
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ОПАНАСЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ 

 

УДК 343. 364 

      

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ДОКАЗІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»  

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_______________ В.І. Опанасенко 

 

Науковий керівник:   

Андрушко Петро Петрович, 

кандидат юридичних наук, професор 

 

 

Київ – 2019 



 

 

 2 

АНОТАЦІЯ 

Опанасенко В.І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію 

доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. – Київський національний 

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

2019. 

Дисертація присвячена питанням визначення оптимальної теоретичної 

моделі кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації 

доказів. 

Сутність правосуддя як об’єкту кримінально-правової охорони повинна 

визначатись з огляду на два фактори: 1) зміст, який вкладається у поняття 

«правосуддя» в Конституції України та базовому регулятивному законодавстві 

(законодавстві про судоустрій та статус суддів); 2) реальний кримінально-правовий 

зміст положень розділу ХVIII Особливої частини КК. У зв’язку з виявленою 

невідповідністю цих факторів припускається, що або назва розділу ХVIII Особливої 

частини КК є надмірно вузькою та не відповідає реальному змісту його положень, 

або ж під правосуддям у назві цього розділу законодавець має, насправді, на увазі не 

якусь одну, а відразу декілька доволі різнорідних соціальних цінностей. Подолати 

певну аморфність та несистемність зазначеного розділу Кодексу можна або шляхом 

звуження його змісту за рахунок вилучення тих положень кримінального закону, які 

не охороняють правосуддя у «вузькому» сенсі, або ж шляхом уточнення 

(розширення) назви розділу ХVIII Особливої частини КК з метою її узгодження з 

положеннями, що утворюють даний розділ Кодексу. 

Злочини проти правосуддя класифікуються за такими критеріями: 1) за 

суб’єктом посягання;  2)  за безпосереднім об’єктом злочину; 3) за механізмом 
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заподіяння шкоди об’єкту посягання (його порушення «зсередини» та «зовні»); 4) 

за спільною інтегрованою характеристикою суб’єкта та об’єкта злочину; 5) за 

характером діяння (об’єктивною стороною злочину); 6) за особливостями 

діяльності конкретних державних органів по здійсненню правосуддя. З-поміж 

злочинів проти правосуддя доцільно виокремлювати злочинів «у сфері 

доказування»; до якої пропонується віднести злочини, відповідальність за які 

передбачена статтями 373, 383, 384, 385, 386, 387 КК. 

Єдиним або основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених 

статтями 373, 383, 384, 385, 386, 387 КК, є здійснювана у відповідності до закону 

процесуальна діяльність компетентних органів та осіб по збиранню, а також 

фіксуванню доказів; враховуючи це, зроблено висновок про можливість об’єднання 

вказаних злочинів в одну групу, яку запропоновано називати «Злочини проти 

встановленого порядку збирання та фіксування доказів» та поділяти на такі підгрупи: 

1) посягання на встановлений порядок збирання та /або фіксування доказів, пов’язані 

із впливом на особу як «носія» доказів; 2) посягання на встановлений порядок 

збирання та /або фіксування доказів, пов’язані із впливом на предмет – докази як 

єдність фактичних даних (інформацію) та їх процесуальних джерел; 3) посягання на 

встановлений порядок збирання та /або фіксування доказів, не пов’язані із впливом 

на особу як «носія» доказів чи самі докази.  

Кримінально-караною фальсифікацією в дисертації пропонується вважати 

суспільно-небезпечне протиправне виготовлення (створення) предмету, який за 

формою чи/та за змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін 

(спотворення) справжнього предмету для надання йому нових якостей, вчинені з 

метою видавання сфальсифікованого предмету за справжній, а також збут чи 

використання такого предмету.  

Ознаками кримінально-караної фальсифікації є суспільна небезпечність та 

протиправність поведінки особи. Суспільна небезпечність відповідних дій може 

пов’язуватись з характеристикою предмета фальсифікації, з настанням суспільно-

небезпечних наслідків, із органічним поєднанням фальсифікації з іншим діянням в 
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межах одного юридичного складу – коли фальсифікація (підроблення) виступає 

способом вчинення певного виду забороненої поведінки. Протиправність при 

здійсненні кримінально-караної фальсифікації означає наступне: а) вчинене 

суб’єктом діяння передбачене в Особливій частині КК як злочин певного виду 

(різновиду); б) вчинене суб’єктом діяння не є малозначним у розумінні ч. 2 ст. 11 КК; 

в) відсутні обставини, які виключають злочинність діяння. 

Фальсифікація доказів – це штучне створення або спотворення змісту чи 

джерела конкретного доказу, вчинене з метою його використання при здійсненні 

офіційного провадження, а також саме використання сфальсифікованого доказу. 

Фальсифікацію доказів можна класифікувати за: 

-ознаками предмету (об’єкту) фальсифікації на: а) фальсифікацію речових 

доказів; б) фальсифікацію письмових доказів (документів); в) фальсифікацію 

електронних доказів; г) фальсифікацію особистісних доказів. 

- за механізмом вчинення на: а) фальсифікацію доказів, яка вчинюється 

безпосередньо; б) фальсифікацію доказів, яка вчинюється опосередковано – 

шляхом впливу на інших осіб з метою спонукати або примусити їх вчинити дії по 

фальсифікації доказів; 

- за суб’єктом на: а) фальсифікацію доказів, вчинену загальним суб’єктом; б) 

фальсифікацію доказів, вчинену спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, 

свідком, потерпілим та іншими учасниками офіційного провадження). 

У Розділі ХVІІІ Особливої частини КК окремі прояви фальсифікації доказів 

безпосередньо «представлені» такими ознаками: «завідомо неправдиве показання» 

(ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» (ч. 1 ст. 384), «завідомо 

неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384), «подання завідомо недостовірних або 

підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК), «штучне створення доказів обвинувачення» 

(ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів обвинувачення чи захисту» (ч. 2 

ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, експерта) до давання завідомо 

неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК). 

За   наявності  зв'язку  суб’єкта   фальсифікації   доказів  з  іншою особою, яка 
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вчинила конкретний злочин, поведінка першого має визнаватись проявом 

приховування «чужого» злочину. Залежно від того, чи було таке приховування 

заздалегідь обіцяним, чи ні, його можна визначити як: а) співучасть у злочині; б) 

заздалегідь не обіцяне приховування злочину.  

Кримінально-правова оцінка фальсифікації (підроблення та використання) 

речових, письмових доказів та електронних доказів залежить від: а) виду офіційного 

провадження (кримінальне провадження чи інші види); б) суб’єкту фальсифікації 

(слідчий, прокурор; свідок, потерпілий, експерт чи інші особи); в) змісту доказів 

(обвинувальні чи виправдувальні), та інших обставин. Зокрема, фальсифікація у 

формі створення підроблених речових, письмових та електронних доказів у багатьох 

випадках взагалі не тягне кримінальної відповідальності – ні за статтями Розділу 

ХVІІІ «Злочини проти правосуддя», ні за іншими нормами. 

Момент закінчення передбаченого ст. 384 КК злочину у формі завідомо 

неправдивих показань запропоновано визначати як час сприйняття відповідної 

інформації особою, яка здійснює допит. З огляду на це, поведінка особи, яка під час 

допиту змінює свої показання, не має розглядатись як добровільна відмова за жодних 

умов.  

На можливість визнання єдиним продовжуваним злочином декількох 

випадків надання неправдивих показань не впливає ні конкретний зміст показань, 

ні стадія провадження, на якій вчинено відповідні дії. Враховуватись має лише 

зміна умислу, пов’язана із наміром вчинити лжесвідчення за наявності 

обтяжуючих обставин. 

Кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до надання 

завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивих висновків залежить від 

таких основних факторів: а) характеристик суб’єкта злочину; б) об’єкта впливу 

(свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного); в) форми впливу; г) виду 

офіційного провадження. 

Положення про фальсифікацію доказів присутні в законодавстві практично всіх 

пострадянських країн, за винятком Туркменістану, Узбекистану та України.  
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Для кримінального законодавства тих країн, у яких є статті про фальсифікацію, 

так само як для Модельного КК (ст. 336), характерною є диференціація 

відповідальності за фальсифікацію залежно від виду справи (провадження), в ході 

якого здійснюються відповідні дії. Здебільшого така диференціація відбувається 

шляхом виділення окремих частин в межах однієї і тієї ж статті; лише за КК Грузії 

відповідальність за фальсифікацію доказів у цивільній або адміністративній справі, а 

також у кримінальній справі передбачена різними статтями. У кримінальному 

законодавстві Казахстану та РФ статті про фальсифікацію доказів були доповнені 

нормами про фальсифікацію матеріалів (або результатів) оперативно-розшукової 

діяльності  (ч. 3 ст. 416 КК Казахстану, ч. 4 ст. 303 КК РФ). Грузія – єдина із 

пострадянських держав, законодавство якої передбачає спеціальну відповідальність 

за фальсифікацію доказів загальним суб’єктом.  

Загалом є можливими є дві моделі кримінально-правового регулювання 

відносин у сфері фальсифікації доказів: унітарна та диференційована. З них 

оптимальною є так звана диференційована модель, яка передбачає встановлення 

відповідальності за фальсифікацію різних видів доказів, а також безпосередню та 

опосередковану фальсифікацію в окремих статтях кримінального закону. У зв’язку 

із виявленими прогалинами у законодавчому регулюванні зазначених відносин, 

запропоновано доповнити КК статтею 384
1
 «Фальсифікація речових, письмових та 

електронних доказів».  

Піддається критиці зміст ст. 384 КК «Введення в оману суду або іншого 

уповноваженого органу». Зокрема, вказується на необхідність гармонізації положень 

кримінального закону, які встановлюють відповідальність за фальсифікацію доказів, 

з положеннями процесуального законодавства, а саме - з точки зору передбачених 

останнім видами джерел доказів. У зв’язку з цим запропонована нова редакція ст. 

384 КК, яку пропонується назвати «Лжесвідчення». 

Ключові слова: злочини проти правосуддя, злочини у сфері доказування, 

фальсифікація доказів, лжесвідчення, кримінально-карана фальсифікація.  
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SUMMARY 
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features of regulation and ways to improve. – Qualifying scientific work in the form 

of manuscript. 

Dissertation for the Science Degree of Candidate of Legal Sciences (Philosophy 

Doctor) on specialty 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive 

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

Science of Ukraine, Kyiv, 2019. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is dedicated to the questions of determining the optimal 

theoretical model for criminal law regulation of relations in the field of falsification of 

evidence. 

The essence of Justice as the object of Criminal Law protection should be 

determined on the basis of two factors: 1) the content that is included in the concept of 

"justice" in the Constitution of Ukraine and the basic regulatory legislation (legislation 

on the judicial system and the status of judges); 2) the actual criminal law content of the 

provisions of section ХVIII of the Special Part of the Criminal Code. In connection with 

the revealed discrepancy of these factors, it is assumed that either the title of section 

ХVIII of the Special Part of the Criminal Code is too narrow and does not correspond to 

the actual content of its provisions, or, under the "justice" in the title of this section, the 

legislator does not in fact mean one, but several somewhat diverse social values at once. 

Certain amorphism and non-systemicity of this section of the Code can be overcome 

either with narrowing its content by removing those provisions of the criminal law that 

do not protect the justice in the "narrow" sense, or by clarifying (extending) the title of 

section ХVIII of the Special Part of the Criminal Code in order to reconcile it with the 

provisions of this section of the Code. 

Crimes against justice are classified according to the following criteria: 1) by the 

subject of the attempt; 2) the direct object of the crime; 3) by the mechanism of causing 

damage to the object of the attempt (its violation "from within" and "outside"); 
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4) according to the common integrated characteristic of the subject and object of the 

crime; 5) by the nature of the act (the objective side of the crime); 6) on the specifics of 

the activities of specific state bodies for the administration of justice. Among crimes 

against justice, it is expedient to distinguish crimes "in the field of evidence"; to which 

it is proposed to attribute crimes, the responsibility for which is provided for in Articles 

373, 383, 384, 385, 386, 387 of the Criminal Code. 

The only or the main direct object of the crimes provided for in Articles 373, 383, 

384, 385, 386, 387 of the Criminal Code is the exercise of the procedural activity of the 

competent authorities and persons for the collection, as well as record of evidence, in 

accordance with the law; considering it, the conclusion was made of the possibility of 

combining these crimes into one group, which is proposed to be called "Crimes against 

the established procedure for the collection and recording of evidence" and divided into 

the following subgroups: 1) an attack on the established procedure for the collection 

and/or recording of evidence related to the influence on the person as a "carrier" of 

evidence; 2) encroachment on the established procedure for the collection and/or 

recording of evidence related to the effect on the object - evidence as the unity of factual 

data (information) and its procedural sources; 3) an attack on the established procedure 

for the collection and/or recording of evidence not related to the impact on the person as 

a "carrier" of evidence or evidence itself.  

In the dissertation it is suggested to consider as criminal falsification any socially 

dangerous unlawful manufacture (creation) of an object that differs from the genuine in 

form or/and content or introducing any changes (distortions) to the genuine object to 

give it new qualities, committed with the purpose of presenting a rigged object as 

genuine, as well as sales or use of such an object. 

Attributes of criminally punishable falsification are public danger and 

unlawfulness of person's behavior. The public danger of such actions may be related to 

the characteristics of the object of fraud, with the appearance of socially dangerous 

consequences, with the organic combination of falsification with another act within the 

same legal structure - when falsification (forgery) acts as a  method  of  committing a 
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certain type of prohibited behavior. Unlawfulness in the implementation of criminal 

punishable fraud means the following: a) committed by the subject of the act provided 

for in the Special Part of the Criminal Code as a crime of a certain type (variety); b) 

committed by the subject of the act is not insignificant in the sense of Part 2 of Art. 11 

of Criminal Code; c) there are no circumstances that exclude the crime of the act. 

The falsification of evidence is the artificial creation or distortion of the content 

or source of specific evidence, committed for the purpose of its use in the course of 

official proceedings, and the use of fraudulent evidence itself. 

The falsification of evidence can be classified as: 

- by attributes of object of falsification to: a) falsification of material evidence; b) 

falsification of written evidence (documents); c) falsification of electronic evidence; d) 

falsification of identity evidence. 

