 

5) обґрунтування ініціативи про скасування регресної відповідальності 

владних суб’єктів судочинства (пропонується вилучити ч. 2 ст. 130 КПК України та 

ч. 3 ст. 1191 Цивільного кодексу України); 

6) теоретичне положення про законодавче конструювання злочинів проти 

правосуддя за єдиним критерієм – об’єкт злочинного посягання як основна 

конструктивна ознака, під яким слід розуміти лише процесуальні правовідносини з 

відправлення правосуддя будь-якої галузевої належності, яким завдається шкода 

протиправними діяннями підвищеної суспільної небезпеки. Тому, на думку 

дисертанта, розділ XVIII КК України має містити злочини, передбачені  

ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1; інші ж злочини з цього розділу мають 

бути переміщенні до інших розділів КК України; 

7) практична потреба в усуненні «диспозитивних» формулювань підстав 

застосування юридичної відповідальності, що містяться в окремих статтях КПК 

України (ст. 330, 379 та ін.), оскільки юридична відповідальність кріпиться на 

засадах її невідворотності (імперативності); 

8) гарантії від незаконного кримінального переслідування окремих владних та 

професійних суб’єктів судочинства (слідчого, детектива, оперативного працівника, 

експерта, спеціаліста та перекладача), запровадивши особливий порядок 

кримінального провадження щодо них (пропонуються доповнення до ст. 480 КПК 

України); 

9) теоретичне обґрунтування й низки інших пропозицій на удосконалення 

чинного законодавства України; запропоновано й викладено нові редакції:  

(1) ст. 25-1, 67, 375, 384 КК України; (2) ст. 185-3, 185-8 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення; (3) ст. 7, 9, 29-1, 131 та ін. КПК України;  

(4) ст. 105, 106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження є 

науково обґрунтованими й містять у собі конкретний внесок у теорію кримінального 

процесуального права та в практику його застосування. Одержані наукові 

результати можуть бути використані також: 

у законотворчій діяльності – для вдосконалення організації та правової 

регламентації кримінальної процесуальної діяльності, удосконалення чинного 

законодавства України (лист-звернення до Комітету Верховної Ради України  

з питань правоохоронної діяльності від 12 березня 2020 р. № 09-0038.22.20/1.1-

03.20-А); 

науково-дослідній роботі – для розвитку теорії юридичної відповідальності в 

доктрині кримінального процесу (акт впровадження Національної академії 

внутрішніх справ від 20 лютого 2020 р.; акт впровадження Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 2 квітня 

2020 р.); 

освітній діяльності – під час викладання навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес», розробки навчально-методичних матеріалів, посібників, 

підручників (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ  

від 20 лютого 2020 р.; акт впровадження Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького від 2 квітня 2020 р.); 

практичній діяльності правоохоронних органів України – для формування 

єдиної практики застосування юридичної відповідальності, яка б відповідала 

стандартам і цінностям сучасного європейського кримінального процесу (акт 

впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України  

від 18 лютого 2020 р.; акт впровадження Військової прокуратури Західного регіону 

України від 17 березня 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження дисертант виконав 

самостійно. Положення і висновки, що викладені в дисертації та складають її 

наукову новизну, автор розробив особисто. В опублікованій у співавторстві з 

М. Є. Шумилом статті «Держава як суб’єкт юридичної відповідальності перед 

людиною у кримінальному процесі» здобувач провів аналіз правової регламентації 

відповідальності держави перед людиною. Сформульовано висновки про 

необхідність розроблення цілісної наукової доктрини про юридичну відповідаль-

ність держави перед людиною; це має знайти свій вираз у окремій засаді 

кримінального процесу; автором запропоновано ухвалити Закони України «Про 

відповідальність держави перед людиною» та «Про відшкодування майнової шкоди 

фізичній особі, яка потерпіла від злочину». У спільній з М. Є. Шумилом статті 

«Цивільно-правова відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: 

система нормативних лабіринтів та пошук концепції» здобувачем особисто 

сформульовано та обґрунтовано: концептуальні положення щодо диференціації 

інститутів (субінститутів) цивільно-правової відповідальності в кримінальному 

процесі, ідею вилучення командно-адміністративного елемента з системи процедур 

відшкодування шкоди, завданої незаконним переслідуванням та засудженням,  

а також думку про покладання обов’язку ініціювання відшкодування шкоди на 
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владних суб’єктів судочинства в разі закриття провадження або постановлення 

виправдувального вироку стосовно невинно притягнутих до відповідальності та 

обвинувального вироку щодо іншого владного суб’єкта судочинства на підставі 

рішення ЄСПЛ, а також у разі скасування процесуального рішення як незаконного. 

Наукові ідеї, що належать співавтору опублікованих праць, у дисертації не 

використано. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на засі-

данні наукового семінару Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького, схвалена та рекомендована до захисту 

(протокол від 25 червня 2020 р. № 3). 

Основні положення та висновки дослідження оприлюднені автором у висту-

пах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних заходах, зокрема: 

«Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве» (г. Киев, 

22–23 июня 2006 г.); «Проблеми теорії та практики реалізації правоохоронних 

функцій в охороні державного кордону» (м. Хмельницький, 22–23 листопада  

2007 р.); «Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судо-

чинства» (м. Київ, 7 грудня 2007 р.); «Психологічне супроводження оперативно-

розшукової діяльності» (м. Київ, 28 листопада 2008 р.); «Проблеми кримінально-

процесуального та цивільного процесуального права» (м. Київ, 31 жовтня 2009 р.); 

«Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і 

правозастосовній діяльності» (м. Київ, 3 квітня 2009 р.); «Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» 

(м. Хмельницький, 18 листопада 2011 р.); «Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності правоохоронних органів і військових формувань України»  

(м. Хмельницький, 10 грудня 2015 р.); «Наукове забезпечення досудового розсліду-

вання: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 8 липня 2016 р.); «Актуальні про-

блеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності» (м. Хмельницький, 3 березня 2017 р.); «Актуальні проблеми удоскона-

лення кримінального процесуального законодавства» (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); 

«Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (г. Могилев, 

Республика Беларусь, 29–30 мая 2017 г.); «Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків,  

26 травня 2017 р.); «Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору 

безпеки і оборони України» (м. Хмельницький, 2 листопада 2017 р.); «Актуальні 

питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ,  

24 листопада 2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 2 березня 

2018 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, 1 березня 2019 р.); 

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»  

(м. Львів, 15–16 березня 2019 р.); «Міжнародне та національне законодавство: 

способи удосконалення» (м. Дніпро, 29–30 березня 2019 р.); «Громадянське 

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» (м. Харків, 

5–6 квітня 2019 р.); «Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи» 

(м. Одеса, 24 травня 2019 р.); «Актуальні проблеми кримінальної юстиції»  
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(м. Одеса, 26–27 червня 2019 р.); «Актуальні питання правової теорії та юридичної 

практики» (м. Одеса, 9–10 серпня 2019 р.); «Проблеми та стан дотримання і захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 16–17 серпня 2019 р.); «Die Relevanz und die 

Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien» (Wien, Österreich, 23 August, 2019); 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя,  

23–24 серпня 2019 р.); «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки»  

(м. Харків, 26 вересня 2019 р.); «Кримінальний процес і криміналістика: виклики 

часу» (м. Львів, 23–24 січня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено  

у 59 наукових публікаціях, з них: 27 праць, що відображають основні наукові 

результати дисертації (1 монографія, 21 стаття у наукових фахових виданнях 

України, 5 статей у наукових періодичних виданнях інших держав з юридичного 

напряму) та 32 опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

та додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотації, переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, що містять 16 підрозділів та 8 пунктів, 

висновків, списку використаних джерел, розміщеного на 64 сторінках  

(691 найменування) та 10 додатків на 36 сторінках. Повний обсяг дисертації 

становить 488 сторінок, з них 371 сторінка основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження; зазначено 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методологію дослідження, його нормативну, теоретичну 

та емпіричну базу; розкрито наукову новизну, наукове та практичне значення 

отриманих результатів, надано відомості щодо форм їхнього впровадження, 

представлено структуру роботи. 

Розділ 1 «Юридична відповідальність за правопорушення в криміналь-

ному процесі: методологічні основи формування теорії» складається з трьох 

підрозділів, у яких комплексно досліджуються методологічні передумови  

та проблеми формування теорії юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. 

У підрозділі 1.1 «Стан теоретичного дослідження юридичної відповідаль-

ності в кримінальному процесі» проведено наукометричну діагностику ступеня 

наукового опанування проблеми юридичної відповідальності в юридичних наукових 

роботах, в яких розв’язуються: 1) загальнотеоретичні проблеми юридичної 

відповідальності; 2) проблеми юридичної відповідальності в теорії науки 

кримінального процесу; 3) проблеми юридичної відповідальності в інших галузевих 

наукових теоріях. 

Установлено, що наукові дослідження юридичної відповідальності в криміна-

льному процесі започатковано ще в 60-ті роки минулого століття. З’ясовано, що 

практично всі вони здійснюються за двома магістральними напрямами: 1) дослі-

дження питань юридичної відповідальності в кримінальному процесі в рамках 

процесуальної наукової парадигми, що per et magnam зводиться до рефлексій лише 
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на тему кримінальної процесуальної відповідальності; 2) дослідження проблемних 

питань окремих субінститутів інституту юридичної відповідальності в криміналь-

ному процесі, а також пов’язаних із нею інших суміжних процесуальних інститутів. 

Наголошується, що в науці вітчизняного пореформеного (з 2012 р.) кримінального 

процесу існує ґрунтовно недосліджена комплексна проблема юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі. Саме цей наукознавчий висновок 

актуалізує обраний напрям дослідження на основі інтеграційних процесів у 

юридичній науці. 

Зроблено методологічний висновок, що окремі інститути юридичної 

відповідальності функціонерів кримінального процесу взагалі залишаються без 

належного теоретичного опрацювання (приміром, інститут відповідальності 

держави в кримінальному процесі; відшкодування (компенсація) шкоди фізичній 

особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення та ін.). 

У підрозділі 1.2 «Методологічна програма дослідження юридичної відпові-

дальності за правопорушення в кримінальному процесі» запропоновано власну 

методологічну програму, яка своїм змістом охоплює систему сучасного 

методологічного інструментарію для дослідження проблеми юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. Вона містить:  

1) загальні філософські методи (діалектичний, метафізичний, феноменологічний, 

аналітичний); 2) загальнонаукові методи дослідження (синергетичний, системний, 

структурно-функціональний, конкретно-історичний, статистичний); 3) конкретно-

наукові методи (соціологічний, психологічний, лінгвістичний, логічний, формально-

юридичний, порівняльного правознавства (компаративістика), техніко-юридичного 

аналізу, конкретизації, тлумачення).  

Обґрунтовуючи пізнавальну придатність і практичну ефективність обраної 

дисертантом методологічної програми, автор зокрема зазначає, що дослідження в 

царині наукової юриспруденції ускладнено низкою об’єктивних чинників 

юридичного пізнання. Відомо, що дослідник-юрист силою низки об’єктивних 

причин не в змозі ставити експерименти, створювати правові образи юридичних 

феноменів, що існують лише у сфері юридичної миследіяльності etc і за якими не 

«стоять» реальні прототипи. Тому далі в підрозділі наводяться аргументи на користь 

використання перевіреного практикою наукових досліджень гіпотетико-

дедуктивного методу, оскільки саме його використання дозволяє досліджувати 

феномен юридичної відповідальності. Як влучно свого часу підкреслив академік 

М. І. Цвік, право – це те, що про нього думають юристи. Тому практична 

ефективність створеної таким чином правової феноменальної конструкції 

верифікується в правозастосовній практиці, де виявляються усі її плюси та мінуси. 

 Далі у підрозділі зазначається, що чільне місце в методологічній програмі 

дисертаційного дослідження посідає використання можливостей синергетичного 

методу. Це дозволило здобувачеві сформувати погляд на феномен кримінального 

процесу як на таку собі відкриту систему, далеку від бажаної соціально-юридичної 

рівноваги. Існування цієї ентропійності зумовлено негативним впливом низки умов, 

до яких можна зокрема віднести: 1) якість «енергетичних полів» правового 

регулювання (сфери кримінальних процесуальних правовідносин, правопорушень  

у кримінальному процесі, юридичної відповідальності за них); 2) ступінь активності 
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неправомірної поведінки (рівень та структура стану правопорушності в 

кримінальному процесі за різними «галузевими» видами правопорушень) та 3) стану 

правового регулювання (дефекти правового регулювання належних правових 

процедур кримінального провадження разом із дефектами правового регулювання 

інституту юридичної відповідальності в кримінальному процесі). 

Зважаючи на це, дисертант як базовий фундаментальний методологічний 

пояснювальний засіб дослідження проблеми юридичної відповідальності в 

кримінальному процесі обрав концепцію юридичних режимів, опрацьовану 

професором С. С. Алексєєвим. На її основі юридична відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі в царині юридичної діяльності автором 

розуміється як певний юридичний режим, що являє собою особливу цілісну систему 

регулювального та охоронного впливу на кримінальні процесуальні правовідносини, 

спрямовану в цілому на вирішення завдань кримінального провадження. Такий 

вплив забезпечується усім комплексом (системою) юридичної відповідальності, а не 

тільки засобами процесуального характеру. 

Використання зазначеного підходу дозволило дисертанту вийти за межі 

вузькогалузевого предмета кримінального процесу та здійснити дослідження 

системних проблем юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

нальному процесі на сучасному міждисциплінарному рівні. 

Підрозділ 1.3 «Методологічні проблеми формування теорії юридичної відпо-
відальності за правопорушення в кримінальному процесі» містить чотири пункти. 

У пункті 1.3.1 «Критика феномену позитивної юридичної відповідальності 

в праві» проаналізовано наявні наукові концепції позитивної юридичної 

відповідальності: «внутрішнього почуття відповідальності», «виду соціальної 

відповідальності», «статутної (статусної) відповідальності», «модельної форми 

поведінки», «добровільної форми реалізації» та «правової позитивної 

відповідальності». Підсумком критичної рефлексії став висновок, що «позитивна 

юридична відповідальність» являє собою ніщо інше, як правову наукову фікцію 

(scientific fiction). Контекстно підкреслюється, що юридична відповідальність 

можлива тільки за правопорушення, тому годі дошукуватися її якогось негативного 

змісту. Із синергетичного погляду негативними можуть бути лише її юридичні 

наслідки для правопорушника в рамках санкції конкретної юридичної норми: він 

потрапляє в «негативне поле» юридичної відповідальності; реалізація ж функції 

юридичної відповідальності створює її «позитивне енергетичне поле» для тих 

учасників провадження, законні права й інтереси яких постраждали від дій 

процесуального правопорушника.  

Антиподом юридичної відповідальності, наголошується в дисертації, є 

феномен безвідповідальності, який створює окреме «негативне поле» невиконання 

провідної засади невідворотності юридичної відповідальності за вчинене 

правопорушення. А тому називати саму юридичну відповідальність негативною 

некоректно, навіть тоді, коли цей термін уживається з метою відмежувати юридичну 

відповідальність, узяту в її онтологічному (буттєвому) сенсі від фантома so named 

позитивної відповідальності. У цьому плані підкреслюється, що юридична 

відповідальність існує в царині правової дійсності винятково як відповідальність за 

правопорушення (відповідно до категоріальної пари «причина»–«наслідок») або vice 
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versa «правопорушення»–«юридична відповідальність»). 

Пункт 1.3.2 «Проблеми з’ясування атрибутивної ознаки юридичної 

відповідальності» містить спостереження рефлексивних спроб юристів 

«продістатися» в meritum природи поняття «юридична відповідальність» з допомогою 

семантичних, соціологічних, філософських, психологічних та інших методів, які 

дозволяють дослідникові «побачити» феномен юридичної відповідальності, узятий у 

згаданих наукових проекціях з нього як з об’єкта юридичного дослідження.  

Дійсно, якщо проаналізувати, з якими поняттями sensu largo юридична наука 

пов’язує поняття «юридична відповідальність», то нескладно помітити, що в 

характері її атрибутивних ознак називають такі юридичні феномени, як: покарання; 

реалізація санкції; обов’язок зазнати позбавлень (дати звіт); державний примус; 

правовідносини тощо. Автор схильний думати, що не має перспективи звести 

(спростити, сплющити зміст) поняття юридичної відповідальності до якогось одного 

потаємного сенсу, тобто, інакше кажучи, опрацювати вже згадувану єдину її 

дефініцію на основі якоїсь її одної ознаки або їхньої сукупності. Прояснення змісту 

поняття «юридична відповідальність» лежить не на шляху створення оптимальної 

дефініції (визначення), а через вдумливе опрацювання її поняття. Відтак в дисертації 

наводяться аргументи на підтримку тези, що примус та юридична відповідальність є 

обов’язковими атрибутами позитивного права, оскільки вони виходять від держави. 

Тому в характері єдиної атрибутивної ознаки поняття «юридична відповідальність», 

пов’язаної з такими різними її конотаціями (примус, обов’язок, правовідносини, 

покарання, санкція, реакція та ін.), пропонується ознака державного примусу в 

різних його правових іпостасях; саме тому атрибут примусу має бути покладений 

 в основу побудови функціонального поняття «юридична відповідальність». 

У пункті 1.3.3 «Кримінальна процесуальна відповідальність: проблеми наукової 

статусності» наводяться додаткові аргументи на користь визнання наукової 

статусності кримінальної процесуальної відповідальності, оскільки досі залишається 

невирішеним питання того, чи існує вона de jure в реальності сучасної системи 

законодавства й позитивного права, чи de facto являє собою лише правовий 

феномен, «прописаний» тільки в теорії права як онтологічний об’єкт.  

Наявний науковий скепсис, а інколи й повне заперечення кримінальної 

процесуальної відповідальності (О. Е. Лейст, І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин та 

ін.) пояснюється, як уважає дисертант, її куди як меншою офіційною статистичною 

й медійною репрезентованістю в масовій юридичній свідомості та практичною 

репресивністю у порівнянні з іншими, більш «вагомими» видами юридичної 

відповідальності. Автор наводить доводи на підтримку наукової ідеї (Г. М. Вєтрової, 

А. Я. Дубинського, З. Ф. Ковриги, П. С. Елькінд та ін.), що кримінальна 

процесуальна відповідальність є повноцінним самостійним видом юридичної 

відповідальності. Далі автором підкреслюється, що зостається основна проблема – її 

законодавча статусна невизначеність, яка є джерелом істотних позиційних 

розбіжностей у наукових дискусіях. Автор поділяє позиції процесуалістів 

(С. М. Воробей, С. Г. Ольков, М. Є. Шумило) про потребу законодавчого 

оформлення інституту кримінальної процесуальної відповідальності. Зробити це 

пропонується в спеціальному законодавчому акті – Кодексі про процесуальні 

правопорушення – з огляду на такі чинники, як: а) генетична однорідність 
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різногалузевих процесуальних правовідносин; б) прагнення привести до єдності 

судову практику; в) праксеологічна потреба уніфікувати усі судові процедури, в 

рамках яких вирішуються питання застосування юридичної відповідальності за різні 

процесуальні правопорушення.  

Пункт 1.3.4 «Теоретико-методологічні основи визначення системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі» містить результати 

дослідження наукових позицій щодо системи юридичної відповідальності на загал та 

щодо правопорушень у кримінальному процесі зокрема. Формуючи власну наукову 

позицію з цих питань, дисертант насамперед виходить з класифікаційного образу 

системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, 

беручи за основу галузевий критерій. Якщо виходити з позиції de lege lata, то, на 

думку здобувача, систему юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі як самостійного повноцінного правового інституту 

кримінального процесу створюють такі види галузевої юридичної відповідальності, 

як: кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, дисциплінарна та 

цивільно-правова. Водночас зазначається, що з практичного погляду заслуговує на 

увагу й поділ юридичної відповідальності за О. Е. Лейстом на штрафну (каральну) 

та правопоновлювальну, що вможливлює покладання кримінальної процесуальної 

відповідальності на усіх суб’єктів процесу без винятку. 