- by the mechanism of committing to: a) falsification of evidence, which is 

committed directly; b) falsification of evidence, which is carried out indirectly - by 

influencing other persons with the purpose of motivating or forcing them to commit acts 

of falsification of evidence; 

- by the subject to: a) falsification of evidence committed by the general subject; 

b) falsification of evidence committed by a special subject (prosecutor, investigator, 

witness, victim, and other participants in the official proceeding). 

In Section XVIII of the Special Part of the Criminal Code, certain manifestations 

of falsification of evidence are directly "represented" by the following attributes: 

"knowingly false testimony" (part 1, article 384), "knowingly false expert opinion" (part 

1, article 384), "deliberately incorrect translation" (part 1, article 384), "the submission 

of knowingly false or false evidence" (part 1, article 384), "artificial creation of 

evidence of prosecution" (part 2 of article 372, part 2 of article 383), "artificial creation 

of evidence of prosecution or defense" (part 2, article 384), "coercion (of victim, 

witness, expert) to give a knowingly false testimony or conclusion "(part 1 of article 386 

of the Criminal Code). 

In the presence of connection between the subject of evidence falsification and 
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another person who committed a particular crime, the conduct of the former must be 

recognized as a manifestation of concealing "someone else's" crime. Depending on 

whether such a concealment was promised in advance or not, it can be defined as: 

a) complicity in the crime; b) concealing the crime not promised in advance. 

Criminal evaluation of falsification (forgery and use) of material, written evidence 

and electronic evidence depends on: a) the type of formal proceedings (criminal 

proceedings or other types); b) the subject of falsification (investigator, prosecutor, 

witness, victim, expert or other persons); c) the content of the evidence (indictment or 

acquittal), and other circumstances. In particular, falsification in the form of creating 

fake material, written and electronic evidence in many cases does not lead to criminal 

liability - not by articles of Section XVIII "Crimes against Justice", nor by other norms. 

The finishing moment of the crime which prescribed by article 384 of the Criminal 

Code in the form of knowingly false testimony is proposed to be defined as the time of 

perception of the relevant information by the person who conducts the interrogation. In 

view of this, the behavior of the person changing the testimony during the interrogation 

should not be considered as a voluntary refusal under any circumstances.  

The possibility of qualifying of several cases of false testimony as a single 

continuing crime is not affected by the specific content of the testimony, nor the stage of 

the proceedings in which the corresponding actions are committed. Only a change in 

intent, due to the intention to commit false testimony in the presence of aggravating 

circumstances, has to be taken into account. 

Qualification of unlawful influence on individuals in order to encourage them to 

provide knowingly false testimony or knowingly false conclusions depends on the 

following main factors: a) characteristics of the subject of the crime; b) object of influence 

(witness, victim, expert, suspect); c) forms of influence; d) the type of official proceedings. 

The provisions on falsification of evidence are present in the legislation of 

virtually all post-Soviet countries, with the exception of Turkmenistan, Uzbekistan and 

Ukraine. For the criminal legislation of those countries that have articles on falsification, as 

well as for the Model Criminal Code (Article 336), the distinction is made between 
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responsibility for falsification depending on the type of legal case (proceeding), during 

which the corresponding actions are carried out. For the most part, such differentiation 

takes place through the allocation of individual parts within the same article; only under the 

Criminal Code of Georgia, responsibility for falsifying evidence in a civil or administrative 

case, as well as in a criminal case, is provided by different articles. In the criminal 

legislation of Kazakhstan and the Russian Federation, articles on falsification of evidence 

were supplemented by regulations on the falsification of materials (or results) of 

operational-search activities (Part 3 of Article 416 of the Kazakhstan Criminal Code, part 4 

of Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation). Georgia is the only post-

Soviet state, the law of which provides for special responsibility for the falsification of 

evidence by the general subject. 

In general two models of criminal legal regulation of relations in the area of 

falsification of evidence are possible: unitary and differentiated. Of these, the so-called 

differentiated model, which involves establishing responsibility for the falsification of 

different types of evidence, as well as for direct and indirect falsification in separate articles 

of the criminal law, is optimal. In connection with the revealed gaps in the legislative 

regulation of described relations, it is proposed to supplement the Criminal Code with part 

1 of article 384 "Falsification of material, written and electronic evidence". 

The content of Art. 384 of the Criminal Code, "Deception of a court or other 

authorized body", is criticized. In particular, it is indicated the need to balance the 

provisions of the criminal law, which establish responsibility for the falsification of 

evidence, with the provisions of procedural law, namely - in terms of the types of 

evidence sources provided by the latter. In this regard, a new version of Art. 384 of the 

Criminal Code is suggested, which is proposed to be called "False testimony". 

Keywords: crimes against justice, crimes in the field of evidence, falsification of 

evidence, false testimony, punishable criminal falsification.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Однією із причин глибокої суспільно-політичної кризи, 

в якій опинилась Україна на межі 2013 – 2014 років, стали системні проблеми у 

відправленні правосуддя, які з рештою викликали тотальну недовіру до судової 

системи з боку суспільства. Упродовж останніх років українська влада, керуючись 

Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

на 2015-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015 (далі – Стратегія), вживає кардинальних та рішучих кроків, які мають за 

мету поліпшити становище в сфері відправлення правосуддя. Зокрема, варто 

виділити масштабну реформу системи судоустрою, ухвалення якісно нового 

процесуального законодавства, оновлення кадрового складу Верховного Суду. З-

поміж іншого, Стратегія називає одним із завдань реформи судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів «упровадження механізмів забезпечення вирішення 

спорів і протидії зловживанням процесуальними правами шляхом накладання 

ефективних процесуальних обмежень на сторони за недотримання (без поважних 

причин) принципу «найкращих зусиль», ненадання або приховування доказів тощо». 

Віддаючи належне цьому прагненню, слід, однак, підкреслити, що ефективне 

запобігання різного роду маніпуляціям з доказами не може бути забезпечене 

виключно засобами процесуального законодавства. У правовій системі України вже 

тривалий час існує консенсус між законодавцем, правозастосовувачами та 

юридичною доктриною про те, що важливу роль у цьому відіграє й кримінальне 

законодавство, окремі положення якого (наприклад, ст.ст. 384, 386, ч. 2 ст. 372 КК) 

встановлюють відповідальність за певні прояви фальсифікації доказів. Видається, що 

необхідність існування  кримінально-правового «бар'єру» визнає й українська влада, 

свідченням чого є неодноразове внесення упродовж 2017 року змін, зокрема, і до ст. 

384 КК. Однак попри те, що ці новели кримінального законодавства в цілому 

заслуговують на позитивну оцінку, чинний його стан все ж все далекий від 

досконалості, а потенціал кримінально-правового запобігання реалізований 
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неповністю. Слід констатувати наявність прогалин у правовому регулюванні питань 

кримінальної відповідальності за діяння, що посягають на встановлений порядок 

збирання та фіксування доказів в офіційному провадженні: наприклад, в Україні не 

криміналізовані діяння із знищення, пошкодження доказів або їх вилучення із 

матеріалів офіційної справи, у КК відсутня спеціальна норма про відповідальність за 

фальсифікацію речових, письмових та електронних доказів. Недоліки техніко-

юридичного характеру (зокрема, невдалі та неузгоджені термінологічні звороти), 

невизначеність змісту ознак того чи іншого юридичного складу злочину у сфері 

доказування на законодавчому рівні, або, принаймні, на рівні роз’яснень вищих 

судових інстанцій України призводить до неоднотипного тлумачення відповідних 

норм та проблем у їх застосуванні на практиці. 

Вагомий внесок у дослідження проблем відповідальності за злочини у сфері 

доказування зробили такі вітчизняні науковці, як: Н.Ю. Алєксєєва, П.П. Андрушко, 

Ю.В. Алєксандров, А.С. Беніцький, А.М. Бойко, Л.П. Брич, О.О. Вакулик, 

В.В. Кончаковська, О.М. Костенко, В.В. Кузнецов, М.І Мельниченко, А.А. Музика, 

В.О. Навроцький, В.М. Нікітенко, М.В. Сийплокі, В.І. Тютюгін, М.В. Шепітько, 

Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк та інші дослідники. Відзначимо роботи з 

окресленої проблематики зарубіжних науковців та правників: С.В. Асташова, 

І.О. Волкової, І.В. Дворянскова, А.О. Кондратьєва, Л.В. Лобанової, М.В. Рудова, 

А.І. Чучаєва та ряду інших. Окремі аспекти дослідження змісту фальсифікації 

доказів наявні у роботах вчених процесуалістів – В.В. Вапнярчука, Ю.М. Грошевого, 

В.Т. Маляренка, М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, Д.В. Пінчука, М.А. Погорецького, 

Д.Б. Сергєєвої, С.М. Стахівського, М.Є. Шумила, О.Г. Яновської та інших. 

Наукові праці зазначених вище вітчизняних науковців-криміналістів 

переважно стосувались окремих складів злочинів у сфері доказування; окремо 

варто відзначити комплексне дисертаційне дослідження М.І. Мельниченка 

«Кримінально-правова охорона порядку одержання доказів у кримінальному 

провадженні» (2016 р.) та кандидатську дисертацію В.М. Нікітенка «Кримінальна 

відповідальність за фальсифікацію доказів» (2018 р.). Праці названих вчених 
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становлять теоретичне підґрунтя для подальших досліджень цієї проблематики, а 

розроблені пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства в 

частині відповідальності за злочини у сфері доказування безумовно заслуговують 

на увагу. Водночас автори цих робіт не ставили за мету визначити можливі моделі 

регулювання кримінально-правових відносин у сфері фальсифікації доказів та 

встановити найбільш оптимальну з них. Також існує необхідність у виробленні 

конкретних рекомендацій з приводу  кримінально-правової оцінки (кваліфікації) 

багатьох ситуацій, пов’язаних із фальсифікацією доказів,  за чинним КК України. 

Зважаючи на викладене, обрана тема дисертаційного дослідження актуальна 

і значуща з погляду як загальної доктрини кримінального права, так і з’ясування 

кримінального закону України. 

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

дослідження узгоджується із Стратегією реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015. Робота відповідає Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України 07 вересня 2011 р. № 942, планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі 

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

реєстрація 01111u008337), а також кафедри кримінального права та кримінології 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка оптимальної 

теоретичної моделі кримінально-правового регулювання відносин у сфері 

фальсифікації доказів, вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного 

кримінального закону та практики його застосування. Мета дослідження 

конкретизується в таких завданнях: 
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– визначити місце групи злочинів, що посягають на встановлений порядок 

збирання та фіксування доказів, у системі злочинів проти правосуддя; 

– охарактеризувати загальні об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів, що 

посягають на встановлений порядок збирання та фіксування доказів; 

– встановити особливості кримінально-правової охорони порядку 

одержання та фіксування доказів в зарубіжному кримінальному законодавстві; 

– встановити ознаки і зміст поняття «кримінально-правова фальсифікація»; 

– визначити співвідношення змісту нормативних та теоретичних 

конструкцій «фальсифікація», «обман», «підроблення» («підробка»), «незаконне 

виготовлення» та деяких інших; 

– встановити індивідуальні (специфічні) ознаки фальсифікації доказів, а 

також визначити зміст діяння, яке полягає у фальсифікації доказів; 

– здійснити класифікацію (систематизацію) окремих проявів фальсифікації 

доказів; 

– встановити, у яких нормах чинного кримінального закону, і за допомогою 

яких саме формулювань, передбачені окремі прояви фальсифікації доказів; 

– виробити конкретні рекомендації з приводу  кримінально-правової оцінки 

(кваліфікації) окремих ситуацій, пов’язаних із фальсифікацією доказів,  за чинним 

КК України; 

– визначити можливі теоретичні моделі кримінально-правового 

регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів, та встановити оптимальну; 

– надати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення КК України в 

частині встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів. 

Об’єктом дослідження є фальсифікація доказів як специфічне кримінально-

правове явище. 

Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за фальсифікацію 

доказів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів філософського, загальнонаукового та конкретно-наукового рівнів 
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дослідження. Із урахуванням специфіки теми, мети і завдань дисертації у роботі 

застосовувалися зазначені далі методи відповідних рівнів. 

Метод спостереження – під час дослідження матеріалів правозастосовної 

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

Статистичний метод – під час аналізу вироків, постановлених судами України та 

розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень (всі параграфи 

підрозділу 2.2). Метод ідеалізації – для визначення особливостей побудови статей 

Особливої частини КК України, що передбачають відповідальність за окремі 

прояви фальсифікації доказів (підрозділи 2.1, 2.2, 3.2). Історико-правовий метод – 

під час ретроспективного дослідження норм про кримінальну відповідальність за 

фальсифікацію доказів (підрозділ 2.1, 3.2.). Порівняльно-правовий – при 

дослідженні основних підходів до нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання «у сфері доказування» в кримінальному 

законодавстві зарубіжних держав (підрозділ 3.1). Метод системно-структурного 

аналізу дав змогу показати взаємозв’язок і взаємообумовленість кримінально-

правових норм, що передбачають відповідальність за окремі прояви фальсифікації 

доказів з іншими кримінально-правовими нормами – зокрема, нормами про інші 

злочини у сфері доказування, та нормами про фальсифікацію (підроблення) 

інших, крім доказів, об’єктів (усі підрозділи). Метод індукції застосовано під час 

дослідження родового об’єкта злочинів проти правосуддя, здійснення загальної 

характеристики групи злочинів, що посягають на встановлений порядок 

одержання та фіксування доказів, для визначення загальних ознак та змісту 

кримінально-правової фальсифікації, а також для аналізу судової практики 

(підрозділи 1.1., 1.3, 2.1, 2.2). За допомогою методу дедукції досліджено окремі 

ознаки складів злочинів у сфері доказування на підставі загальних уявлень про 

них (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,). Метод аналізу та синтезу використано для 

характеристики конститутивних і кваліфікуючих ознак складів злочинів проти 

встановленого порядку одержання та фіксування доказів (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 

3.2). Метод моделювання використано під час розроблення проекту авторських 
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редакцій статей, що передбачають відповідальність за аналізовані злочини 

(додаток 1). 

Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали опублікованої судової 

практики (усього вивчено й проаналізовано практику судів України за Єдиним 

державним реєстром судових рішень (56 вироків); статистичні дані ДСА України; 

результати анкетування 122 суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів. 

У дисертаційному дослідженні враховано положення кримінального 

процесуального права, загальної теорії права, філософії, логіки та деяких інших 

наук. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в формулюванні та 

обґрунтуванні ряду нових теоретичних положень, уточненні змісту окремих 

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

вдосконалення кримінального законодавства. Наукова новизна дослідження 

відображена в основних положеннях, наведених нижче. 

Уперше: 

– запропоновано використовувати формулювання «кримінально-карана 

фальсифікація» як узагальнюючий термін для позначення таких проявів злочинної 

поведінки особи, що передбачають виготовлення предмету, який за формою чи/та 

за змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін до справжнього 

предмету для надання йому нових якостей, вчинені з метою видавання 

сфальсифікованого предмету за справжній, а також збут чи використання такого 

предмету. Встановлено видові ознаки кримінально-караної фальсифікації і 

визначено їх зміст; 

– доведено, що оптимальною моделлю регулювання кримінально-правових 

відносин у сфері фальсифікації доказів, є так звана «диференційована» модель, 

яка передбачає встановлення відповідальності за фальсифікацію різних видів 

доказів (письмових, речових, електронних та особистісних), а також 

безпосередню та опосередковану фальсифікацію, в окремих статтях 

кримінального закону. У зв’язку із виявленими прогалинами у законодавчому 
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регулюванні зазначених відносин, запропоновано доповнити КК статтею 384
1
 

«Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів»; 

– висловлено тезу про необхідність гармонізації положень кримінального 

закону, які встановлюють відповідальність за фальсифікацію доказів, з 

положеннями процесуального законодавства, а саме – з точки зору передбачених 

останнім видами джерел доказів. Зокрема, звіт оцінювача, переклад, які 

згадуються в чинній редакції ч. 1 ст. 384 КК, не є самостійними джерелами 

доказами, а лише різновидами письмових доказів; висновок експерта зазначається 

як самостійне джерело доказів лише у КПК і не визначається як такий в жодному 

іншому процесуальному законі; 

– висловлено тезу про недоцільність встановлення кримінальної 

відповідальності за введення в той чи інший спосіб в оману Вищої ради правосуддя, 

тимчасової слідчої чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 

на рівні статей 384 та 385  КК, оскільки, по-перше, такі діяння не посягають на 

правосуддя, що є родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом XVIII 

Особливої частини КК, а, по-друге, відповідальність за такі діяння і так має 

наставати на підстави статей 351 та 351
2
 КК. У зв’язку з цим запропонована нова 

редакція ст. 384 КК; 

– висловлена пропозиція про необхідність встановлення кримінальної 

відповідальності за умисне знищення, пошкодження або вилучення із матеріалів 

офіційної справи речових, письмових та електронних доказів, з урахуванням досвіду 

окремих зарубіжних держав, а також загальних підстав криміналізації. 

Запропоновано доповнити КК ст. 384
2
  «Умисне знищення або пошкодження 

доказів»; 

– запропоновано здійснювати класифікацію (систематизацію) окремих 

різновидів фальсифікації доказів на підставі трьох критеріїв: а) специфічних ознак 

предмета (об’єкта) фальсифікації; б) ознак суб’єкта фальсифікації; в) механізму 

посягання. Наведено авторські визначення фальсифікації речових, письмових, 

електронних, особистісних доказів; 
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– встановлено співвідношення фальсифікації доказів та приховування 

злочину. Зокрема, доведено, що поведінка особи, яка в той чи інший спосіб 

здійснює фальсифікацію доказів у кримінальному провадженні, не будучи при 

цьому підозрюваним чи обвинуваченим (підсудним) у злочині, за наявності 

зв’язку між цієї особою та іншою особою, яка вчинила конкретний злочин, 

становить собою приховування «чужого» злочину. Наведено правила кваліфікації 

таких ситуацій, залежно від різних факторів, в тому числі – чи було приховування 

заздалегідь обіцяним, чи ні; 

удосконалено: 

– наукові підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти 

правосуддя. Обґрунтована доцільність багатоступеневої класифікації; 

запропонована класифікація злочинів, що посягають на встановлений порядок 

збирання та фіксування доказів, з урахуванням особливостей безпосереднього 

об’єкту та механізму злочинного посягання; 

– розуміння ознак і змісту фальсифікації доказів як специфічного 

кримінально-правового явища; запропоновано авторське визначення 

фальсифікації доказів; 

– наукові підходи до розуміння предмету (об’єкту) фальсифікації доказів. 

Обґрунтована думка про те, що фальсифікація може стосуватись як самих 

фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають істотне доказове 

значення, так і джерел доказів; 

– визначення моменту закінчення злочину, передбаченого ст. 384 КК, у 

формі завідомо неправдивих показань, як часу сприйняття відповідної інформації 

особою, яка здійснює допит. Доведено, що поведінка особи, яка свідомо змінює 

свої показання, не повинно розглядатись як добровільна відмова за жодних умов 

(незалежно від виду або форми допиту, стадії офіційного провадження тощо); 

набуло подальшого розвитку: 

– позиція про доцільність виокремлення серед посягань на правосуддя групи 

злочинів «у сфері доказування»; запропоновано авторське бачення складу такої 
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групи –  злочини, відповідальність за які передбачена статтями 373, 383, 384, 385, 

386, 387 КК (на підставі встановлення тотожності безпосередніх об’єктів 

відповідних посягань), та її назва – «Злочини проти встановленого порядку 

збирання та фіксування доказів»; 

– визначення співвідношення змісту нормативних та теоретичних 

конструкцій «фальсифікація», «обман», «підроблення» («підробка»), «незаконне 

виготовлення» та деяких інших. Констатується відсутність системності та 

однозначності у нормативному використанні зазначених термінів. На 

теоретичному рівні запропоновано вважати, що поняття «фальсифікація» та 

«підроблення» перебувають у відношенні часткового співпадіння:  при цьому 

поняття «фальсифікація» охоплює підроблення предметів матеріального світу 

(включно із носіями інформації), а також повідомлення завідомо неправдивих 

відомостей (обман); до того ж, фальсифікація, на відміну від підроблення, 

включає дії з використання сфальсифікованого предмету; 

– правила кваліфікації окремих проявів фальсифікації доказів залежно від 

виду офіційного провадження, виду і змісту самих доказів, суб’єкта вчинення 

фальсифікації та інших факторів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені в 

процесі дослідження положення, висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідницькій діяльності – як основа для подальшого вивчення 

питань кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів та інші злочини у 

сфері доказування; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного кримінального 

законодавства в частині встановлення відповідальності за фальсифікацію доказів, 

а також інші злочини у сфері доказування (лист Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України № 04-18|12-620 

від 1 квітня 2019 р.); 

– правозастосовній діяльності – для надання практичної допомоги 

слідчим, прокурорам і суддям у правильному застосуванні закону, виконуючи 
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важливу методичну функцію в уникненні помилок у їх діяльності ( акт 

впровадження  ККС Верховного Суду № 134/0/158-19 від 26 березня 2019 р.); 

– навчальному процесі – під час підготовки розділу «Злочини проти 

правосуддя» у підручниках і навчальних посібниках, при вивченні курсу 

кримінального права та спецкурсів студентами юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів, при підготовці й підвищенні кваліфікації практичних 

працівників, у науково-дослідницькій роботі студентів (акт впровадження 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 9 січня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, схвалена її членами і 

рекомендована до захисту. Основні положення дисертації, теоретичні висновки і 

практичні рекомендації доповідались автором і були оприлюднені на: 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих 

дослідників» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); Міжнародній юридичній науково-

практичній конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 19 квітня 2018 р.), 

II-й міжнародній науково-практичної конференції «Реформування правової 

системи в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Суми, 18-19 травня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення й висновки, сформульовані в дисертації, 

опубліковано в п’яти статтях у наукових виданнях, з яких чотири входять до 

переліку наукових фахових видань України, одна – до фахових видань Республіки 

Молдова, та висвітлено у двох тезах наукових повідомлень. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 260 сторінок, із яких основний текст – 209 сторінок, 

список використаних джерел – 29 сторінок (289 найменувань) та текст додатків – 22 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЗБИРАННЯ ТА 

ФІКСУВАННЯ ДОКАЗІВ У СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ 

 

1.1. Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони за чинним КК 

України 

 

Правосуддя не згадується законодавцем у ст. 1 КК серед соціальних 

цінностей, охорона яких є завданням цього Кодексу. Утім, з іншого боку, розділ 

XVIII Особливої частини КК має назву «Злочини проти правосуддя», із чого 

випливає, що законодавець все ж позиціонує правосуддя як окрему (особливу) 

соціальну цінність, що потребує кримінально-правової охорони. У світлі цього 

відсутність згадки про правосуддя у ст. 1 Кодексу слід сприймати як один із 

чисельних проявів обмеженості цього положення, що декларує завдання КК. У цій 

статті не згадуються також, наприклад, безпека виробництва та господарська 

діяльність, однак реальний зміст Особливої частини КК засвідчує, що і ці 

соціальні цінності законодавець однозначно розглядає як самостійні об'єкти 

кримінально-правової охорони. 

У науці кримінального права вже досить давно визнається, що правосуддя 

як об'єкт кримінально-правової охорони може розумітись вузько та широко. Так, 

ще в радянський період Ш.С. Рашковська відмічала в своїй класичній праці, що 

під правосуддям можна розуміти «діяльність суду, що полягає в розслідуванні на 

основі закону і в порядку, установленому законом, кримінальних та цивільних 

справ» («вузький» підхід), або ж «діяльність не лише суду по здійсненню 

правосуддя, тобто органів дізнання, слідства, прокуратури, виправно-трудових 

органів, адвокатури» («широкий» підхід) [199, с. 5]. На існуванні двох можливих 

підходів до розуміння поняття «правосуддя» наголошують і представники 

сучасної української науки кримінального права, зокрема О.О. Кваша, М.В. 

Шепітько, В.О. Навроцький [67, с. 380; 284, с. 20; 150, с. 527]. Виправданість 
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«широкого» розуміння правосуддя, наприклад, О.О. Кваша пояснює таким чином: 

«Правосуддя полягає в розгляді та вирішенні певних справ, однак факт 

постановлення вироку чи рішення не обмежує здійснення правосуддя. Для того, 

щоб правосуддя було не лише проголошено, а й здійснено, практично є 

необхідною діяльність не лише судів, а й інших органів. Вся діяльність судів до 

постановлення вироку чи рішення, а також належне виконання кожного 

винесеного судом вироку (рішення) охоплюється поняттям «здійснення 

правосуддя» [67, с. 381]. 

На нашу думку, можливість різного розуміння поняття «правосуддя» має 

бути відправною точкою при встановленні змісту тієї соціальної цінності, яка є 

родовим об'єктом злочинів, відповідальність за які передбачена у положеннях 

розділу ХVIII Особливої частини КК. Однак, видається, що будь-які теоретичні 

(доктринальні) міркування з цього приводу не повинні переважувати позицію 

законодавця. У зв'язку з цим виявлення сутності правосуддя повинно ґрунтуватись 

на двох факторах:  

1) зміст, який у поняття «правосуддя» вкладається у Конституції України та 

базовому регулятивному законодавстві (законодавстві про судоустрій та статус 

суддів); 

2) реальному кримінально-правовому змісті положень розділу ХVIII 

Особливої частини КК. 

У Конституції України немає прямої дефініції поняття «правосуддя». Утім, 

воно використовується законодавцем у чисельних положеннях Основного Закону 

[85]: 

1) ч. 3 ст. 34 –  в даному випадку правосуддя фігурує як один із інтересів, 

для забезпечення якого можливе обмеження права на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань); 

2) назва розділу VIII та статті 124, 127, 129 цього розділу – у сукупності ці 

положення вказують на те, що відправлення правосуддя в Україні належить до 

компетенції виключно судів, а також на конкретних осіб, уповноважених його 
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здійснювати, а саме – на суддів та присяжних); 

3) стаття 136 – у цьому положенні додатково підтверджується, що на 

території Автономної Республіки Крим правосуддя здійснюється судами України, 

що, очевидно, актуально з огляду на тимчасову окупацію Російською Федерацією 

території Кримського півострову. 

Слід також відмітити, що низку важливих правових позицій щодо сутності 

правосуддя виклав у своїх рішеннях Конституційний Суд України: 

1) «правосуддя» – це самостійна галузь державної діяльності, яку суди 

здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, 

встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших 

справ» (див. абз. 1 п. 3 мотивувальної частини ухвали про відмову у відкритті 

конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного 

зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 

124 Конституції України і Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж» від 14 жовтня 1997 року № 44-з [264]; абз. 3 п. 4 мотивувальної частини 

рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 

сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII 

«Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про 

завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року № 1-рп/2008) [208]; 

2) «Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських 

правовідносин – це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські 

суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, 

методів арбітрування. Здійснення третейськими судам  функції захисту, 

передбаченої в абзаці  сьомому статті 2, статті 3 Закону [«Про третейські суди» від 

11 березня 2004 року № 1701-IV], є здійсненням ними не правосуддя, а 

третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах 

у межах права, визначеного частиною п'ятою статті 55   Конституції України» 

(див. абз. 5 п. 4 мотивувальної частини рішення у справі за конституційним 
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поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, 

пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України 

«Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 

року № 1-рп/2008 [208]); 

3) «правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно 

відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. 

Загальною декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина 

має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними 

судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або 

законом (стаття 8) [51]. Право на ефективний засіб захисту закріплено також у 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (стаття 2) і в Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод (стаття 13)» (див. абз. 6 п. 9 

мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, 

частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-

процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003) [204]; абз. 13 підп. 4.1. 

мотивувальної частини рішення у справі за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення 

судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 [205]; 

абз. 5 підп. 6.3. мотивувальної частини рішення у справі за конституційним 

поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України від 13 грудня 2011 року № 17-
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рп/2011 [202]; абз. 2 п. 3.4. мотивувальної частини рішення у справі за 

конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», 

«касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 

11 березня 2010 року № 8-рп/2010 [201]). 