Розділ 2 «Загальні положення теорії юридичної відповідальності за право-
порушення в кримінальному процесі» складається з чотирьох підрозділів, у яких 

системно досліджено правову природу та зміст юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. 

У підрозділі 2.1 «Юридична відповідальність за правопорушення в 

кримінальному процесі: правова природа, мета, атрибутивні ознаки та 

конструкційні елементи» зазначається, що для встановлення правової природи 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі треба в 

певному юридичному феномені констатувати наявність трьох взаємопов’язаних 

складових: 1) суспільно значущої мети; 2) типу явищ, до яких він належить, його 

структура; поелементний склад, зв’язки і відношення, тобто характеристика 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі як певної 

системи; 3) ознак правового явища, що дозволяють зрозуміти його місце і значення 

в юридичній сфері – ознаки та елементи цієї юридичної відповідальності. 

Ґрунтуючись на діяльнісному підході, автор під метою застосування 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі пропонує 

розуміти її позитивний ефект – бажану та очікувану в майбутньому модель належної 

функціональної поведінки суб’єктів кримінального процесу як юридичного засобу 

забезпечення праксеологічної справності кримінального провадження.  

Далі на підставі системного аналізу юридичної відповідальності за правопо-

рушення в кримінальному процесі автор кваліфікує її як самостійний правовий 

інститут, як складну міжгалузеву підсистему, що входить до загальної системи 

юридичної відповідальності; остання у своїй структурі містить елементи – 

інтегровані субінститути юридичної відповідальності, які сьогодні є самостійними 

галузевими інститутами юридичної відповідальності та водночас субінститутами 

інших систем юридичної відповідальності, як от, в кримінальному процесі. 



 16 

У характері системоутворювальних факторів системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі в дисертації 

визначено: 1) спільність завдань регулювального та охоронного комплексного 

впливу на конкретну систему кримінальних процесуальних правовідносин;  

2) єдність групи правопорушень, що вчиняються в конкретній групі кримінальних 

процесуальних правовідносин, хоча й різної галузевої належності; 3) спільність 

групи спеціальних суб’єктів, що потенційно можуть вчинювати (вчинюють) ці 

правопорушення – суб’єкти кримінального процесу. 

Єдність цієї системи забезпечується наявністю зовнішніх та внутрішніх 

системних субординаційних та координаційних зв’язків. Указаним елементам 

притаманний детермінувальний вплив одного на одне та зовнішні й внутрішні 

трансформаційні процеси. Далі робиться висновок, що в цілому система цієї 

юридичної відповідальності через синергію прагне до створення єдиних 

методологічних підходів, уніфікації законодавства та практичних процедур, 

законодавчого їхнього визначення, кодифікації тощо. З іншого боку, внаслідок 

недоліків теорії та дефектів законодавства вона схильна до ентропійних явищ  

у законотворчій та практичній діяльності. 

На думку дисертанта, юридична відповідальність за правопорушення в кримі-

нальному процесі характеризується такими атрибутивними ознаками: 1) вид 

державного примусу; 2) безумовний наслідок встановленого (доведеного) складу 

вчиненого правопорушення в кримінальному процесі, як єдиної її підстави;  

3) визначається специфічним основним об’єктом правової охорони; 4) обов’язковий 

елемент статусу суб’єктів кримінального процесу; 5) форма реалізації санкції 

правової норми; 6) реалізується в ході правозастосовної діяльності уповноважених 

державних органів або їх посадових осіб, а також міжнародних інституцій;  

7) реалізується в спосіб належної правової процедури.  

До конструкційних елементів теорії юридичної відповідальності за правопо-

рушення в кримінальному процесі віднесено: 1) мету, цілі, завдання та функції 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 2) засади 

цієї юридичної відповідальності; 3) її підстави, умови та стадії; 4) встановлений 

склад вчиненого правопорушення в кримінальному процесі як підстава юридичної 

відповідальності; 5) систему юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі, її системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми 

і напрями їх вирішення. 

Підрозділ завершується висновком, що інститут юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі за своєю правовою природою є кримі-

нальним процесуальним, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим, 

міждисциплінарним). 

Підрозділ 2.2 «Цілі, завдання та функції юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі». У роботі зазначається, що мету 

формують цілі. Основними цілями юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є: 1) закріплення, упорядкування суспільних (правових) 

відносин у сфері кримінального провадження та їх удосконалення; 2) виправлення 

правопорушників та виховання інших громадян; 3) відновлення порушених суспіль-

них та правових (процесуальних) відносин і станів; 4) покарання винуватого у 
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вчиненні правопорушення; 5) запобігання вчиненню правопорушень у майбутньому. 

У дисертації стверджується, що завдання юридичної відповідальності у своїх 

формулюваннях подібні до її цілей, але вони не тотожні, завдання мають більш 

прикладне, практичне значення. Цілі визначають бажаний результат, тоді як 

завдання указують на ті умови та обставини, що потрібно вирішити, щоб досягнути 

цього результату (цілей).  

Далі визначено, що систему функцій юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі складають регулятивна, виховна, 

відновлювальна, каральна, превентивна, та здійснено їх аналіз. Автором 

стверджується, що в жодному разі ці функції не мають містити елемент залякування 

учасників процесу. Відтак стверджується, що складність життєвих та правових 

ситуацій обумовлює непрямолінійну, головну–другорядну роль тої чи іншої функції 

юридичної відповідальності в їхній системі, оскільки для вирішення конкретних 

правових ситуацій потрібен полігональний їхній вплив для забезпечення 

ефективності самої юридичної відповідальності з вирішення цих ситуації.  

У підрозділі 2.3 «Засади юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі» визначено, що система засад юридичної відповідально-

сті за правопорушення в кримінальному процесі розкриває себе в юридичному 

змісті та взаємозв’язках її змістових складових. Вона має такий вигляд: 1. Засада 

законності: 1) засада відповідальності тільки за правопорушення, або засада 

законності підстави; 2) засада застосування тільки визначених законом заходів 

юридичної відповідальності; 3) засада дотримання процедури притягнення до 

юридичної відповідальності; 4) засада невідворотності юридичної відповідальності; 

5) заборона зловживання правами (повноваженнями). 2. Засада справедливості:  

1) принцип верховенства права; 2) засада рівності перед законом (юридичної 

рівності); 3) засада індивідуалізації юридичної відповідальності; 4) засада 

презумпції невинуватості; 5) засада винуватості особи; 6) засада заборони подвоєння 

відповідальності. 3. Засада гуманізму: 1) засада поваги до людської гідності;  

2) засада права на захист; 3) засада свободи від самовикриття та право не свідчити 

проти близьких родичів та членів сім’ї; 4) засада доцільності відповідальності;  

5) засада обмеження заходів юридичної відповідальності та можливості звільнення 

від юридичної відповідальності. 4. Засада відповідальності держави перед людиною 

за свою діяльність: 1) засада права на реабілітацію; 2) засада безвинуватої 

відповідальності держави перед людиною; 3) засада забезпечення права на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 4) засада забезпечення 

доведеності вини; 5) засада права на відшкодування (компенсації) шкоди фізичній 

особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. 

Ця система засад може бути розширена коштом інших велінь 

конституційного, кримінального, цивільного, адміністративного права та 

кримінального процесу, а також за прецедентного тлумачення ЄСПЛ Конвенції, 

оскільки силою синергетичного ефекту ця система є відкритою, бо тісно взаємодіє з 

іншими правовими інститутами й для забезпечення її функціонування вона може 

бути підсилена іншими «запозиченими» елементами. 

Підрозділ 2.4 «Підстави, умови та стадії юридичної відповідальності  
за правопорушення в кримінальному процесі». Дисертантом зазначається, що 
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основними підставами настання юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є нормативна, фактична та процесуальна. Окремо в роботі 

обґрунтовується необхідність виділення ще й дискваліфікаційної підстави, 

спрямованої на припинення (зміну) правовідносин юридичної відповідальності. 

Спираючись на концепт процесуальної детермінації, доведено, що лише 

процесуальна підстава є єдиним фундаментом легальної дескрипції автономно 

наявних нормативної, фактичної та дискваліфікаційної підстав, установлення 

об’єднавчих взаємозв’язків між ними та виникнення, розвитку й припинення 

правовідносин юридичної відповідальності. 

У дисертації також доведено, що головною передумовою можливої юридичної 

відповідальності суб’єкта кримінального процесу за правопорушення в криміналь-

ному процесі є одночасне закріплення в його загальному правовому статусі як 

функціонального статусу sensu stricto, так і його статусу суб’єкта юридичної 

відповідальності. Усі інші умови, про які йдеться в літературі (вина; негативні 

наслідки; причиновий зв’язок між правопорушенням і настанням негативних 

наслідків тощо), є похідними, а їхнє виділення пов’язано з дефектами законодавчого 

регулювання цивільно-правової, дисциплінарної та кримінальної процесуальної 

відповідальності. 

Загальнотеоретична конструкція стадій юридичної відповідальності 

складається з таких стадії: 1) ініціації юридичної відповідальності; 2) конкретизації 

юридичної відповідальності; 3) реалізації заходу юридичної відповідальності;  

4) припинення юридичної відповідальності. Таким чином, вони демонструють 

логіку і хронологію сукупності процесуальних дій у правовому механізмі реалізації 

юридичної відповідальності; останні законодавчо конкретизуються в «тілі» стадій 

того чи іншого конкретного юридичного провадження. 

Розділ 3 «Встановлений склад правопорушення в кримінальному процесі 
як підстава юридичної відповідальності» складається з трьох підрозділів, у яких 

комплексно досліджуються теоретичні, законодавчі та практичні проблеми інституту 

правопорушення в кримінальному процесі, а також їхні інституційні відмінності від 

суміжних правових інститутів. 