Аналізуючи зміст цих правових позицій Конституційного Суду України, 

необхідно наголосити на двох аспектах:  

1) в частині правової позиції про те, що правосуддя може здійснюватись 

лише судами, Конституційний Суд України сумлінно додержується ч. 1 ст. 124 

Основного Закону; 

2) окрім того, суд дав чітко зрозуміти, що не є правосуддям недержавна 

юрисдикційна діяльність, яку здійснюють третейські суди. Хоча така правова 

позиція була висловлена до набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 1401-

VIII, вона, очевидно, зберігає актуальність, оскільки розділ VIII Конституції 

України в редакції вказаного закону згадок про третейські суди не містить; 

3) орган конституційної юрисдикції привносить у розуміння правосуддя 

вимоги до його якості («відповідає вимогам справедливості і забезпечує 

ефективне поновлення в правах»). 

Чисельні згадки про правосуддя у положеннях Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII також 

кореспондують із згаданою вище ч. 1 ст. 124 Конституції України. 

На перший погляд, із положень Основного Закону, законодавства України 

про судоустрій та правових позицій Конституційного Суду України випливає, що 

правосуддя у цих правових актах розуміється вузько, тобто виключно як 

діяльність суду з вирішення правових спорів. Утім, такий висновок виглядає дещо 

поспішним.  

Перш за все слід відмітити, що стаття 131 Конституції України (в редакції 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
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від 2 червня 2016 року № 1401-VIII [196]), яка розміщена у розділі VIII 

«Правосуддя», визначає також і засади діяльності у правовій системі України 

Вищої ради правосуддя (у попередній редакції Основного Закону цей орган влади 

іменувався Вищою радою юстиції). З огляду на повноваження Вищої ради 

правосуддя, перелічені у частині першій вказаної статті, вона (Вища рада 

правосуддя) жодним чином не залучається до процесу розв'язання судами 

конкретних правових спорів. Окрім того, важливими новелами Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 

1401-VIII видається інтегрування у розділ VIII Основного Закону положень, що 

визначають засади правового статусу прокуратури (стаття 131
1
) та адвокатури й 

представництва в суді (стаття 131
2
). До набрання чинності Законом від 2 червня 2016 

року правовий статус прокуратури ґрунтувався на окремому розділі VII Конституції 

України (втратив чинність у зв'язку із набранням чинності Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року № 

1401-VIII), а статус адвокатури — на ч. 2 ст. 59 Основного Закону (у цілому дана 

стаття закріплює право особи на правову допомогу). Зазначені конституційні зміни 

змушують по-новому подивитись і на рішення законодавця розмітити у розділі VIII 

Основного Закону статтю, що визначає засади правового статусу Вищої ради 

правосуддя. У контексті назви розділу, спільної і для ч. 1 ст. 124, і для статей 131 – 

131
2
 Конституції, видається, що законодавець все ж не розуміє зміст поняття 

«правосуддя» вузько, а охоплює ним ще й діяльність Вищої ради правосуддя, 

прокуратури, адвокатури та представників у суді. Причому такий підхід до розуміння 

сутності правосуддя в певному аспекті є навіть ширшим за загальноприйняте у науці 

кримінального права «широке» розуміння правосуддя (див. вище). Останнє так чи 

інакше пов'язується з процесом розв'язання правового спору, однак, як було 

відмічено вище, діяльність Вищої ради правосуддя не має з цим нічого спільного. 

Вона, умовно кажучи, організаційно сприяє розв'язанню правових спорів судами в 

масштабі всієї правової системи. 



 

 

 33 

На перший погляд з аналізу положень розділу ХVIII Особливої частини КК 

випливає висновок про те, що останні охороняють правосуддя швидше у 

«широкому», аніж у «вузькому» розумінні, про що, зокрема, свідчать такі обставини:  

1) у ст.ст. 397-400 КК встановлено кримінальну відповідальність за 

посягання, спрямовані проти захисника чи представника особи; 

2) ст.ст. 371-373 КК встановлюють кримінальну відповідальність за діяння, 

що вчиняються прокурорами, слідчими або іншими особами, що перебувають на 

державній службі, але за своїм правовим статусом не є суддями; 

3) ст.ст. 384-386 КК передбачають, серед іншого, відповідальність за діяння, 

вчинені при здійсненні виконавчого провадження, проведення розслідування 

тимчасовими слідчими комісіями ВРУ; 

3) злочини, передбачені ст.ст. 389-393 КК, вчиняються особам, що 

відбувають покарання, тобто особами, щодо яких правосуддя було вже 

відправлено судами.  

Окремо слід наголосити на тому, що зміст поняття «правосуддя», який 

можна вивести із загального правового змісту положень розділу ХVIII Особливої 

частини КК, суттєво різниться від змісту поняття «правосуддя», що випливає з 

контексті положень розділу VIII Конституції. Наведемо деякі із відмінностей: 

1) як вже відзначалось вище, з точки зору чинної редакції Конституції 

України діяльність прокуратури являє собою один із елементів відправлення 

правосуддя. Утім, зміст положень розділу ХVIII Особливої частини КК враховує 

це лише частково. Так, суб'єктами окремих злочинів проти правосуддя 

кримінальний закон прямо називає прокурорів (зокрема, ст.ст. 372-374 Кодексу), 

однак у той же час, наприклад, втручання у діяльність прокурора, застосування 

щодо нього фізичного чи психічного насильства або вчинення вбивства у зв'язку з 

його службовою діяльністю утворюють не злочини проти правосуддя, а злочини 

проти авторитету органів державної влади (див. ст.ст. 343, 345, 348 КК). У той же 

час аналогічні діяння, вчинені, наприклад, щодо суддів (див. ст.ст. 376, 377, 379 
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КК) визнаються злочинами проти правосуддя. Тож така непослідовність викликає 

сумніви у тому, чи насправді діяльність прокурора свідомо розглядається 

законодавцем у тексті КК як один із елементів правосуддя, хоча б навіть і в 

«широкому» розумінні; 

2) з положень розділу ХVIII Особливої частини КК начебто випливає, що 

законодавець охоплює поняттям «правосуддя» й діяльність слідчих (див., зокрема, 

ст.ст. 372-374 КК), але у розділі VIII Основного Закону про таких представників 

влади немає жодної згадки; 

3) відповідно до ч. 6 ст. 124 Конституції України правосуддя Україна може 

визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених 

Римським статутом Міжнародного кримінального суду. У контексті абз. 6 п. 2.1 

мотивувальної частини висновку Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо 

відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального 

суду (справа про Римський Статут) від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 [26] це 

положення означає, що у випадку приєднання України до Римського статуту 

Міжнародний кримінальний суд розглядатиметься як частина судової системи 

України, а отже – й як орган, що відправляє правосуддя в Україні. Однак з огляду на 

системне тлумачення кримінального закону України в усіх випадках, коли в 

положеннях розділу ХVIII Особливої частини КК говориться про «суд» та «суддів», 

ці поняття, очевидно, не охоплюють міжнародні суди та суддів таких судів. Так, у ст. 

18 КК та примітці до ст. 364 КК, що містять дефініції поняття «службова особа», 

законодавець послідовно згадує про суддів міжнародних судів в інших положеннях 

(відповідно, в ч. 4 ст. 18 та п. 4 примітки до ст. 364 КК), аніж тих, в яких йде мова 

про представників влади, до числа яких традиційно відносяться судді національних 

судів України (відповідно, ч. 3 ст. 18 та п. 3 примітки до ст. 364 КК); 

4) у теорії кримінального права України традиційно відмічається, що в 

контексті розділу ХVIII Особливої частини КК під правосуддям розуміється також 
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і діяльність Конституційного Суду України з розгляду справ, віднесених 

Основним Законом до його компетенції [2, c.20]. Підстави для подібних висновків 

давала первинна редакція ч. 3 ст. 124 Конституції України, яка встановлювала, що 

«судочинство [в Україні] здійснюється Конституційним Судом України та судами 

загальної юрисдикції». Утім, чинна редакція статті 124 Основного Закону, як і 

весь його розділ VIII, вже не містить згадок про єдиний орган конституційної 

юрисдикції. Таким чином, відповідно до чинної редакції Основного Закону 

діяльність Конституційного Суду України не повинна вважатись діяльністю з 

відправлення правосуддя. Видається, що така позиція законодавця є визнанням 

особливої (у порівнянні із загальними судами) природи самого органу 

конституційної юрисдикції та його компетенції; 

5) вище вже відмічалось, що у своїх правових позиціях Конституційний Суд 

України визначає правосуддя не просто як діяльність певних органів влади (судів) у 

формальному сенсі, але й формулює певні критерії якості, яким повинна відповідати 

така діяльність. З огляду на такий підхід діяльність суду, що не «відповідає вимогам 

справедливості» і не «забезпечує ефективне поновлення в правах», не можу 

вважатись правосуддям. У свою чергу, положення розділу ХVIII Особливої частини 

КК забезпечують кримінально-правову охорону правосуддя як у формальному, так і в 

матеріальному сенсі. Чимало норм вказаного розділу (зокрема, див. ст.ст. 383-386 

КК) покликані охороняти саме належну якість відправлення правосуддя. Однак, з 

іншого боку, окремі положення зазначеного розділу Кодексу, навпаки, викладені 

безвідносно до якості правосуддя. Наприклад, норми, які встановлюють кримінальну 

відповідальність за фізичне чи психічне насильство щодо судді або присяжного, 

умисне знищення чи пошкодження їх майна або посягання на їх життя у зв'язку з їх 

діяльністю по відправленню правосуддя (ст.ст. 377-379 КК), не беруть до уваги, чи 

здійснювалась зазначена діяльність у відповідності до «вимог справедливості», та чи 

забезпечила така діяльність «ефективне поновлення у правах», тобто вони 

охороняють правосуддя у формальному сенсі. 
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З огляду на усе сказане вище, на нашу думку, абсолютно правий В.М. 

Бурдін, який стверджує про необхідність зміни або назви розділу ХVIII Особливої 

частини КК, або його змісту [21, с. 77]. Інакше кажучи, або назва розділу ХVIII 

Особливої частини КК є надмірно вузькою та не відповідає реальному змісту його 

положень, або ж під правосуддям у назві цього розділу законодавець має, 

насправді, на увазі не якусь одну, а відразу декілька доволі різнорідних соціальних 

цінностей. Перший висновок є актуальним, якщо виходити із того, що під 

правосуддям законодавець все ж має на увазі, говорячи словами суддів 

Конституційного Суду України, «галузь державної діяльності, яку суди 

здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, 

встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших 

справ». Якщо ж вважати, що поняття «правосуддя» у назві розділу ХVIII 

Особливої частини КК слід тлумачити з огляду на конкретний правовий зміст 

положень цього розділу, актуальною є друга альтернатива. 

Відповідно, подолати певну аморфність та несистемність зазначеного 

розділу Кодексу можна або шляхом звуження його змісту за рахунок «вилучення» 

тих положень кримінального закону, які не охороняють правосуддя у «вузькому» 

сенсі, або ж шляхом уточнення (розширення) назви розділу ХVIII Особливої 

частини КК з метою її узгодження з положеннями, що утворюють даний розділ 

Кодексу. Утім, такі пропозиції з очевидністю виходили б за рамки предмету 

нашого дослідження, тому, окресливши нагальність певних законодавчих змін, ми 

утримаємось від обстоювання їх конкретної форми. Для цілей же даної 

дисертаційної роботи видається достатнім констатувати лише те, що правосуддя 

як родовий об'єкт злочинів, передбачених розділом ХVIII Особливої частини КК 

має вельми умовний правовий зміст, який складно, якщо взагалі можливо, 

охарактеризувати вичерпно та однозначно. Відповідно, при дослідженні 

кримінальної відповідальності за окремі злочини, передбачені положеннями 

вказаного розділу Кодексу, наголос повинен робитись на видовому та 

безпосередньому об'єктах злочину. 
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1.2. Основні підходи до класифікації (систематизації) злочинів проти 

правосуддя у науці кримінального права 

 

Насамперед зазначимо, що розглядаємо класифікацію злочинів проти 

правосуддя не як самоціль, а як важливий компонент при здійсненні комплексного 

дослідження актуальних проблем відповідної групи злочинів; проведення 

класифікації дозволяє бачити такі проблеми у їх взаємозв’язку та 

взаємообумовленості. Для цілей нашої роботи важливо встановити, по-перше, чи 

виокремлювали дослідники злочинів проти правосуддя таку їх групу, як посягання 

на встановлений порядок збирання та фіксування доказів при здійсненні 

правосуддя (у широкому значенні цього слова). Якщо це мало місце, то яким 

чином позначалась (називалась) відповідна група злочинів, а також, які конкретні 

види посягань до неї відносились. Якщо ж  така група не виділялася, то до яких  

груп, визначених внаслідок проведення класифікації, відносились злочини, 

пов’язані із впливом на матеріалізований об’єкт – джерело доказів (речові докази, 

документи, показання, висновки експертів), а також із впливом на людину, 

показання чи висновки якої можуть бути джерелом доказів. 

Для виконання цих завдань розглянемо існуючі у науковій літературі 

погляди на класифікацію злочинів проти правосуддя, висловлені: а) дослідниками 

радянського періоду; б) сучасними українськими науковцями; в) окремими 

вченими пострадянських країн, кримінальне законодавство яких має спільні риси 

із українським у питаннях правового регулювання відповідальності за злочини 

проти правосуддя. 

Питання про класифікацію злочинів проти правосуддя стало предметом 

активного обговорення  вже у 60-х років минулого століття – коли після набрання 

чинності у 1958 році такого акту, як Основи  кримінального законодавства   Союзу 

РСР та союзних республік, у «новостворених» кримінальних кодексах окремих 

республік вперше в особливих частинах з’явилися глави із відповідними назвами 

(у КК України 1960 р. – глава ІХ «Злочини проти правосуддя»). 
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У науковій літературі немає єдиного погляду не тільки щодо виділення 

окремих груп злочинів проти правосуддя, а й відносно того критерію, який має 

бути застосований як підстава для проведення класифікації. Зокрема, ці злочини 

класифікуються за такими критеріями: 1) за суб’єктом посягання; 2) за 

безпосереднім об’єктом злочину; 3) за механізмом заподіяння шкоди об’єкту 

посягання (його порушення «зсередини» та «зовні»); 4) за спільною інтегрованою 

характеристикою суб’єкта та об’єкта злочину; 5) за характером діяння 

(об’єктивною стороною злочину); 6) за особливостями діяльності конкретних 

державних органів по здійсненню правосуддя.  