Підрозділ 3.1 «Теоретико-правові основи конституювання інституту 

правопорушень у кримінальному процесі» містить аналіз основних трьох наукових 

концепцій правопорушень, які загалом не суперечать одна одній, а скоріше 

демонструють динаміку змін суті наукових поглядів на розуміння правопорушення: 

від юридичного факту через суспільну небезпеку до підстави юридичної 

відповідальності, доповнюючи в сукупності одна одну.  

Дисертант додержується думки, що правопорушення в кримінальному процесі 

за своєю правовою природою є кримінальним процесуальним інститутом. Самі ж 

правопорушення – незалежно від їхньої галузевої належності – генетично пов’язані 

з кримінальними процесуальними правовідносинами й виникають у перебігу 

реалізації останніх. 

Систему правопорушень в кримінальному процесі складають кримінальні 

процесуальні правопорушення моногалузевого (ординарного) характеру (визначені 

тільки в КПК України і за які передбачено лише кримінальну процесуальну 

відповідальність), а також кримінальні процесуальні правопорушення 
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полігалузевого (комплексного, міжгалузевого) характеру (за які передбачено й інші 

види юридичної відповідальності); останні ж бо водночас мають й інакшу, окрім 

процесуальної, похідну правову природу: кримінально-правову, адміністративну, 

дисциплінарну, цивільно-правову. Правопорушенням як певній системі в 

кримінальному процесі притаманні трансформаційні процеси, що виявляються  

в їхній законодавчій «деліктизації (криміналізації)» чи «деделіктизації 

(декриміналізації)» діянь, зміні їхньої галузевості; головний тут чинник – воля 

законодавця, яка повинна прагнути до встановлення надійної системи гарантій 

виконання усіх завдань судочинства, визначених у ст. 2 КПК України. 

Автор відтак наголошує: саме встановлений «належною правовою 

процедурою» склад правопорушення в кримінальному процесі є єдиною підставою 

юридичної відповідальності; контекстно зазначається, що подекуди не усі 

«легітимні» процедури встановлення складу правопорушення є належними sensu 

stricto. 

Підрозділ 3.2 «Проблема загальної формули протиправності правопорушень 

у кримінальному процесі як питання їхньої законодавчої невизначеності» 
складається з двох пунктів. 

Пункт 3.2.1 «Юридичний та фактичний зміст «невиконання обов’язків»  

у кримінальному процесі». У дисертації зазначається, що невиконання обов’язків – це 

антипод їхнього виконання і є загальним критерієм конституювання певної групи 

протиправних діянь, вчинення яких тягне за собою настання юридичної 

відповідальності владних і невладних функціонерів кримінального процесу. 

Юридичний зміст «невиконання обов’язків» виражається в законодавчих приписах, 

що характеризують це поняття як правопорушення в кримінальному процесі, 

окреслюючи його об’єктивну сторону; фактичний зміст кримінального 

процесуального правопорушення знаходить свій конкретний вираз у певній 

протиправній поведінці суб’єктів процесу. Загалом, невиконання обов’язків є 

загальною формулою правопорушень, їх своєрідним таксономічним універсумом, 

що являє правову номенклатуру вищого загального порядку серед усіх 

протиправних діянь, але не конкретизує саме діяння, а лише указує на певну групу 

чітко невизначених протиправних діянь, що не відповідає настановам правової 

визначеності та презумпції невинуватості, своєю чергою створює передумови для 

довільного їх тлумачення та свавільного застосування. 

Наголошується, що процесуальний обов’язок лише тоді стає обов’язком, який 

підлягає виконанню, коли він підкріплений санкціями заходів конкретних видів 

юридичної відповідальності. У доповнення наводяться аргументи на підтримку 

висновку, що дієвим засобом усунення негативних наслідків правозастосування має 

стати юридична максима: «кожному процесуальному праву має кореспондувати 

відповідний процесуальний обов’язок, а його виконання усіма суб’єктами 

кримінального процесу забезпечуватися заходами їхньої юридичної відпові-

дальності».  

У пункті 3.2.2 «Зловживання правами та повноваженнями в кримінальному 

процесі як форма правопорушення» дисертант доходить висновку, що зловживання 

правом у кримінальному судочинстві (і взагалі в праві) являє собою особливий вид 

(форму) правопорушень, які вчиняються в часі реалізації процесуального права чи 
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повноваження. Протилежний науковий контекст розуміння категорії зловживання 

правом (особливий вид правової поведінки, правомірна поведінка тощо) не має під 

собою практичного значення, оскільки, окрім застосування юридичної 

відповідальності, на такі дії ефективних засобів реагування немає. 

Назагал заборона зловживання правами та повноваженнями має бути 

визначена як засада кримінального провадження в ст. 7 КПК України:  

«23) неприпустимість зловживання процесуальними правами та повноваженнями» 

та уточнена в окремій статті: «Стаття 29-1 Неприпустимість зловживання 

процесуальними правами та повноваженнями». У кримінальному судочинстві 

доцільно також вести мову про диференціацію правопорушень, в основі яких 

лежить зловживання правом (повноваженнями), які повинні бути законодавчо 

зафіксовані.  

Підрозділ 3.3 «Проблеми протиправності та винуватості в порушеннях 

закону в кримінальному процесі» складається з двох пунктів. 

У пункті 3.3.1 «Проблема об’єктивно-протиправних діянь у кримінальному 

процесі» розглядається феномен об’єктивно-протиправних діянь. Зазначається, що  

в основі наукових дискусій про ці діяння як підставу юридичної відповідальності, 

лежать проблемні питання щодо суб’єктивних ознак цих діянь: суб’єкта та 

суб’єктивної сторони. Дисертант дійшов висновку, що проблеми об’єктивно-

протиправних діянь полягають насамперед у науковому фундаменті проблемах  

вини – постулатах психологічної її концепції; зміст останньої набув догматичного 

характеру, а тому ученими практично не піддавався сумніву останніми 

десятиліттями.  

Автор вважає, що питання вини доцільно розглядати в рамках її галузевих 

типів, зважаючи на специфіку її встановлення в різних юрисдикціях. Сучасна 

вітчизняна доктрина вини в праві ґрунтується на двох її конструктах:  

1) кримінальної вини, заснованої на її психологічній концепції, яка чітко 

законодавчо регламентована, законодавство не допускає довільного її тлумачення; 

ідеологічно вона покоїться на фундаменті презумпції невинуватості та 2) цивільно-

правової вини, яка здебільшого ґрунтується на презумпції вини; у контексті 

відшкодування шкоди державою, завданої державними органами та їх посадовими 

особами, така вина випливає з нормативного зобов’язання держави, а тому її 

встановлення необов’язкове; відшкодування цієї шкоди державою здійснюється на 

основі об’єктивного ставлення вини.  

Ученими вказувалося на відмінність вини дисциплінарної та кримінальної 

(І. Я. Фойницький), а також недосконалості догматичної психологічної концепції 

вини (Р. В. Вереша, В. Ф. Кириченко, Д. М. Лук’янець та ін.). Зарубіжний досвід 

(Англія, США, Франція та ін.), навпаки, свідчить про варіативність встановлення 

вини в діяннях публічних та приватних суб’єктів, що окрім психологічної догми, 

базується й на оцінних та нормативних протиправних засадах її інтерпретації. Тому 

дисертантом пропонується виділяти ще й дисциплінарну та процесуальну вину. Вони 

подібні між собою, оскільки зокрема дисциплінарна вина ґрунтується на загальній 

нормативній протиправності дисциплінарного проступку та на оцінній концепції її 

встановлення. Протиправність діяння тлумачаться як винувате через нормативні 

заборони та наслідки, що настали, як факт невиконання службових обов’язків тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w14
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Аналогічно й щодо процесуальної вини: за наявності нормативних заборон вина 

тлумачиться силою покладених чи взятих суб’єктом судочинства на себе 

процесуальних обов’язків і факту їх невиконання. 

У пункті 3.3.2 «Виявлення процесуального змісту помилки в кримінальному 

процесі» стверджується, що помилки в кримінальному процесі мають одну – 

миследіяльнісну природу, позаяк думку індивіда не можна відірвати від його діяль-

ності (на думку Г. П. Щедровицького, дія, не забезпечена думкою, є кримінально 

караним злочином). Тому неконтрольоване свідомістю індивіда порушення норм 

мислення тягне за собою виникнення омани, а відтак і юридичної помилки. Але ця 

«пом’якшувальна» обставина аж ніяк не може трактуватися в характері обставини, 

яка абсолютно унеможливлює настання юридичної відповідальності. 

Свідоме порушення норм певної діяльності, приміром, необґрунтований ризик 

або неналежне ставлення до службових обов’язків з боку процесуального 

функціонера також тягне за собою дисфункцію діяльності, а тому вимагає вжити 

заходів юридичної відповідальності. Відтак, у роботі вибудовується такий логіко-

поняттєвий ряд: 1) омана, ризик та неналежне ставлення до службових обов’язків 

(причини) → правозастосовна помилка (наслідок); 2) правозастосовні помилки → 

порушення закону; 3) винувате порушення закону → диференційована юридична 

відповідальність. У разі виявлення помилки застосовується процесуальний засіб 

поновлення порушеної законності: самостійне виправлення помилки; апеляція; 

касація; провадження за нововиявленими або виключними обставинами; розгляд 

справ у міжнародних інстанціях.  

До атрибутивних ознак правозастосовної помилки треба віднести:  

1) суб’єктивну сторону діяння деліктоздатного суб’єкта; 2) суб’єкта порушення 

закону; 3) констатацію помилки у відповідному процесуальному документі;  

4) наявність факта шкоди (інакше втрачається сенс юридичного значення помилки); 

5) залежно від характеру завданої шкоди обирається вид провадження, в якому 

будуть застосовуватися заходи правопоновлювальної юридичної відповідальності,  

а за наявності підстав – і каральної юридичної відповідальності. 

У цьому зв’язку автор критично оцінив правові позиції Дисциплінарних палат 

ВРП, які у своїх рішеннях часто правозастосовну помилку, факт встановлення якої 

має тягти за собою юридичну (дисциплінарну) відповідальність суддів, вуалюють 

формулюваннями типу «звичайної (простої) суддівської помилки», «вибачальної 

фактичної помилки», «добросовісної суддівської помилки», яким начебто не 

притаманні умисел чи груба недбалість.  

Розділ 4 «Системні проблеми юридичної відповідальності за правопору-
шення в кримінальному процесі та напрями їх вирішення» складається з шести 

підрозділів, присвячених виявленню системних проблем юридичної відповідальності 

(галузевих видів) за правопорушення в кримінальному процесі та обґрунтуванню 

способів їх вирішення. 

Підрозділ 4.1 «Методологічна ідея про державу як суб’єкта юридичної 

відповідальності перед людиною в кримінальному процесі». Як відомо, 

основоположну ідею відповідальності держави перед людиною за свою діяльність 

сформульовано в ст. 3 Конституції України. Це положення своєю чергою 

конкретизується в інших положеннях Конституції та законів України, зокрема 
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в ст. 56, 62 Конституції України. Проте через вже згадувану вище низку причин 

інститут відповідальності держави перед людиною так і не набув досі свого 

достатнього теоретичного оформлення та законодавчого втілення. Сучасна держава 

й надалі зберігає свій імунітет від відповідальності. 

Так, дисертант, досліджуючи практику застосування положень ч. 1 ст. 12 

Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (далі – Закон № 266/94-ВР), 

дійшов висновку, що вони вочевидь колідують з європейськими цінностями, 

зафіксованими в ст. 3 Конституції України. Досить сказати, що встановлена цим 

Законом правова процедура аж ніяк не може бути кваліфікована як «належна 

правова процедура» в сенсі вимог ст. 2 КПК України, оскільки базисно вона 

ґрунтується на ідеології, праворозумінні та узвичаєннях правозастосування 

радянської доби. Досить сказати, що відповідно до приписів цього Закону 

відшкодування спричиненої шкоди й поновлення в обмежених правах здійснюється 

в рамках диспозитивної цивільно-правової процедури, яка, як відомо, 

характеризується ініціативою сторін і позовною формою реалізації прав, із позицій 

вимог ст. 3 Конституції України є неприйнятною для публічно-правових відносин.  

Здобувач у цьому підрозділі також обґрунтовує такі висновки: 

про нагальну потребу опрацювання цілісної наукової доктрини юридичної 

відповідальності держави перед людиною з огляду на її особливості в кримі-

нальному процесі, який має публічно-правову природу; 

одночасну потребу завести до числа засад кримінального процесу засаду 

відповідальності держави перед людиною, відповідно до якої держава відповідає 

перед людиною за шкоду, завдану незаконними діями та рішеннями її alter ego – 

процесуальних постатей у кримінальному провадженні, а також за неефективність 

діяльності правоохоронних органів і суду; 

потребу ухвалення на цій основі закону «Про відповідальність держави перед 

людиною», який би передбачав загальні засади та правові механізми відшкодування 

шкоди, завданої людині в сферах державної діяльності, а також у розвиток положень 

ст. 1177 Цивільного кодексу України доцільно ухвалити закон «Про відшкодування 

майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину».  

Дисертант переконаний, що це вможливить усунути декларативність окремих 

конституційних положень та запровадити ефективний механізм захисту прав осіб, 

яким незаконно завдано шкоду діями, бездіяльністю та рішеннями державних 

чиновників. 

У підрозділі 4.2 «Кримінальна відповідальність за правопорушення в кримі-

нальному процесі: тенденції розвитку та напрями удосконалення законодавчої 
моделі» визначено, що передумовами (чинниками) розвитку цього субінституту в 

кримінальному процесі є: 1) збільшення чисельності злочинних посягань на 

правосуддя (у 2015 р. обліковано 9 693 злочини, у 2016 р. – 9 323, у 2017 р. – 8 589,  

у 2018 р. – 9 514, а у 2019 р. – 10 310 злочинів); 2) диференціація кримінальних 

правопорушень на злочини та кримінальні проступки; 3) криміналізація окремих 

діянь суб’єктів (учасників) кримінального (іншого) процесу, що посягають на 

процесуальні правовідносини; 4) удосконалення організаційних та процесуальних 
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аспектів кримінально-правової охорони правосуддя. 

Автор обґрунтовує наукову позицію, відповідно до якої в основі 

законодавчого інституювання злочинів проти правосуддя має бути покладений 

єдиний критерій – об’єкт злочинного посягання як основна конструктивна правова 

ознака, під яким слід, на переконання дисертанта, розуміти процесуальні 

правовідносини будь-якої галузевої належності, яким завдається шкода, діяннями 

підвищеної суспільної небезпеки. Виходячи з цього постулату, у дисертації 

пропонується законодавча модель злочинів проти правосуддя, визначених у ст. 371–

376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 КК України. 

Своєю чергою, у характері можливих напрямів удосконалення цієї моделі в 

дисертації пропонується розглядати: деталізацію конструкцій наявних складів 

кримінальних правопорушень в окремих статтях за правилом: одна стаття – одне 

кримінальне правопорушення, а не поєднання в одній статті кількох різних діянь 

різних учасників процесу (ст. 384, 385 КК України); рознесення по різних статтях 

однакових протиправних діянь учасників та владних суб’єктів процесу (або інших 

службових осіб) (ст. 376, 382 КК України); конструювання нових складів 

кримінальних правопорушень: «Незаконна відмова у правосудді», «Незаконне 

звільнення від кримінальної відповідальності», «Штучне створення або підроблення 

доказів», «Проведення незаконних процесуальних дій» тощо. 

Автор солідаризується з науковцями, які вважають, що тема декриміналізації 

(часткової декриміналізації) ст. 375 КК України як засобу політичного тиску на 

суддів є актуальною й заслуговує на конструктивне політико-юридичне 

обговорення, що підтверджується й рішенням Конституційного Суду України  

від 11 червня 2020 р. № 7-р/2020. Вирішуючи цю проблему, треба не забувати й про 

позитивний досвід таких країн, як Данія, Іспанія, Німеччина, Туреччина, Франція та 

ін. Дисертант зі свого боку вважає, що meritum проблеми полягає передовсім у 

бракові законодавчого тлумачення змісту словосполучення «завідомо 

неправосудне» рішення. Тому автор підтримує слушну позицію законодавця, 

викладену в законопроекті від 18 травня 2020 р. № 3500, щодо нової редакції назви 

ст. 375 КК України «Постановлення суддею (суддями) упередженого судового 

рішення (вироку, ухвали або постанови)». Цілком зрозуміло, що «упередженість» 

(неупередженість) – це важливі процесуальні оцінні поняття, які є важливим 

засобом ухвалення важливих процесуальних рішень (наприклад, рішення про відвід, 

рішення про оцінку доказів, рішення про скасування рішення тощо), маючи своє 

тлумачення й використання в практиці ЄСПЛ. 

Ще до кримінальних процесуальних питань кримінально-правової охорони 

правосуддя дисертант відносить насамперед питання вдосконалення законодавства в 

плані опрацювання уніфікованої належної правової процедури притягнення до 

кримінальної відповідальності владних (суддя, прокурор, слідчий, детектив, 

оперативний працівник) та професійних (адвокати, експерти, спеціалісти, 

перекладачі) суб’єктів кримінального процесу. У зв’язку з цим здобувач пропонує 

передбачити окремі процесуальні гарантії проти їхнього незаконного притягнення 

до кримінальної відповідальності. Мова про те, щоб доповнити ч. 1 ст. 480 КПК 

України такими пунктами: «11) слідчого (детектива); 12) оперативного працівника; 

13) експерта, спеціаліста та перекладача» з відповідними доповненнями інших 
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статей Глави 37 КПК України. Автор переконаний, що згадані новели можуть стати 

вагомими юридичними запобіжниками, які суттєво обмежать використання 

інституту кримінального переслідування як засобу політико-юридичного тиску на 

цих важливих суб’єктів процесу.  

У підрозділі 4.3 «Кримінальна процесуальна відповідальність за право-

порушення в кримінальному процесі: пропозиції до конституювання» автор 

виділив такі чинники, з якими в літературі пов’язуються перспективні напрями 

оптимізації нормативно-правового регулювання кримінальної процесуальної 

відповідальності: 1) закріплення й уточнення процесуальних обов’язків учасників 

процесу; 2) розширенні переліку учасників кримінального провадження, до яких 

можуть застосовуватися заходи цього субінституту (насамперед, грошове 

стягнення); 3) уточнення окремих правових процедур (можливість оскарження 

рішення про накладення грошового стягнення, погодження з прокурором 

клопотання слідчого про накладення грошового стягнення, уточнення строку 

подання клопотання про накладення грошового стягнення); 4) визначення нових 

складів кримінальних процесуальних правопорушень; 5) удосконалення юридичної 

відповідальності владних суб’єктів кримінального процесу. 

У дисертації наголошується, що в чинному КПК України здебільшого 

містяться норми кримінальної процесуальної відповідальності загального характеру, 

проте і їх подано несистематизовано. Це вможливлює їхнє розширене тлумачення, 

а відтак й небезпечне довільне конструювання складів кримінальних процесуальних 

правопорушень та встановлення процесуальної відповідальності за їх вчинення. 

Склади процесуальних правопорушень мають бути конкретизовані в Кодексі про 

процесуальні правопорушення, а також заходи процесуальної відповідальності за 

їхнє вчинення. У підрозділі наведено наявну сьогодні систему штрафних та 

правопоновлювальних заходів цієї відповідальності. 

Звертається увага на потребу усунути в окремих статтях, які визначають 

заходи процесуальної відповідальності, формулювання диспозитивного характеру. 

Цим забезпечується реалізація вимог імперативного методу регулювання 

застосування суб’єктами владних повноважень заходів процесуальної 

відповідальності з огляду на публічно-правовий характер кримінальних 

процесуальних правовідносин. Позиція автора полягає в тому, що юридична 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі повинна мати 

безумовний, безальтернативний характер, а не так, як це, наприклад, учинив 

законодавець, заклавши в ст. 330 КПК України момент диспозитивності: «може 

бути притягнуто до відповідальності». 