Одним із перших підходів (за часом його реалізації) щодо класифікації 

злочинів проти правосуддя став той, який передбачав обрання в якості 

системоутворюючого критерію при здійсненні такої суб’єкт злочину. Поділ 

злочинів проти правосуддя за суб’єктом набув значного поширення; можемо 

побачити його у роботах радянських науковців – В.К. Глістіна, Б.В. 

Здравомислова, Я.М. Кульберга, А. Сахарова та Н. Носкової, Ш.С. Рашковської та 

інших. При цьому представлені різні варіанти класифікацій за суб’єктом. 

Наприклад, В.К. Глістін злочини проти правосуддя поділяв на три групи: 1) 

злочини, що вчинюються службовими особами органів дізнання, слідства, 

прокуратури та суду; 2) злочини, що вчинюються приватними особами, які 

притягувані до відправляння правосуддя (учасники процесу, особи, що 

спонукають до дачі неправдивих показань, ті, що переховують злочин або 

вчиняють недонесення); 3) злочини, пов’язані із ухиленням від відбування 

покарання [124, с. 331-332]. До речі, останню групу автор пропонував 

розташувати у главі про злочини проти порядку управління. Схожий підхід 

застосували А. Сахаров та Н. Носкова, які виокремлювали: 1) злочини, вчинювані 

працівниками правоохоронних органів; 2) злочини, вчинювані громадянами; 3) 

злочини, вчинювані особами, які відбувають покарання [165, с. 46]. Суб’єкт 

злочину використовувала при класифікації злочинів проти правосуддя також Ш.С. 

Рашковська. Вона писала: «Цей критерій дозволяє більш чітко виявити 
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особливості окремих груп злочинів, краще з’ясувати ступінь їх суспільної 

небезпеки та тим самим більш глибоко дослідити окремі склади злочинів, що 

входять до вказаних груп» [199, с. 15]. Науковець провела двоступеневу 

класифікацію. Спочатку вона поділила всі злочини проти правосуддя на дві групи: 

1) злочини, що вчинюються службовими особами – працівниками органів 

дізнання, слідчими, прокурорами, суддями; 2) злочини, вчинювані іншими 

особами. В свою чергу друга група поділялася ще на три підгрупи: а) злочини, що 

протидіють розслідуванню, розгляду та вирішенню судом кримінальних справ; б) 

злочини, що протидіють виконанню судового вироку; в) злочини, що протидіють 

правильній діяльності органів правосуддя шляхом переховування злочинів та 

недонесення про злочини [199, с. 15-16]. Як бачимо, здійснюючи подальший поділ 

злочинів другої групи, Ш.С. Рашковська використала як підставу класифікації вже 

не суб’єкт, а об’єкт посягання. 

Окремі науковці на пострадянському просторі продовжують наголошувати 

на важливому теоретичному та практичному значенні класифікації злочинів проти 

правосуддя за ознакою суб’єкта посягання. Наприклад, відома російська 

дослідниця злочинів проти правосуддя Л.В. Лобанова вказує, що така 

класифікація «дозволяє зорієнтуватись, від кого саме захищено правосуддя 

шляхом кримінально-правових обмежень, а також правильно встановити особу, 

що підлягає кримінальній відповідальності по відповідній статті кримінального 

закону. … вона дозволяє побачити і недоліки останнього» [132, с. 34]. Надалі 

авторка критикує підходи російського законодавця щодо об’єднання в одній статті 

Особливої частини КК декількох складів злочину, один з яких передбачає 

спеціального, а інший – загального суб’єкта. Класифікація Л.В. Лобанової 

відзначається тим, що здійснюється на основі декількох критеріїв, які 

характеризують різні якості суб’єкта, а саме пропонується враховувати: 1) 

наявність спеціальних ознак; 2) віднесення до посадових осіб правоохоронних 

органів; 3) наявність обов’язку сприяти правосуддю; 4) покладення обов’язку 

піддатися заходам примусу або виконати їх. Спочатку вчена виокремлює дві 
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великі групи злочинів проти правосуддя – ті, що вчинюються спеціальним 

суб’єктом, та ті, що вчинюються загальним, а потім – проводить додатковий поділ 

злочинів першої групи [132, с. 33-34]. Варто відзначити, що Л.В. Лобанова не 

заперечує наукову цінність поділу злочинів проти правосуддя за іншим критерієм 

– безпосереднім об’єктом, та пропонує свій варіант такої класифікації (див. далі). 

В супереч цьому, інша дослідниця Гараніна М.А. стверджує, що система злочинів 

проти правосуддя, побудована за безпосереднім об’єктом, відрізняється 

складністю та є невдалою для практичного застосування [32, с. 23]. Цілий ряд 

російських вчених, окрім названих вище, наразі продовжує використовувати при 

характеристиці злочинів проти правосуддя таку класифікаційну ознаку, як суб’єкт 

злочину (переважною мірою, це автори відповідних глав у підручниках з 

Особливої частини кримінального права – наприклад, Т.В. Кондрашова, Ю.А. 

Красиков та інші). 

У сучасному кримінальному праві України класифікація злочинів проти 

правосуддя «за суб’єктом» також досить поширена, зокрема, у навчальній 

літературі – посібниках, підручниках, практикумах. При цьому в одних випадках 

прямо зазначається підстава класифікації, а в інших – про неї можна судити, 

виходячи із змісту самого матеріалу. Наприклад, у посібнику «Кримінальне право 

України (Особлива частина)» авторства І.В. Хохлової, О.П. Шем’якова (2006 р.) 

стверджується, що «система злочинів проти правосуддя будується за суб’єктом 

розглядуваних злочинів» [274, с. 333]. На підставі заявленого критерію автори 

виділяють: 1) злочини проти правосуддя, які скоюються посадовими особами 

органів правосуддя; 2) злочини проти правосуддя, які скоюються особами, 

покликаними в силу закону до виконання обов’язків, що сприяють здійсненню 

правосуддя; 3) злочини проти правосуддя, які виражають неповагу до суду або 

осіб, що покликані надавати правову допомогу; 4) злочини проти правосуддя, які 

скоюються засудженими особами [274, с. 333-335]. На наш погляд, назва третьої 

групи свідчить про те, що злочини, які в неї входять об’єднує не суб’єкт, а спільні 
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риси потерпілих; це означає, що виділення такої групи, незважаючи на заяву 

авторів, відбувається «за об’єктом». 

Поєднання декількох критеріїв при систематизації злочинів проти 

правосуддя простежується також у програмі курсу «Кримінальне право України. 

Особлива частина» для студентів юридичного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка (2010 р). Авторський колектив у складі Андрушка П.П., Берзіна П.С., 

Шапченка С.Д., Яценка С.С., виділяє такі групи: 

1) злочини проти правосуддя, що вчинюються службовими особами, які 

здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя; 

2) злочини проти правосуддя, вчинювані особами, на яких покладено 

обов’язки по сприянню у здійсненні правосуддя; 

3) злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими; 

4) злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не мають 

безпосереднього відношення до здійснення правосуддя; 

5) злочини, що посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, інші блага 

та інтереси захисників чи представників особи у зв’язку з їх діяльністю по 

наданню правової допомоги [105, с. 12]. 

 Перші чотири групи виокремлено з урахуванням характеристик 

суб’єкта злочину, і лише остання – за специфікою об’єкта. 

 Варто відзначити, що наведену класифікацію злочинів правосуддя  (з 

посиланням на першоджерело – попереднє видання практикуму) використав Ю.В. 

Александров у підручнику за редакцією М.І. Мельника, В.А. Клименка (2008) 

[100]. При цьому чомусь зазначається, що відповідна система злочинів проти 

правосуддя побудована «за безпосередніми об’єктами» [100, с. 459]. Можна також 

згадати, що трохи раніше, ще за часів дії КК України 1960 р., Ю.В. Александров 

справді класифікував злочини проти правосуддя на підставі об’єкта (див далі). 

У підручнику з Особливої частини кримінального права під редакцією О.О. 

Дудорова, Є.О. Письменського (2012 р.) запропоновано класифікувати злочини 
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проти правосуддя за обома критеріями – і суб’єктом злочину, і об’єктом 

посягання. Автор відповідної глави у цьому підручнику А.С. Беніцький вважає, 

що залежно від суб’єкта злочини проти правосуддя можна розділити на такі 

групи: 

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

народні засідателі, присяжні та працівники апарату суду); 

2) злочини, що вчиняють працівники органу досудового розслідування, 

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

службові особи органу, на який покладено функції забезпечення безпеки щодо 

особи, узятої під захист; 

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

обвинувачений, підсудний, засуджений, особа, щодо якої встановлено 

адміністративний нагляд, особа, щодо якої застосовано примусові заходи 

медичного характеру або примусове лікування; 

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

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

правосуддя; 

5) злочини, що вчиняють працівники банківської або іншої фінансової 

установи; 

6) злочини, що вчиняють інші особи [93, с. 703]. (Запропонований А.С. 

Беніцьким варіант класифікації злочинів проти правосуддя «за об’єктом» буде 

досліджений далі, серед інших, проведених за такою підставою). 

 М.І. Хавронюк у посібнику з кримінального права (2014 р.) зазначає 

про існування різних критеріїв для класифікації кримінальних правопорушень 

проти правосуддя, проте вважає, що найкраще особливості цих правопорушень 

розкриваються у разі створення їх системи за критерієм суб’єкта [6, с. 791]. 

Автором пропонується таблиця, у якій зазначено види злочинів проти правосуддя 

та кількість засуджених за них осіб у 2012-2013 рр. Судячи із найменування 
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колонок, науковець виокремлює наступні групи посягань: 

 1) злочини проти правосуддя, вчинювані службовими особами, які 

здійснюють чи забезпечують здійснення правосуддя; 

 2) злочини проти правосуддя, вчинювані засудженими та особами, які 

перебувають під вартою; 

 3) злочини проти правосуддя, вчинювані іншими учасниками 

провадження; 

 4) злочини проти правосуддя, вчинювані особами, які не є учасниками 

кримінального провадження [47, 791]. 

 М.І. Хавронюк сам вказує на вади такої класифікації: злочин, передбачений 

ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу 

суду; віднесено автором до 1-ї групи – В.О.) може бути вчинено також і загальним 

суб’єктом; злочин, передбачений ст. 381 (розголошення відомостей про заходи 

безпеки щодо особи, взятої під захист; віднесено автором до 1-ї групи – В.О.), 

може бути вчинено іншим учасником провадження; кваліфікуючою ознакою 

злочинів, передбачених ст. 376 та ст. 382 (відповідно, втручання в діяльність 

судових органів та невиконання судового рішення; обидва віднесені автором до 4-ї 

групи – В.О.) є вчинення їх службовою особою [47, с.792]. Можна також додати, 

що М.І. Хавронюк посягання за ч. 1 ст. 387 відносить до третьої групи, а за ч. 2 

цієї ж статті – до першої, що навряд чи коректно з огляду на те, що стаття 387 КК 

в принципі «присвячена» злочину одного виду – розголошення даних оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування. 

 З огляду на те, що жодний варіант класифікації злочинів проти правосуддя 

за ознакою суб’єкта, не передбачає (та, звичайно, і не може передбачати) 

виокремлення групи посягань на встановлений порядок одержання доказів, надалі 

ми будемо використовувати наукові здобутки у цьому напрямку лише як 

допоміжні фактори. Це ж стосується і наведених вище класифікацій, у яких 

суб’єкт є основним, хоча й не єдиним критерієм групування кримінальних 
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правопорушень, передбачених у Розділі ХVІІІ Особливої частини КК. 

В.О. Навроцький у своєму курсі лекцій з Особливої частини кримінального 

права (2000 р.) висловив думку про те, що посягання на правосуддя не 

зосереджені в одній главі Кодексу (йдеться про Главу VІІІ Особливої частини КК 

1960 р. – В.О.). Зокрема, частину норм віднесено ще й до злочинів проти порядку 

управління, до посадових злочинів і навіть до злочинів проти політичних та 

трудових прав громадян. Враховуючи це, В.О. Навроцький критикує наявні у 

літературі класифікації злочинів проти правосуддя за їх обмеженість. Сам автор 

пробує систематизувати всі норми, що містять посягання на правосуддя (в тому 

числі, передбачені у названих вище главах, а також у окремих статтях Загальної 

частини КК).  Підставою для класифікації відповідних посягань автор називає 

механізм заподіяння шкоди правосуддю. З урахуванням такого критерію, 

виділяються: 

 1) злочини, які вчинюють судді та посадові особи правоохоронних органів; 

 2) протиправний вплив на учасників правосуддя; 

 3) невиконання чи протидія виконанню рішень органів правосуддя; 

 4) перешкоджання діяльності органів правосуддя [150, с. 531-532]. 

 В.О. Навроцький не виокремлює злочини, що посягають на 

встановлений порядок одержання доказів. Злочини, пов’язані із впливом на 

людину, висновки чи показання якої можуть бути джерелом доказів, автор 

частково відносить до першої групи (примушування давати показання (ст. 175 КК 

1960 р.), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, 

пов’язані із штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 174)), частково – 

до другої (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до 

відмови від дачі показань чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою за 

раніше дані показання чи висновок (ст. 180)). Різні варіанти дезінформації органів 

правосуддя (ст. 177, 178), так само як відмова свідка від дачі показань або 

експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (ст. 179), а 
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також причетність до злочинів (ст.ст. 186, 187) утворюють четверту групу. 