У роботі також відстоюється ідея потреби запровадити в кримінальному 

процесуальному законодавстві інститут окремих ухвал, які можуть стати надійним 

індикатором стану правопорушності в кримінальному судочинстві. Тому, зважаючи 

на позитивний досвід юридичних конструкцій відповідних статей про окремі ухвали 

суду в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві, 

пропонується доповнити чинний КПК України статтею 110-1 «Окрема ухвала 

(постанова) суду, прокурора і слідчого». Такий підхід може забезпечити сталість 

та єдність судової практики запобігання порушенням законодавства і в інших 

юридичних провадженнях. 
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Підрозділ 4.4 «Адміністративна відповідальність за правопорушення в кри-

мінальному процесі: проблеми її трансформації в контексті адміністративної 
реформи в Україні» містить рефлексії й доводи автора про потребу завершення 

адміністративної реформи та реформи адміністративного деліктного права. Автор 

переконаний, що позитивним наслідком цих процесів має стати подолання глибоко 

індокринованого в масовій юридичній свідомості міфу про omnipotentia 

адміністративного та адміністративного деліктного права в царині усіх можливих 

управлінських та позауправлінських відносин, долучно з процесуальними, що 

виникають в часі здійснення судочинства.  

Аргументовано позицію, відповідно до якої процесуальні правопорушення, що 

не мають великої суспільної небезпеки, мають бути вилучені з предмета відання 

адміністративного деліктного законодавства, бо їхнє справжнє місце – новий Кодекс 

про процесуальні правопорушення. Інакше кажучи, адміністративні правопорушення 

процесуального характеру та відповідальність за них у ході своєї галузевої 

законодавчої трансформації мають застосовуватися винятково до учасників процесу 

в судовому порядку в межах того чи іншого юридичного провадження. Це є 

важливою умовою подальшого утвердження засад поділу влади, незалежності 

судової гілки влади та ефективності правосуддя. 

У підрозділі 4.5 «Дисциплінарна відповідальність за правопорушення  

в кримінальному процесі: пролегомени до формування доктрини дисциплінарної 
юстиції» зазначається, що більшою мірою de facto причини неналежного 

правосуддя закорінено в завуальованій залежності судової влади від решти гілок 

державної влади, у порушення конституційної засади її поділу та засад 

функціонування судової влади. В арсеналі прихованого впливу залишаються також і 

дисциплінарно-юрисдикційні повноваження публічної адміністрації, що створює їй 

можливості для «легального» приборкання норовливих служителів Закону 

законними засобами дисциплінарної відповідальності. 

У дисертації розкрито зміст виявлених дисертантом вад нормативно-

правового регулювання дисциплінарної відповідальності владних та професійних 

суб’єктів судочинства, зокрема, неконкретизований законодавчий характер 

формулювання її підстав із одночасною їхньою деталізацією в підзаконних актах, 

що створює ризики їхньої довільної інтерпретації. Зазначається, що встановлені 

законом дисциплінарні санкції не повною мірою відповідають засадам 

пропорційності та доцільності, їхній внутрішній упорядкованості. Підкреслюється 

також й факт браку належної правової процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності різних категорій владних та професійних суб’єктів судочинства, 

разючий дисбаланс правового статусу суддів, прокурорів, слідчих, детективів, 

оперативних працівників у частині їхньої відповідальності.  

Як свідчить практика, типовими дисциплінарними проступками суддів є: 

відмова у доступі до правосуддя чи інші істотні порушення норм процесуального 

права – у 78 % випадків, а також за допущення поведінки, що порочить звання судді 

та підриває авторитет правосуддя – у 68 % випадків. Типовими дисциплінарними 

проступками прокурорів є: невиконання або неналежне виконання службових 

обов’язків (64,2 %); грубе порушення правил прокурорської етики (34,8 %); дії, що 

порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, 
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неупередженості та незалежності (16,6 %) (загальна сукупність понад 100 %, 

оскільки можливі подвійні та потрійні стягнення). Типовими порушеннями 

адвокатів при накладенні на них дисциплінарного стягнення у виді зупинення права 

на заняття адвокатською діяльністю є: повторне протягом року вчинення 

дисциплінарного проступку та систематичного або грубого одноразового 

порушення правил адвокатської етики. Щодо слідчих та експертів, то 

транспарентністю статистика їх дисциплінарної відповідальності не відрізняється. 

Водночас щодо слідчих можливо виділити такі типові дисциплінарні 

правопорушення: недотримання норм КПК України під час проведення досудового 

розслідування; приховування від обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення, які були відомі, але не отримали реєстраційного номера або не 

були зафіксовані у встановленому законодавством України порядку. 

Автор також звертає увагу й на те, що адміністративну реформу ще не 

завершено, тому й далі зберігає свою актуальність і такий її важливий чинник, як 

питання реформування дисциплінарного деліктного законодавства. У дисертації в 

цьому зв’язку спеціально наголошується на нагальній потребі створення її надійного 

фундаменту. Таким, на думку дисертанта, має стати державна доктрина 

дисциплінарної юстиції, вузлові позиції якої б стосувалися усіх суб’єктів публічної 

служби, а також професійних суб’єктів, які виконують окремі функції у сфері 

публічного адміністрування та правосуддя – адвокатів, експертів, спеціалістів, 

перекладачів etc. У підрозділі сформульовано підтримкові конструкції цієї 

доктрини. 

Процесуальні дисциплінарні та інші дисциплінарні правопорушення та 

відповідальність за них для владних (професійних) суб’єктів судочинства, а також 

для усіх інших державних службовців слід визначити в єдиному уніфікованому 

Кодексі про дисциплінарні правопорушення. Зазначені заходи сприятимуть, як 

стверджується в дисертації, забезпеченню незалежності судової влади, утвердженню 

справжньої процесуальної самостійності суб’єктів кримінального провадження 

шляхом усунення реальних ризиків їх дисциплінарного псевдопокарання. Також 

дисциплінарна юстиція має стати важливою гарантією для усіх суб’єктів публічної 

служби, сприятиме розвитку нової галузі права, законодавства та науки – 

дисциплінарної. 

У підрозділі 4.6 «Цивільно-правова відповідальність за правопорушення 

в кримінальному процесі: пошук єдиної концепції» на основі аналізу чинного зако-

нодавства та наукових позицій О. В. Капліної, В. Т. Нора, М. Є. Шумила та інших 

процесуалістів робиться висновок, що інститут цивільно-правової відповідальності  

в кримінальному процесі має функціонувати в межах цілісної концепції таких її 

інститутів (субінститутів): 1) відшкодування шкоди, завданої незаконними актами 

(рішеннями, діями та бездіяльністю) владних суб’єктів кримінального процесу 

(інших проваджень); 2) реабілітації; 3) відшкодування шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від кримінального правопорушення 4) цивільного позову в кримінальному 

процесі; 5) матеріальної відповідальності владних суб’єктів судочинства. Також 

доводиться публічно-правова природа цих інститутів; механізм їхнього 

функціонування повинен закріплятися в окремих однойменних законах. 

Дійшовши висновку про незадовільний стан практики відшкодування шкоди, 
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заподіяної незаконними діями владних функціонерів кримінального провадження в 

процесуальних ситуаціях закриття провадження, постановлення виправдувального 

вироку стосовно невинно притягнутих до відповідальності та обвинувального 

вироку щодо іншого владного суб’єкта судочинства, на підставі відповідного 

рішення ЄСПЛ, скасування процесуального рішення як незаконного, автор 

пропонує перенести обов’язок ініціювання питання про відшкодування шкоди  

з постраждалих осіб на владних суб’єктів судочинства. 

Одночасно пропонується надати постраждалим право самим звертатися  

з позовом про відшкодування у всякому разі виявлення факту заподіяння їм шкоди. 

Зрозуміло, що таке звернення можливе тільки в стосунку до держави, а не до її 

органу, котрий учинив «інквізиторські» дії (ч. 1 ст. 12 Закону № 266/94-ВР). 

Держава у згаданих правовідносинах виступає sui generis гарантом у розумінні 

пунктів 55 і 67 Висновку № 3 (2002) КРЄС від 19 листопада 2002 р. для забезпечення 

незалежності, неупередженості та самостійності суб’єктів судочинства від будь-

якого втручання постраждалих в їх діяльність. 

У дисертації також обґрунтовується наукова позиція про неефективність 

інституту регресу у правовідносинах із відшкодування шкоди. Дисертант 

налаштований думати, що останній має бути вилучений як такий, оскільки його 

реалізація посягає на інші не менш важливі процесуальні цінності – самостійність 

та незалежність владних суб’єктів судочинства. Це підтверджується й досвідом 

інших країн (Великобританія, Німеччина, США, Швейцарія та ін.). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено основні наукові результати дослідження комплексної 

проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, 

які можна кваліфікувати як серйозне досягнення в розвитку теорії кримінального 

процесу. Головними новими теоретичними та практичними результатами цього 

дослідження є: 

1. Юридична відповідальність існує в правовій дійсності винятково як 

відповідальність за правопорушення (відповідно до категоріальної пари «причина»–

«наслідок») або vice versa «правопорушення»–«юридична відповідальність»). Будь-

яка юридична відповідальність – це інститут публічного права. Основною 

атрибутивною ознакою юридичної відповідальності є ознака примусу в різних його 

правових іпостасях. 

2. За концепцією юридичних режимів С. С. Алексєєва, юридична 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі, як певний 

юридичний режим, являє собою особливу цілісну систему регулювального та 

охоронного впливу на кримінальні процесуальні правовідносини, що спрямовано в 

цілому на вирішення завдань кримінального провадження. Такий вплив 

забезпечуються усім комплексом (системою) юридичної відповідальності,  

а не тільки засобами процесуального характеру.  

Системоутворювальними факторами інституту юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі визначено: 1) спільність завдань 

регулювального та охоронного комплексного впливу на конкретну систему 
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правовідносин – кримінальних процесуальних; 2) єдність групи правопорушень, що 

вчиняються в конкретній системі кримінальних процесуальних правовідносин, хоча 

й різної галузевої належності; 3) спільність групи спеціальних суб’єктів, що 

потенційно можуть вчинювати (вчинюють) ці правопорушення – суб’єкти 

кримінального процесу. 

Єдність цієї системи забезпечується наявністю зовнішніх та внутрішніх 

системних субординаційних та координаційних зв’язків. Її елементам (галузевим 

видам відповідальності) притаманний детермінувальний вплив одного на одне та 

зовнішні й внутрішні трансформаційні процеси. Загалом система цієї юридичної 

відповідальності через синергію прагне до створення єдиних методологічних 

підходів, уніфікації законодавства та практичних процедур, законодавчого їх 

визначення, кодифікації тощо. З іншого боку, внаслідок вад теорії та дефектів 

законодавства вона схильна до ентропійних явищ у законотворчій та практичній 

діяльності. 

3. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі за 

своєю правовою природою є кримінальним процесуальним інститутом, а за 

галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим). Її систему de lege lata 

складають такі галузеві види юридичної відповідальності: кримінальна, кримінальна 

процесуальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова. De lege ferenda 

пропонується нова галузева модель юридичної відповідальності за правопорушення 

в кримінальному процесі: кримінальна, кримінальна процесуальна, дисциплінарна, 

цивільно-правова; з неї необхідно вилучити адміністративну відповідальність, 

шляхом законодавчої трансформації адміністративних правопорушень 

процесуального характеру та відповідальності за них у процесуальні, як 

непритаманній відповідальності для сфери судочинства. 

4. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі 

характеризується такими атрибутивними ознаками: 1) вид державного примусу;  

2) безумовний наслідок встановленого (доведеного) складу вчиненого право-

порушення в кримінальному процесі, як єдиної її підстави; 3) визначається 

специфічним основним об’єктом правової охорони; 4) обов’язковий елемент статусу 

суб’єктів кримінального процесу; 5) форма реалізації санкції правової норми;  

6) реалізується в ході правозастосовної діяльності уповноважених державних 

органів або їх посадових осіб, а також міжнародних інституцій; 7) реалізується  

у спосіб належної правової процедури. Ці ознаки розкривають її правову суть та  

є методологічним підґрунтям для її відмежування від інших понять. 

5. Компонентами теорії юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є такі складові: 1) мета, цілі, завдання та функції юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 2) засади цієї 

відповідальності; 3) її підстави, умови та стадії; 4) встановлений склад 

правопорушення в кримінальному процесі як підстава юридичної відповідальності; 

5) система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі, її системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми і напрями їх 

вирішення. 

6. Під метою застосування юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі варто розуміти її позитивний ефект – бажану та очікувану  
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в майбутньому модель належної функціональної поведінки суб’єктів кримінального 

процесу як юридичного засобу забезпечення праксеологічної справності 

кримінального провадження.  

Основними цілями юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі, що конкретизують її мету, є: 1) закріплення, 

упорядкування суспільних (правових) відносин у сфері кримінального провадження 

та їх удосконалення; 2) виправлення правопорушників та виховання інших 

громадян; 3) відновлення порушених суспільних та правових (процесуальних) 

відносин і станів; 4) покарання винуватого у вчиненні правопорушення;  

5) запобігання вчиненню правопорушень у майбутньому.  

7. Систему функцій юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі складають регулятивна, виховна, відновлювальна, 

каральна, превентивна функції. Вони містять у собі низку інших похідних функцій 

та взаємодіють між собою; кожна з функцій залежно від виду юридичної 

відповідальності та правової ситуації проявляється не лінійно, а полігонально в їх 

системі, і насамперед визначають правопоновлювальне призначення інституту 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі. 

8. У системі засад юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі основоположне місце посідає конституційна засада 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, що потребує 

законодавчої легітимізації в КПК України, як і засада кримінального провадження. 

Реалізація цієї засади має бути основана на вимогах повного та безумовного 

відшкодування шкоди, завданої незаконними діями і рішеннями владних суб’єктів 

кримінального провадження, а також за неефективність їхньої діяльності. 

9. Підставами юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

нальному процесі є: нормативна, фактична та процесуальна. Ці підстави 

визначають логіку послідовних процесуально-пізнавальних дій у перебігу реалізації 

юридичної відповідальності суб’єктами, на яких покладено виконання цієї функції, 

віддзеркалюють внутрішню сторону діяльності суб’єктів покладення юридичної 

відповідальності. Додатково виділено дискваліфікаційну підставу – фактичні або 

юридичні підстави чи їх сукупність, що слугують підставами для припинення 

(зміни) правовідносин відповідальності на будь-якому етапі їх розвитку. У рамках 

концепту процесуальної детермінації лише процесуальна підстава є єдиним 

фундаментом легального визначення (дескрипції) нормативної, фактичної та 

дискваліфікаційної підстав, а також виявлення об’єднавчих взаємозв’язків між ними 

та виникнення, розвитку й припинення правовідносин юридичної відповідальності. 

10. Головною умовою юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі є чітко визначений загальний правовий статус суб’єкта,  

в корпусі якого одночасно міститься і його окремий кримінальний процесуальний 

статус; таким чином він є, з одного боку, суб’єктом кримінального процесу, а  

з іншого – суб’єктом тої чи іншої галузевої юридичної відповідальності. Юридична 

відповідальність – обов’язковий елемент правового (процесуального) статусу. 

11. Загальнотеоретичну конструкцію стадій юридичної відповідальності 

складають такі стадії: 1) ініціації; 2) конкретизації; 3) реалізації та 4) припинення 

юридичної відповідальності. Ці стадії демонструють логіку та хронологію 
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послідовних процесуальних дій у правовому механізмі реалізації юридичної 

відповідальності. Вони законодавчо конкретизуються у стадіях того чи іншого 

юридичного провадження, що не може мати вигляд іншої теоретичної та 

законодавчої конструкції. 

12. Правопорушення в кримінальному процесі за своєю правовою природою є 

кримінальним процесуальним інститутом, правова етіологія яких передусім 

відстежується в генетичних взаємозв’язках з кримінальними процесуальними 

правовідносинами, як особливим юридичним режимом, а не з їхньою юридично-

галузевою адресою реєстрації. За галузевою належністю цей інститут є 

комплексним (міжгалузевим), бо охоплює правові норми різних галузей права 

юридичної відповідальності за їх вчинення. 

Систему правопорушень у кримінальному процесі складають кримінальні 

процесуальні правопорушення моногалузевого характеру (визначені лише в КПК 

України і за які передбачено лише кримінальну процесуальну відповідальність), а 

також кримінальні процесуальні правопорушення полігалузевого характеру (за 

вчинення яких передбачено й інші види юридичної відповідальності). Водночас 

останні мають й інакшу, окрім процесуальної, правову (законодавчу) природу: 

кримінально-правову, адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову.  

Неконкретизовані законодавчі визначення, викладені в законодавчих 

конструкціях загального характеру: «невиконання процесуальних обов’язків», 

«порушення присяги», «зловживання правом» тощо мають бути вилучені з тексту 

закону. Усі вони не становлять самостійні підстави юридичної відповідальності,  

а є лише неконкретизованими назвами правопорушень у кримінальному процесі. 

Масив правопорушень в кримінальному процесі та юридична відповідальність за 

них має бути систематизовано та законодавчо визначено (конкретизовано)  

у відповідних галузевих законах (кодексах), що відповідає сучасній національній 

доктрині законодавчої визначеності, системі права та законодавства. Моногалузеві 

процесуальні правопорушення потрібно викласти в окремому Кодексі про 

процесуальні правопорушення. 

«Диспозитивні» формулювання підстав застосування юридичної 

відповідальності, що містяться в окремих статтях КПК України (ст. 330, 379 та ін.), 

повинні бути вилучені, бо юридична відповідальність кріпиться на засадах її 

невідворотності (імперативності). 

Для владних та професійних суб’єктів процесу має наставати лише 

правопоновлювальна процесуальна відповідальність, що має преюдиціальне 

значення для їхньої можливої подальшої дисциплінарної відповідальності. Факти 

вчинення процесуальних правопорушень владними та професійними суб’єктами 

повинні фіксуватися в їхньому досьє на підставі окремої ухвали (постанови) суду, 

прокурора і слідчого, а тому КПК України потрібно доповнити ст. 110-1 

відповідного змісту. 

13. Проблеми об’єктивно-протиправних діянь полягають насамперед  

в наукових проблемах психологічної концепції вини, догматичний зміст якої 

здебільшого не піддається сумніву та не переглядається протягом останніх 

десятиліть. Вину, спираючись на інтегровані уявлення психологічної, нормативної 

та оцінної її концепцій, пропонується поділяти на кримінальну, цивільно-правову, 
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дисциплінарну та процесуальну. Зміст та конструкція вини в складі процесуальних 

правопорушень має розкриватися насамперед завдяки правозастосовній 

інтерпретації законодавчих установлень типу «невиконання, неналежне або 

несвоєчасне виконання», «неналежне ставлення до службових обов’язків», 

«невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків». Наслідками за 

вчинення об’єктивно-правових діянь завжди є застосування поновлювальних 

заходів юридичної відповідальності, а у визначених законом випадках – і штрафної 

відповідальності. 

14. Тільки встановлення справжніх причин помилок, яких припустилися певні 

функціонери кримінального судочинства, може бути обов’язковою передумовою 

правильного вирішення питання про настання юридичної відповідальності. Тому 

причин помилок у кримінальному процесі треба дошукуватися не тільки  

у пізнавальному феномені – омані, – але й у діяльнісній сфері – як наслідку 

необґрунтованого ризику та неналежного ставлення до виконання службових 

обов’язків. У разі винуватого порушення закону, коли хтось із юристів припустився 

помилки або ж неналежно поставився до виконання службових обов’язків, то тоді 

має наступати каральна юридична відповідальність; у будь-якому разі 

застосовуються визначені законом процесуальні засоби поновлення порушеної 

законності.  