Як бачимо, злочини, які є предметом нашого дослідження, В.О. Навроцький 

відніс до різних груп; це означає, що механізм заподіяння шкоди правосуддю при 

вчиненні відповідних посягань, на думку науковця, не є тотожним. В принципі ми 

погоджуємось з таким підходом, проте протиправний вплив на учасників 

правосуддя може здійснюватись і спеціальними суб’єктами – суддями та 

посадовими особами правоохоронних органів (що має місце у разі вчинення, 

наприклад, примушування до дачі показань чи штучне створення доказів 

обвинувачення при притягненні завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності). З огляду на це вважаємо, що класифікація злочинів проти 

правосуддя, запропонована В.О. Навроцьким, не відображає у повній мірі 

механізм посягання, а побудована з використанням комплексного критерію, який 

включає і суб’єкт злочину. 

 Інший підхід відносно поділу злочинів проти правосуддя на групи 

побудований із використанням такого критерію як характеристика 

безпосереднього об’єкту того чи іншого складу. Класифікація посягань на 

правосуддя «за об’єктом» у літературі радянських часів була менш поширеною, 

ніж класифікація «за суб’єктом». Проте, ще у 1968 році І.С. Власов та І.М. 

Тяжкова спробували побудувати систему злочинів проти правосуддя з 

урахуванням ознак їх «підгрупового» об’єкта (термінологія авторів – В.О.): 

1. Злочини проти правосуддя, об’єктом яких є «використання судово-

слідчими працівниками їх прав в інтересах здійснення завдань правосуддя, а не 

всупереч таким». 

2. Злочини проти правосуддя, які завжди перешкоджають отриманню від 

громадян доброякісних відомостей та доказів, що становлять собою важливу 

умову реалізації завдань правосуддя. 

3. Злочини проти правосуддя, об’єктом яких є  безперешкодне отримання 

необхідних відомостей. 
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4. Злочини проти правосуддя, що посягають на виконання вироку [27, с. 25]. 

За логікою вчених, перша група – це група посягань на правосуддя 

«зсередини». Останні три – становлять посягання «зовні». Відзначимо 

використання дуже схожих, майже тотожних формулювань при характеристиці 

об’єктів другої та третьої групи: і там, і там йдеться про діяльність по отриманню 

доказів, проте злочини другої групи пов’язані з порушенням «якості» доказів, а 

третьої – безперешкодного порядку їх здобуття. При цьому до другої групи було 

віднесено такі злочини як, завідомо неправдивий донос, завідомо неправдиве 

показання, примушування свідка або потерпілого до дачі неправдивих показань, 

розголошення даних попереднього слідства; до третьої – відмова або ухилення 

свідка чи потерпілого від дачі показань, приховування злочинів, недонесення про 

злочини. Таким чином, І.С. Власов та І.М. Тяжкова серед злочинів проти 

правосуддя виділяли одразу дві групи посягань на докази та порядок їх 

отримання. Проте такий злочин, як примушування до дачі показань, який 

передбачає спеціального суб’єкта, пропонувалося розглядати у першій групі. 

Також треба відзначити, що аналіз нормативного матеріалу у своїй книзі науковці 

здійснювали по групах, виділених за принципом суб’єкта злочину (Глава ІІІ. мала 

назву «Охрана советского правосудия от преступных посягательств со стороны 

отдельных работников судебно-следственного апарата»; глава ІV – «Охрана 

советского правосудия от посягательств со стороны лиц, призванных 

содействовать его осуществлению»; глава V – «Охрана советского правосудия от 

посягательств со стороны иных лиц»). 

Одним із перших наголосив на необхідності здійснювати класифікацію 

злочинів проти правосуддя «за об’єктом» український вчений М.І. Бажанов. У 

колективному труді «Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. 

Часть Особенная» (1985 р.), М.І. Бажанов переконливо довів, що класифікація 

злочинів проти правосуддя за ознакою суб’єкта є історичною традицією, яка 

виникла у зв’язку із тим, що у кодексах союзних республік 1926-1935 років одна 
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частина злочинів проти правосуддя знаходилась у главі про службові злочини, а 

інша – була віднесена до злочинів проти порядку управління. «Уявляється, що 

спроба класифікувати злочини проти правосуддя за їх безпосереднім об’єктом у 

більшій ступені відображає ті суспільні відносини, яким спричинюється шкода», - 

писав він [240, с. 313-314]. Науковець розвинув свою думку у  виданій через рік 

монографії «Уголовно-правовая охрана советского правосудия» (1986 р.) [10]. 

Використовуючи критерій спільності безпосереднього об’єкту, М.І. Бажанов 

виділив чотири групи злочинів проти правосуддя: 

1) злочини проти правосуддя, які посягають на відносини, що забезпечують 

реалізацію конституційних принципів діяльності органів розслідування, 

прокуратури і суду; 

2) злочини проти правосуддя, які посягають на відносини, що забезпечують 

одержання достовірних доказів та істинних висновків по справі; 

3) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне 

припинення та розкриття злочинів; 

4) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують виконання вироку 

(рішення) та призначеного до відбуття покарання. 

Виокремлена автором друга група фактично об’єднує злочини, пов’язані з 

порушенням порядку одержання доказів; до неї М.І. Бажанов відносив: 

примушування до дачі показань; завідомо неправдивий донос; завідомо 

неправдиве показання; злісне ухилення свідка, експерта чи перекладача від явки 

або відмова від дачі показань; примушування свідка, потерпілого чи експерта до 

відмови від дачі показань чи висновку, а також до дачі неправдивих показань,  

підкуп цих осіб або погроза з помсти за раніше надані показання або висновок. У 

третій групі називались: розголошення даних попереднього слідства; 

приховування злочинів; недонесення про злочини. Варто звернути увагу, що М.І. 

Бажанов першим відзначив спільні риси у об’єкті посягання відносно таких 

злочинів, як примушування до дачі показань (ст. 175 КК УРСР 1960 р.),  та 
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примушування свідка, потерпілого чи експерта до відмови від дачі показань чи 

висновку, а також до дачі неправдивих показань,  підкуп цих осіб або погроза з 

помсти за раніше надані показання або висновок (ст. 180 КК УРСР 1960 р.), а 

також відніс зазначені злочини до однієї групи. Багато науковців після нього, хоча 

і визначали критерієм класифікації злочинів проти правосуддя «об’єкт», проте 

розміщували відповідні посягання по різних групах (спираючись, власне, на 

характеристику суб’єкта). Водночас, вважаємо необґрунтованим, принаймні 

повною мірою, розмежування злочинів другої та третьої груп за об’єктом 

(своєчасне припинення та розкриття злочинів перебуває у прямій залежності від 

одержання достовірних доказів; крім цього, злочин «злісне ухилення свідка, 

експерта чи перекладача від явки або відмова від дачі показань» ніяк не загрожує 

«достовірності» доказів, скоріше йдеться про можливу «відсутність» необхідних 

доказів, і об’єкт цього посягання перебуває десь «посередині» між визначеним 

автором об’єктом другої та третьої груп). 

Варто відзначити, що М.І. Бажанов зберіг свій підхід щодо класифікації 

злочинів проти правосуддя «за об’єктом» і після набрання чинності новим КК 

України 2001 р. (див. всі видання підручнику «Кримінальне право України. 

Особлива частина», підготовленого викладачами НЮАУ імені Ярослава Мудрого).  

З урахуванням реалій нового кримінального законодавства, М.І. Бажанов, окрім 

названих вище чотирьох груп злочинів проти правосуддя, виокремив ще одну – 

злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, власність суддів, 

народних засідателів, присяжних та інших учасників судочинства [94; 104]. В 

усьому іншому, в тому числі, щодо віднесення злочинів, які є предметом нашого 

дослідження, до тих чи інших груп, позиція науковця залишилась незмінною. 

Схожий погляд на систему злочинів, передбачених Розділом ХVІІІ 

Особливої частини КК, висловлюють автори навчального посібника «Злочини 

проти правосуддя» (2011 р.) за загальною редакцією проф. В.І. Борисова та проф. 

В.І. Тютюгіна. Ними виділяється п’ять груп правопорушень: 



 

 

 49 

1) злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; 

2) злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, 

власність суддів, народних засідателів, присяжних та інших учасників 

судочинства; 

3) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують одержання 

достовірних доказів та істинних висновків у справі; 

4) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне 

розкриття та присічення злочинних посягань; 

5) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують виконання рішень, 

вироків, ухвал та постанов  суду і призначеного ним покарання [60, с. 8-10]. 

До третьої групи пропонується віднести наступні посягання: примушування 

давати показання (ст. 373 КК); завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину (ст. 383 КК), завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК), відмова свідка 

від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов’язків (ст. 385 КК), перешкоджання з’явленню свідка, 

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи 

висновку (ст. 386 КК) [60, с. 9]. 

З наведеного видно, що автори підтримують як загальний підхід М.І. 

Бажанова щодо здійснення класифікації злочинів проти правосуддя, так і 

«змістовне наповнення» кожної з груп. 

Класифікацію злочинів проти правосуддя, запропоновану М.І. Бажановим, 

називає «найбільш точною» сучасна українська дослідниця Н.Ю. Алєксєєва [2, с. 

38]. У дисертації «Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що 

вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них» (2017 р.) 

авторка, в цілому погоджуючись з М.І. Бажановим, вважає доцільним віднести до 

групи злочинів, що посягають на відносини, які забезпечують отримання 

достовірних доказів та істинних висновків у справі, ще і такий, як розголошення 
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даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 КК). 

На думку Н.Ю. Алєксєєвої, це протиправне діяння перешкоджає істинності 

висновків по справі більше, ніж  вчасному присіканню та розкриттю злочинів. 

Також уточняється назва відповідної групи посягань, з огляду на те, що авторка є 

прихильником іншої концепції об’єкта злочину, ніж М.І. Бажанов. Видовим 

об’єктом злочинів відповідної групи Н.Ю. Алєксєєва називає не суспільні 

відносини, а їх порядок – пропонується вести мову про злочини, які посягають на 

охоронюваний кримінальним законом порядок суспільних відносин в сфері 

здійснення правосуддя, який забезпечує отримання достовірних доказів та 

істинних висновків по справі [2, с. 40]. Водночас назва групи злочинів, 

запропонована авторкою і винесена у тему її дисертації, відображає скорше не 

об’єкт посягань, а їх суб’єкт та потерпілого – «злочини проти правосуддя, що 

вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них». До відповідної 

групи віднесено злочини за ст. 384-387 КК. На жаль, текст роботи не дає 

можливості однозначно визначити позицію Н.Ю. Алєксєєвої щодо класифікації 

злочинів проти правосуддя взагалі, і виокремлення групи посягань «у сфері 

доказування» зокрема. Припустимо, що вчена, в цілому підтримуючи підхід М.І. 

Бажанова із вказаного питання, застосовує додаткові критерії класифікації, і в 

межах більш великої  групи посягань на «порядок суспільних відносин в сфері 

здійснення правосуддя, який забезпечує отримання достовірних доказів та 

істинних висновків по справі» виділяє меншу – тих, що вчиняються свідками, 

експертами, перекладачами або щодо них.  

За єдиним критерієм – об’єктом злочину, здійснює класифікацію злочинів 

проти правосуддя Є.В. Фесенко, автор відповідної глави у підручнику з Особливої 

частини кримінального права 1999 року видання. Науковець, який одним із 

перших в Україні розробив так звану «ціннісну» концепцію об’єкта злочину, 

зауважує, що видові об’єкти злочинів (проти правосуддя) визначають особливості 

суб’єктів відносин, проти яких спрямовані злочини зазначеного виду, і блага, які 

належать цим суб’єктам і яким може бути заподіяна або спричинюється шкода. 
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Відповідно до цього, було запропоновано виділяти такі види злочинів проти 

правосуддя: 

1. Злочини, що посягають на права та інтереси особи, що охороняються 

законом, якими вона наділена як учасник або інший суб’єкт кримінального або 

цивільного процесу; 

2. Злочини, що посягають на інтереси всебічного, повного і неупередженого 

розслідування і судового розгляду справ; 

3. Злочини, що посягають на безпеку, честь та гідність суддів; 

4. Злочини, що посягають на інтереси своєчасного присікання та розкриття 

злочинних діянь; 

5. Злочини, що посягають на інтереси забезпечення неухильного виконання 

судових рішень та вироків [896, с. 591-592]. 

Отже, Є.В. Фесенко не виокремлював серед злочинів проти правосуддя 

групу посягань на встановлений порядок одержання доказів. Окремі злочини, з 

тих, що є предметом нашого розгляду, а саме – завідомо неправдивий донос (ст. 

177 КК України 1960 р.), завідомо неправдиве показання (ст. 178 цього ж акту), 

відмова свідка від дачі показань або експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов’язків (ст. 179) та перешкоджання явці свідка, потерпілого, 

експерта, примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку, підкуп цих 

осіб або погроза помстою за раніше дані показання чи висновок (ст. 180) вчений 

відніс до виділеної ним другої групи. Примушування давати показання (ст. 175), а 

також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, 

пов’язані із штучним створенням доказів обвинувачення, входять до першої групи 

(ч. 2 ст. 174). Приховування злочинів (ст. 186) та недонесення про злочин (ст. 187) 

утворили четверту групу посягань. 

Зводячи найбільш близькі за безпосередніми об’єктами злочини у певні 

групи, Ю.В. Александров (автор глави у підручнику з Особливої частини 

кримінального права, 1998 р.) побудував систему злочинів проти правосуддя 

таким чином: 
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1) злочини, що посягають на конституційні права громадян в системі 

правосуддя; 

2) злочини, що посягають на законодавчо регламентований порядок 

всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи; 

3) злочини, що посягають на відносини, пов’язані із виконанням судових 

вироків і постанов [91, с. 506]. 

 Певним недоліком проведеної вченим класифікації, на нашу думку, є те, що 

у другу групу дещо штучно були зведені досить різні, в тому числі і за 

специфікою об’єкту, злочини, такі як, погроза судді чи образа судді з одного боку, 

а також утаювання майна, що підлягає конфіскації чи приховування злочинів, з 

іншого. До другої групи Ю.В. Александров відніс і ті кримінальні 

правопорушення, які цікавлять нас в межах даного дослідження (ст. 177-180, 186, 

187 КК 1960 р.) 

У підручнику з кримінального права під редакцією Є.Л. Стрєльцова (2009) 

наводиться дуже схожа на попередню класифікація злочинів проти правосуддя 

виходячи із безпосереднього об’єкта відповідних посягань: 

1) злочини, що посягають на конституційні права громадян у сфері 

правосуддя (ст.ст. 371, 372, 373, 374, 375, 380, 381 КК); 

2) злочини, що посягають на законодавчо регламентований порядок 

всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи (ст.ст. 376, 377, 

378, 379, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 396, 397, 398, 399, 400 КК); 

3) злочини, що посягають на відносини, пов’язані із виконанням судових 

рішень і постанов (ст.ст. 382, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 КК) [103, с. 22]. 

Злочини, пов’язані із впливом на джерело доказів (речові докази, документи, 

показання, висновки), а також на людину, що може давати показання чи висновки, 

поміщені до другої групи. 

М.В. Шепітько, розглядаючи питання систематизації злочинів проти 

правосуддя (2011 р.), наголошує на доцільності виокремлення в системі родового 

об’єкта видових об’єктів. За критерієм подібності безпосередніх об’єктів злочинів 
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проти правосуддя виокремлено такі видові об’єкти: 1) суспільні відносини по 

забезпеченню формування доказів або іншої інформації, що має оціночний 

характер під час здійснення правосуддя (статті 371, 372, 373, 383, 384, 385, 386, 

387, 396 КК); 2) суспільні відносини, що забезпечують вирішення завдань суду під 

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

суспільні відносини, що забезпечують вирішення завдань, які стоять перед 

захисником (представником) особи під час здійснення правосуддя (статті 374, 397, 

398, 399, 400 КК); 4) суспільні відносини, що забезпечують виконання судового 

рішення під час здійснення правосуддя (статті 382, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 

394, 395 КК). М.В. Шепітько спеціально звертає увагу на те, що в системі злочинів 

першої групи не знайшло відображення таке суспільно небезпечне явище як 

фальсифікація доказів, що вчинюється особами, які здійснюють дізнання, 

досудове слідство або судовий розгляд [283, с. 6]. 

Використовуючи об’єкт злочину в якості критерію для проведення 

класифікації злочинів проти правосуддя, А.С. Беніцький у підручнику з Особливої 

частини кримінального права (2012 р.), виділяє шість «основних» (за його  

словами) груп: 

1. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері здійснення та 

забезпечення нормальної діяльності органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду (далі по тексту автор уточнює, що до цієї групи належать 

посягання «зсередини», тобто скоєні спеціальними суб’єктами, які наділені 

владними повноваженнями по реалізації завдань правосуддя); 

2. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері забезпечення 

гарантій незалежності діяльності судових органів при здійсненні правосуддя, а 

також гарантій безпеки життя, здоров’я та права власності суддів або їх близьких 

родичів (А.С. Беніцький конкретизує, що відносить до такої групи посягання, 

вчинені «ззовні», так званими «загальними» суб’єктами); 

3. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері нормального 

здійснення посадовими особами своїх функцій щодо отримання необхідних 
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доказів та встановлення об’єктивної істини щодо справи в ході проведення 

досудового розслідування та судового розгляду (наголошується, що злочини цієї 

групи скоюються учасниками кримінального судочинства, які зобов’язані не 

перешкоджати нормальному порядку проведення дізнання, досудового слідства, 

судового розгляду; соціальний зв'язок розривається «ззовні»); 

4. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері забезпечення 

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

рішень Європейського суду з прав людини; 

5. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері здійснення заходів 

безпеки щодо осіб, взятих під захист; 

6. Злочини, що посягають на інтереси правосуддя у сфері забезпечення 

гарантій діяльності та професійної таємниці захисників або представників особи, 

а також гарантій життя, здоров’я та права власності зазначених осіб або їх 

близьких родичів [93, с. 512-514]. 

Якщо не брати до уваги деякі вади цієї «класифікації», які наявні внаслідок 

порушення законів логіки щодо здійснення класифікацій взагалі (уточнення 

автора свідчать, що він використовував не єдиний критерій для виділення 

принаймні перших трьох груп злочинів проти правосуддя, а одразу декілька у їх 

поєднанні – об’єкт злочину, суб’єкт злочину та механізм злочинного впливу – 

В.О.), то треба відзначити принциповий підхід по виокремленню групи злочинів, 

пов’язаних із посяганнями на встановлений порядок одержання необхідних 

доказів та встановлення об’єктивної істини по справі (див. групу № 3). До цих 

злочинів, на думку А.С. Беніцького, належать: завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину (ст. 383 КК), завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК), 

відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК), перешкоджання з’явленню 

свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань 

чи висновку (ст. 386 КК), розголошення даних досудового слідства або дізнання 

(ст. 387), незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описане чи 
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підлягає конфіскації (ст. 388 КК), приховування злочину (ст. 396 КК). Також до 

відповідної групи автор пропонував віднести злочин, передбачений ст. 381
1
 КК – 

невиконання слідчим вказівок прокурора (явно помилково по тексту підручника  

нумерація відповідної норми наводиться як ст. 388
1
 КК). На сьогоднішній день 

остання позиція не актуальна – ст. 381
1 

виключена з кримінального закону. Даючи 

оцінку наведеному, зауважимо, що злочин за ст. 388 КК більше «тяжіє» до іншої 

групи – тих, що посягають на інтереси правосуддя у сфері забезпечення 

належного виконання законних вироків, постанов, ухвал чи рішень суду. Спірною 

видається також позиція А.С. Беніцького відносно об’єкта такого 

правопорушення, як розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування (ст. 387 КК). Так, злочин за ст. 387, на наш погляд, може 

спричиняти шкоду або ставити у загрозу спричинення шкоди встановлений 

порядок одержання необхідних доказів, а може – і ні, отже більш коректно 

називати відповідну соціальну цінність не безпосереднім об’єктом складу 

злочину, а факультативним об’єктом кримінально-правової охорони.  

Водночас абсолютно безпідставно, на нашу думку,  науковець не відносить 

до групи № 3 такий злочин, як примушування давати показання (ст. 373 КК). 

Звертаємо увагу, що «дзеркальне» посягання, вчинене загальним суб’єктом – 

примушування до давання завідомо неправдивих показань, до відмови від давання 

показань (злочин за ст. 386 КК), А.С. Беніцький розглядає як посягання на 

встановлений порядок одержання доказів. Тобто у цій ситуації вирішальним 

критерієм для автора, судячи з усього, виявився як раз не об’єкт, а суб’єкт злочину. 

Досліджуючи питання об’єкту посягання за ст. 383 КК – Завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину, у публікації 2014 р., Ю.В. 

Калініченко зачіпає більш загальну проблему – класифікації кримінальних 

правопорушень, передбачених у Розділі ХVІІІ Особливої частини КК. Хоча 

авторка і  не вибудовує повноцінну систему злочинів проти правосуддя, вона 

виокремлює серед них групу посягань, видовим  об’єктом яких є суспільні 

відносини, що забезпечують одержання достовірних доказів і встановлення 



 

 

 56 

об’єктивної істини у справі. До відповідної групи за ознакою подібності 

безпосередніх об’єктів, окрім злочину за ст. 383 КК, нею віднесено посягання, 

передбачені статтями 373, 384-386 КК [61, с. 178]. 

У своїй роботі Ю.В. Калініченко піддає критиці «змістовне наповнення» 

окремих груп злочинів проти правосуддя у класифікаціях М.В. Шепітька та А.С. 

Беніцького. На її думку, запропоновані названими науковцями групи злочинів 

виглядають  надто укрупненими та викликають певні сумніви в однорідності та 

близькості за змістом суспільних відносин, на які ці злочини посягають. Зокрема, 

авторка стверджує, що злочини за статтями 371, 372 КК посягають на суспільні 

відносини, якими забезпечується дотримання органами досудового розслідування, 

прокуратури та суду конституційних принципів здійснення правосуддя, а точніше, 

гарантованого Конституцією України захисту ряду особистих прав і свобод 

людини при розслідуванні та розгляді судових справ. З огляду на це, науковець 

вважає, що відповідні правопорушення мають відноситись не до посягань на 

порядок формування одержання доказів (як це зроблено М.В. Шепітьком), а до 

злочинів, які посягають на конституційні принципи здійснення правосуддя в 

Україні. Ю.В. Калініченко також заперечує проти віднесення А.С. Беніцьким до 

виділеної тим третьої групи, злочинів за статтями 387, 388, 396 КК, оскільки, на її 

думку, специфіка таких злочинів пов’язана з перешкоджанням своєчасному 

розкриттю та припиненню злочинних посягань [61, с. 177-178]. 

В 2016 р. М.І. Мельниченко захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Кримінально-правова охорона порядку одержання доказів у кримінальному 

провадженні». Хоча у роботі не проводиться повна класифікація злочинів, 

передбачених Розділом ХVІІІ Особливої частини КК України, її автор пропонує 

виокремлювати серед них групу посягань «проти порядку одержання доказів та 

висновків». До цієї групи М.І. Мельниченко відносить: примушування давати 

показання (ст. 373 КК), завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 

383 КК), завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК), відмова свідка від давання 

показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них 
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обов’язків (ст. 385 КК) та перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК). 

У цій групі злочинів автор пропонує виокремити: а) злочини проти порядку 

одержання доказів та висновків у різних видах судочинства (кримінальному, 

цивільному, господарському, адміністративному, про адміністративні 

правопорушення); б) злочини проти порядку одержання висновків у виконавчому 

провадженні; в) злочини порядку одержання доказів і висновків під час 

проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією ВР України. При цьому 

М.І. Мельниченко відзначає особливе місце тих посягань, що порушують порядок 

одержання доказів у кримінальному провадженні: на думку автора,  – таке 

«особливе місце» пов’язане з тим, що відповідний порядок стосується найбільш 

небезпечних правопорушень – кримінальних. З огляду на це пропонується серед 

злочинів проти порядку одержання доказів та висновків виокремлювати злочини 

проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні, яким є досудове 

розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (п. 10 ч. 

1 ст. 3 КПК) [141, c.20]. 

Варто наголосити, що визначений автором перелік статей КК, у яких 

передбачається відповідальність за «злочини проти порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні» повністю збігається з наведеним вище – тим, який 

містить «злочини проти порядку одержання доказів та висновків». Це дозволяє 

говорити принаймні про одну серйозну ваду у позиції науковця: підміну об’єкту 

класифікації та змішування підстав при її здійсненні. Традиційно класифікації 

піддається певна сукупність статей Особливої частини КК, кожна з яких 

«представляє» окремий вид злочину. За підходом автора, ст. 384 КК, наприклад, 

передбачає принаймні три види злочинів –  проти порядку одержання доказів та 

висновків у різних видах судочинства; проти порядку одержання висновків у 

виконавчому провадженні; проти порядку одержання доказів і висновків під час 

проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією ВР України (а може, і 
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більше трьох, якщо згадати, що автор відокремлює злочини у кримінальному, 

цивільному та інших видах проваджень). 

Також у роботі не достатньо обґрунтовано віднесення названих вище 

злочинів до однієї групи. Якщо це специфіка безпосереднього об’єкту, то, 

наприклад, злочин за ст. 383 КК – завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину, не посягає на порядок одержання доказів, оскільки перебуває 

поза межами здійснення процесу доказування. Отже, віддаючи належне М.І. 

Мельниченку, який вперше в Україні на монографічному рівні дослідив групу 

злочинів, що посягають на порядок одержання доказів, все ж таки відзначаємо і 

наведені недоліки, що безпосередньо впливають на коректність наукової 

класифікації злочинів проти правосуддя. 

На пострадянському просторі наразі багато науковців є прихильниками 

здійснення класифікації (систематизації) злочинів проти правосуддя на підставі 

спільних рис безпосереднього об’єкта окремих посягань. Варто назвати 

російських вчених –  О.І. Чучаєва, І.В. Дворянскова, О.І. Друзіна (останні два 

автори частину робіт написали у співавторстві с О.І. Чучаєвим), Л.В. Іногамову-

Хегай, О.В. Федорова та інших. В межах цієї роботи ми не будемо досліджувати 

сам зміст класифікацій злочинів проти правосуддя, здійснених зарубіжними 

науковцями, проте маємо відзначити тих, хто виокремлює групу злочинів, що 

посягають на встановлений порядок доказування. 

О.І. Чучаєв поділяє злочини проти правосуддя на п’ять груп, одна з яких – 

«Злочини, що посягають на процесуальний порядок одержання доказів по справі». 

До неї науковець відносить наступні посягання: примушування до дачі показань 

(ст. 302 КК РФ); фальсифікація доказів та результатів оперативно-розшукової 

діяльності (ст. 303 КК РФ); провокація хабара або комерційного підкупу (ст. 304 

КК РФ); завідомо неправдивий донос (ст. 306 КК РФ); завідомо неправдиві 

показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад (ст. 307 КК 

РФ); відмова свідка або потерпілого від дачі показань (ст. 308 КК РФ); підкуп або 
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примушування до дачі показань або ухилення від дачі показань або до 

неправильного перекладу (ст. 309 КК РФ) [278, с. 6-7].  

Схожим чином бачить систему злочинів проти правосуддя також І.В. 

Дворянсков. Об’єднуючи в одну групу посягання, передбачені статтями 302-304, 

306-309 КК РФ, вчений висловлює думку, про те, що безпосереднім об’єктом 

таких є механізм кримінально-правового забезпечення достовірних доказів [42, с. 

69-70]. Визначена група злочинів досліджувалась І.В. Дворянсковим на рівні 

кандидатської дисертації та написаній на її основі монографії. 

До певної міри звужує групу злочинних посягань на порядок одержання 

доказів, порівняно із названими вище науковцями, М.В. Рудов. Він вважає, що в 

системі норм про злочини проти правосуддя, є такі, які призначені спеціально для 

боротьби з посяганнями на істину в кримінальному процесі. До останніх автор 

відносить статті 302, ч. 2 та 3 ст. 303, ст. 307-309 КК РФ [211, с. 5]. Тобто, М.В. 

Рудов не вважає «посяганнями на істину» завідомо неправдивий донос та 

провокацію хабара. Помилковим, на наш погляд, є прагнення науковця 

відокремити посягання «в кримінальному процесі» від тих, що вчинюються в 

межах інших форм офіційного провадження, адже відповідні норми російського 

кримінального закону, так само, як українського, такого розподілу не містять. 