15. Законодавче конструювання злочинів проти правосуддя слід здійснювати 

за єдиним критерієм – об’єктом злочинного посягання як основної конструктивної 

ознаки складу правопорушення; ним (об’єктом) треба вважати тільки процесуальні 

правовідносини у відповідній судовій юрисдикції, яким протиправними діяннями 

підвищеної суспільної небезпеки завдається шкода. А тому розділ XVIII КК України 

повинен містити злочини, передбачені ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 

КК України; інші ж злочини з цього розділу мають бути переміщенні до інших 

розділів КК України. 

Однією з гарантій від незаконного кримінального переслідування окремих 

владних та професійних суб’єктів судочинства (слідчого, детектива, оперативного 

працівника, експерта, спеціаліста та перекладача) має стати особливий порядок 

кримінального провадження щодо цих суб’єктів. 

16. Для реального обмеження командно-адміністративного елемента  

в дисциплінарних провадженнях щодо владних та професійних суб’єктів 

судочинства, як рівно ж і щодо інших суб’єктів публічної служби, вони 

(провадження) мають реалізовуватися в рамках дисциплінарної юстиції, що загалом 

відповідає європейським стандартам. Процесуальні дисциплінарні та інші 

дисциплінарні правопорушення та відповідальність за них для цих суб’єктів 

юридичного провадження, а також для усіх інших державних службовців, доцільно 

визначити в єдиному уніфікованому Кодексі про дисциплінарні правопорушення. 

17. Систему цивільно-правової відповідальності в кримінальному процесі 

складають інститути (субінститути): 1) відшкодування шкоди, завданої незаконними 

актами (рішеннями, діями та бездіяльністю) владних суб’єктів кримінального 

процесу (інших проваджень); 2) реабілітації; 3) відшкодування шкоди фізичній 

особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення; 4) цивільного позову  

в кримінальному процесі; 5) матеріальної відповідальності владних суб’єктів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w123
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судочинства, що слід визначити в окремих законах.  

Інститут регресу у правовідносинах відшкодування шкоди повинен бути 

вилучений через свою юридико-соціальну небезпеку, оскільки він реально посягає 

на самостійність та незалежність владних суб’єктів судочинства. 

18. За результатами дослідження сформульовано й низку інших конкретних 

пропозицій на удосконалення чинного законодавства України. Викладено нові 

редакції: 1) п. 23, 24 ст. 7, 9, 29-1, 29-2, 130, 131, 110-1, 330, 379, 480 КПК України; 

2) ст. 25-1, 67, 375, 384 КК України; 3) ст. 1191 Цивільного кодексу України;  

4) ст. 185-3, 185-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 5) ст. 105, 

106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 
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Андрушко О. В. Теорія та практика юридичної відповідальності за 
правопорушення в кримінальному процесі. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2020.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. Вирішено наукову 

проблему, що пов’язана з подоланням фрагментарності наукового пояснення 

теоретичних та практичних проблем юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. 

Установлено, що юридична відповідальність за правопорушення в криміналь-

ному процесі за своєю правовою природою є кримінальним процесуальним 

інститутом, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим). Розроблено 
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та проаналізовано загальні положення теорії юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. Виявлено системні проблеми галузевих 

видів юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі  

та запропоновано шляхи їх вирішення. Автором запропоновано теоретичну та 

законодавчу модель юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі. Розроблено науково-обґрунтовані пропозиції на 

вдосконалення норм кримінального процесуального законодавства і практики його 

застосування. 

Ключові слова: юридична відповідальність, примус, правопорушення в 

кримінальному процесі, кримінальна процесуальна діяльність, кримінальна відпові-

дальність, адміністративна відповідальність, кримінальна процесуальна відпові-

дальність, дисциплінарна відповідальність, цивільно-правова відповідальність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Андрушко А. В. Теория и практика юридической ответственности за 
правонарушение в уголовном процессе. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию института юридической 

ответственности за правонарушение в уголовном процессе. Решена научная 

проблема, которая связана с преодолением фрагментарности научного объяснения 

теоретических и практических проблем юридической ответственности за правона-

рушение в уголовном процессе. 

Концептуализировано институт юридической ответственности за правонару-

шение в уголовном процессе как определенный юридический режим, который 

являет собой особенную целостную систему регулятивного и охранного воздействия 

на уголовные процессуальные правоотношения, что направлено в целом на решение 

задач уголовного производства. Установлено, что такое воздействие обеспечивается 

всем комплексом (системой) юридической ответственности, а не только средствами 

процессуального характера.  

Системообразующими факторами института юридической ответственности за 

правонарушение в уголовном процессе есть: 1) общность задач регулирующего и 

охранного комплексного воздействия на конкретную систему правоотношений – 

уголовных процессуальных; 2) единственная группа правонарушений, которые 

совершаются в конкретной системе уголовных процессуальных правоотношений, 

хотя и разной отраслевой принадлежности; 3) общность группы специальных 

субъектов, которые потенциально могут совершать (совершают) эти 

правонарушения – субъекты уголовного процесса. 

Определено, что юридическая ответственность за правонарушение в 

уголовном процессе по своей правовой природе является уголовным 

процессуальным институтом, а за отраслевой принадлежностью – комплексным 
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(межотраслевым). De lege ferenda предлагается новая отраслевая модель 

юридической ответственности за правонарушение в уголовном процессе: уголовная, 

уголовная процессуальная, дисциплинарная, гражданско-правовая, из которой 

необходимо исключить «инородную» административную ответственность. 

Разработаны общие положения теории юридической ответственности за 

правонарушение в уголовном процессе, компонентами которой являются: 1) общая 

цель, цели, задачи и функции юридической ответственности за правонарушение в 

уголовном процессе; 2) принципы этой ответственности; 3) ее основания, условия и 

стадии; 4) установленный состав правонарушения в уголовном процессе как 

основание ответственности; 5) система юридической ответственности за 

правонарушение в уголовном процессе, системные теоретические, законодательные 

и практические проблемы и способы их разрешения. 

Доказано, что правонарушение в уголовном процессе за своей правовой 

природой является уголовным процессуальным институтом, правовая этиология 

которого, прежде всего, отслеживается в генетических взаимосвязях с уголовными 

процессуальными правоотношениями, как особенным юридическим режимом, а не с 

их юридически-отраслевым адресом регистрации. Систему правонарушений в 

уголовном процессе составляют уголовные процессуальные правонарушения 

моноотраслевого характера, а также комплексные (межотраслевые) уголовные 

процессуальные правонарушения. В то же время, последние имеют и другую, кроме 

процессуальной, правовую (законодательную) природу: уголовно-правовую, 

административную, дисциплинарную, гражданско-правовую. 

Сформирована теоретическая конструкция системы мер уголовной 

процессуальной ответственности, которую предложено закрепить в отдельном 

Кодексе о процессуальных правонарушениях. Обоснована мысль о том, что для 

властных и профессиональных субъектов процесса должна наступать лишь 

правовосстанавливающая ответственность, которая имеет преюдициальное значение 

для их дисциплинарной ответственности. Факты совершения процессуальных пра-

вонарушений властными и профессиональными субъектами должны фиксироваться 

в их досье на основании отдельного определения (постановления) суда, прокурора и 

следователя, в связи с чем УПК Украины предложено дополнить статьей 110-1 

«Отдельное определение (постановление) суда, прокурора и следователя». 

Для обеспечения независимости и самостоятельности властных и профессио-

нальных субъектов уголовного производства их дисциплинарную ответственность 

следует реализовывать исключительно в пределах дисциплинарной юстиции  

(в судебном порядке). Процессуальные дисциплинарные и другие дисциплинарные 

правонарушения и ответственность за них для этих субъектов юридического 

производства, а также для всех других государственных служащих, следует 

определить в единственном унифицированном Кодексе о дисциплинарных 

правонарушениях. 

Разработана система гражданско-правовой ответственности в уголовном 

процессе с ее дифференциацией на институты (субинституты): 1) возмещения вреда, 

нанесенного незаконными актами (решениями, действиями и бездеятельностью) 

властных субъектов уголовного процесса; 2) реабилитации; 3) возмещения вреда 

физическому лицу, которое потерпело от уголовного правонарушения;  
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4) гражданского иска в уголовном процессе; 5) материальной ответственности 

властных субъектов судопроизводства. Обоснованы предложения об отмене 

регрессной ответственности властных субъектов судопроизводства.  

Разработаны научно-обоснованные предложения на совершенствование норм 

уголовного процессуального законодательства и практики его применения. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, принуждение, 

правонарушения в уголовном процессе, уголовная процессуальная деятельность, 

уголовная ответственность, уголовная процессуальная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, административная ответственность, гражданско-

правовая ответственность. 

 

SUMMARY 
 

Andrushko O. V. Theory and practice of legal responsibility for offenses in 
criminal proceedings. – On the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.09 – criminal process and criminology; forensic 

examination; operational and investigative activities. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The thesis presents a complex research of the institute of legal responsibility for 

offenses in criminal proceedings. The scientific problem related to overcoming the 

fragmentary scientific explanation of theoretical and practical problems of legal 

responsibility for offenses in criminal proceedings has been solved. 

It is established that the legal responsibility for the offense in criminal proceedings by 

its legal nature is a criminal procedural institution, and by sectoral affiliation – a complex 

(intersectoral) one. The general provisions of the theory of legal responsibility for offenses 

in criminal proceedings have been developed and analyzed. Systemic problems of the 

sector types of legal responsibility for offenses in criminal proceedings have been revealed 

and ways of their solving have been offered. The author proposes a theoretical and 

legislative model of legal responsibility for offenses in criminal proceedings. Scientifically 

substantiated proposals for improving the norms of criminal procedure legislation and the 

practice of its application have been developed. 

Key words: legal responsibility, coercion, offenses in criminal proceedings, criminal 

procedural activity, criminal responsibility, administrative responsibility, criminal 

procedural responsibility, disciplinary responsibility, civil and legal responsibility. 