Таким чином, окремі вітчизняні та зарубіжні науковці, які здійснюють 

класифікацію злочинів проти правосуддя «за об’єктом», виокремлюють серед них 

групу посягань на встановлений порядок одержання доказів. При цьому назва 

відповідної групи, а також конкретний перелік кримінальних правопорушень, які 

входять до неї, певною мірою відрізняються (див вище). Інші автори включають 

посягання, які нас цікавлять, до більш «широкої» групи, яка узагальнено 

визначається ними як «злочини, що посягають на встановлений порядок 

розслідування та судового розгляду справи». 

На нашу думку, злочини, пов’язані із впливом на матеріалізований об’єкт – 

джерело доказів (речові докази, документи, зафіксовані показання, висновки 
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експертів), а також із впливом на людину, показання чи висновки якої можуть бути 

джерелом доказів, мають ознаки, характерні лише для них. Ці ознаки 

визначаються якісною специфікою безпосереднього об’єкта відповідних посягань 

(див. далі), що і дозволяє вести мову про об’єднання їх в межах однієї групи. 

Попередньо визначимо склад такої групи – злочини за статтями 373, 384, 385, 386 

КК, та умовно позначимо її як «злочини у сфері доказування». 

Що стосується більш загальної проблеми, який критерій – об’єкт або 

суб’єкт, має бути покладений в основу класифікації злочинів проти правосуддя, 

зауважимо декілька моментів. По-перше, виокремлення груп злочинів проти 

правосуддя за суб’єктом має значні вади, пов’язані із тим, що нерідко злочин 

одного виду може бути вчинено різними суб’єктами, внаслідок чого віднесення 

його до тієї чи іншої групи може бути здійснено з великою долею умовності 

(наприклад, злочин за ст. 376
1
 КК, та інші – див. вище). По-друге, внаслідок 

класифікації за суб’єктом до різних груп попадають діяння, схожі за змістом та 

характером суспільної небезпеки (як то, примушування давати показання за ст. 

373 КК та примушування до давання завідомо неправдивих показань – ст. 386 

КК). В решті-решт, вітчизняне кримінальне законодавство закріплює формально-

матеріальний тип визначення поняття злочину; отже, обов’язковою ознакою 

такого правопорушення є не лише кримінальна протиправність, а й суспільна 

небезпечність, характер якої визначається, насамперед, об’єктом посягання. 

Система Особливої частини кримінального права побудована з урахуванням 

класифікації об’єктів та їх значення. Крім того, класифікація злочинів за об’єктом 

дозволяє визначити місце норми, якою доповнюється кримінальний закон. 

Наприклад, С.Д. Шапченко зазначає, серед інших, такі основні правила 

систематизації Особливої частини кримінального права України: 

«1. Глави
1
 Особливої частини КК України як окремі підсистеми 

утворюються шляхом виділення законодавцем відносно самостійної соціальної 

цінності, яка стає родовим об’єктом певної групи злочинів; якісна специфіка такої 

                                                 
1
 Робота написана до набрання чинності КК України 2001 р.; наразі замість глав – розділи. 
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соціальної цінності має бути відображена у назві відповідної глави… 

2. Послідовність розміщення глав у межах Особливої частини КК 

визначається, як правило, пріоритетною для законодавця ієрархією соціальних 

цінностей, виділених ним як родові об’єкти певної групи злочинів. … 

5. Групування статей, що передбачають відповідальність за злочини певних 

видів, у межах окремих глав Особливої частини КК, як правило, здійснюється з 

урахуванням спільності рис безпосередніх об’єктів, на які посягають зазначені 

злочини…» [95, с. 21-22]. 

Названі правила є загальновизнаними, тобто встановлено, що правові норми 

Особливої частини кримінального закону розміщено з урахуванням ознак об’єкта 

посягань,  передбачених цими нормами. З огляду на це, дослідники в галузі 

Особливої частини кримінального права, в тому числі ті, які займаються питаннями 

систематизації (класифікації), не повинні ігнорувати принципи, закладені самим 

законодавцем. Таке твердження не варто розглядати як заклик здійснювати 

доктринальну класифікацію тієї або іншої сукупності злочинів лише за об’єктом. 

Навпаки, інші варіанти безперечно мають як наукову, так і практичну цінність, проте 

повинні наводитись не замість класифікації за об’єктом, а поряд з нею. 

 

1.3. Характеристика загальних ознак злочинів, що посягають на 

встановлений порядок збирання та фіксування доказів 

 

Вище нами була висловлена думка про можливість виокремлення серед 

злочинів проти правосуддя групи посягань «у сфері доказування». Попередньо ми 

припустили, що злочини, юридичні склади яких передбачені ст.ст. 373, 384, 385, 

386 КК, посягають на один і той самий об’єкт кримінально-правової охорони,  і, 

ймовірно,  характеризуються іншими схожими ознаками. У цій частині роботи ми 

плануємо розглянути питання про безпосередній об’єкт злочинів, передбачених 

ст.ст. 373, 384, 385, 386 КК, і тим самим підтвердити думку про можливість 

об’єднання таких злочинів в одну групу «за об’єктом»; запропонувати назву такої 
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групи злочинів; уточнити, за потреби, перелік злочинів, які до неї входять; 

встановити інші, крім об’єкту, схожі ознаки для злочинів групи. 

В науці кримінального права існує безліч теорій об’єкта злочину, жодна з 

яких, за висловом П.П. Андрушка, «не може вважатися єдино правильною 

(«істиною в останній інстанції»), кожна із них має право на існування, оскільки 

має як позитивні, об’єктивно безспірні моменти, так і спірні чи неприйнятні 

моменти, перш за все з методологічної точки зору» [3, c.22]. В межах цієї роботи 

ми не вважаємо за доцільне ні аналізувати різні концепції об’єкта злочину, ні 

навіть зазначати їх, оскільки це зроблено багатьма науковцями, включно із 

згаданим вище професором П.П. Андрушком. Відзначимо лише два моменти: по-

перше, досліджуючи позиції різних науковців відносно безпосередніх об’єктів 

складів злочинів, що нас цікавлять, будемо виходити з того, що їх автори можуть 

сповідувати різні теорії об’єкта; по-друге, нам видається найбільш прийнятною 

так звана «ціннісна» концепція об’єкта злочину – саме її ми будемо 

використовувати при визначенні власної думки з приводу безпосереднього об’єкту 

того чи іншого складу, чи видового об’єкту певної групи злочинів. 

Переважна більшість науковців, які досліджували злочин за ст. 373 КК – 

Примушування давати показання – визначають його як двооб’єктний.  При цьому 

основним безпосереднім об’єктом злочину називають: правосуддя в частині 

забезпечення доведеності вини, а також конституційне право людини на те, що її 

обвинувачення не буде ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом 

(А.М. Бойко, М.І. Хавронюк) [157, c. 935]; суспільні відносини у сфері правосуддя 

з приводу законної діяльності осіб, які проводять досудове розслідування, 

спрямовані на забезпечення прав учасників кримінального процесу під час 

отримання показань відповідно до кримінально-процесуального законодавства 

(В.О. Беніцький) [93, c. 523]; відносини, що забезпечують одержання достовірних 

доказів та істинних висновків у справі (В.І. Тютюгін, В.І. Борисов та інші) [60, 

c.11-12]; суспільні відносини, які виникають з приводу забезпечення 

врегульованого нормативно-правовими актами процесуального порядку збирання 
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й отримання достовірних доказів, що сприяють прийняттю законного рішення у 

кримінальній справі (О.О. Вакулик) [22, c.8]; порядок одержання належних та 

допустимих доказів під час проведення допиту (М.І. Мельниченко) [141, c. 86]. 

Позиції інших вчених щодо основного безпосереднього об’єкту злочину 

примушування давати показання – або збігаються з наведеними, або є менш 

конкретними на кшталт «нормальна діяльність органів правосуддя (органів 

слідства)», і тому не наводяться нами. 

Якщо не брати до уваги відмінності, пов’язані із сповідуванням різних 

теорій об’єкта злочину,  можна стверджувати, що сучасні вітчизняні науковці в 

принципі єдині у розумінні основного безпосереднього об’єкту злочину за ст. 373 

КК; такий об’єкт визначається ними як законна діяльність осіб, які проводять 

досудове розслідування, у частині одержання показань, або передбачений 

процесуальними нормами порядок отримання показань, або в більш широкому 

варіанті – порядок одержання (належних, допустимих, достовірних) доказів в 

кримінальному процесі. (На наш погляд  за допомогою формулювання «законна 

діяльність по отриманню показань (доказів)» та «законний порядок отримання 

показань (доказів)» позначається одне і те саме явище). Відзначимо лише 

«нетипову» позицію А.М. Бойка, М.І. Хавронюка щодо включення до основного 

безпосереднього об’єкту злочину за ст. 373 КК, ще й конституційного права 

людини на те, що її обвинувачення не буде ґрунтуватися на доказах, одержаних 

незаконним шляхом. Додатковим безпосереднім об’єктом злочину примушування 

давати показання традиційно називають певні права, свободи і блага людини – 

здебільшого, особисті блага. 

Питання про безпосередній об’єкт злочинів за статтями 384, 385 КК, на наш 

погляд, можна розглядати комплексно, з огляду на явно схожий характер 

відповідних посягань (у першій з названих норм встановлюється відповідальність 

за завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого, завідомо неправдивий 

висновок експерта, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, 

завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо 
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неправильний переклад, а в другій – за відмову свідка від давання показань, 

відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків). 

Переважна більшість науковців, які досліджують склади злочинів за обома 

вказаними статтями, однаково вирішують питання про безпосередній об’єкт 

відповідних посягань. Не будемо порушувати традицій і ми. Отже, у сучасних 

джерелах існують такі підходи до розуміння основного безпосереднього об’єкту 

для складів злочинів за статтями 384, 385 КК: правосуддя у частині забезпечення 

процесуального порядку отримання доказів у кримінальній справі (М.І. 

Хавронюк) [157, c. 953-954]; суспільні відносини в сфері правосуддя з приводу 

нормального здійснення посадовими особами своїх функцій щодо отримання 

необхідних доказів і встановлення об’єктивної істини в справі в ході проведення 

досудового розслідування і судового розгляду (В.О. Беніцький) [93, c. 541, 543]; 

порядок суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя, який забезпечує 

отримання достовірних доказів та істинних висновків по справі (Н.Ю. Алексєєва) 

[2, c. 93-94, 96]; порядок надання показань свідка чи потерпілого, висновку 

експерта, а також перекладу (М.І. Мельниченко) [141, c.86]; суспільні відносини, 

що забезпечують формування доказів та іншої інформації, яка має оціночний 

характер, що окреслюються показаннями свідка чи потерпілого, висновком 

експерта, перекладом, зробленим перекладачем, а також звітом про оцінку майна 

оцінювача, наданими під час здійснення правосуддя – відносно злочину за ст. 384 

КК (М.В. Шепітько) [284, c. 38-39]. Знову ж таки не наводимо надто загальних і 

«розмитих» формулювань. 

Відзначимо, що позиції деяких вчених, які штучно «звужують» зміст 

безпосереднього об’єкта у злочинах за статтями 384, 385 КК шляхом вказівки на 

кримінальне провадження (М.І. Хавронюк), і навіть на досудове розслідування і 

судовий розгляд (В.О. Беніцький), не ґрунтуються на чинному законодавстві: у 

підрозділі 1.1. ми зауважували, що посягання за статтями 384, 385 КК, можуть 

бути вчинені також під час здійснення виконавчого провадження, розслідування 

тимчасовими слідчими комісіями ВРУ. Якщо відкинути у наведених визначеннях 
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вказівку на обстановку вчинення злочинів, можна узагальнити позиції вчених 

щодо бачення безпосереднього об’єкту для складів злочинів за статтями 384, 385 

КК, і побачити їх схожість. Всі говорять про процесуальний порядок отримання 

(чи формування) доказів у справі. 

Деякі вчені виділяють додатковий безпосередній об’єкт у складах злочинів 

за статтями 384, 385 КК. При цьому додатковим об’єктом пропонується визнавати 

охоронювані і гарантовані законом права підозрюваного (обвинуваченого, 

підсудного), або у більш широкому форматі – охоронювані законом права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб. Наприклад, М.В. Шепітько визначає 

додатковий безпосередній об’єкт завідомо неправдивого показання (ст. 384 КК) як 

«суспільні відносини, що забезпечують інтереси захисту та обвинувачення 

(позивача та відповідача), а також інтереси підсудного, обвинуваченого 

(підозрюваного) та потерпілого від попереднього злочину (позивача) або інших 

осіб» [284, c. 39]. На наш погляд, помилковість підходу вчених, які виділяють 

додатковий безпосередній об’єкт у складах за статтями 384, 385 КК, полягає у тому, 

що вони в принципі допускають існування факультативного додаткового об’єкту 

складу злочину. Насправді, безпосередній об’єкт, як і будь-який інший елемент 

юридичного складу злочину певного виду, може бути тільки обов’язковим. Ми 

розглядаємо додатковий безпосередній об’єкт як те, чому  завжди заподіюється 

шкода або те, що завжди ставиться у загрозу заподіяння шкоди, при вчиненні 

конкретного злочину певного виду. Те, чому може бути спричинена шкода (або, те, 

що може ставитись у загрозу спричинення шкоди), а може й ні, при вчиненні 

конкретного посягання, ми називаємо не факультативним об’єктом складу злочину, а 

факультативним об’єктом кримінально-правової охорони. 

На відміну від попередніх, злочин за ст. 386 КК – Перешкоджання 

з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання 

показань чи  висновку – безперечно є двооб’єктним. Наведемо декілька типових у 

вітчизняній науці позицій щодо безпосереднього об’єкту відповідного складу. Так, 

Ю. В. Александров зазначає, що об’єктом злочину є діяльність суду, органів 
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досудового слідства, дізнання, комісій Верховної Ради України, додатковим 

об’єктом – особисті та інші права і інтереси фігуруючих у справі свідків, 

потерпілих, експертів, їх близьких родичів [153, c. 753]. На думку М.І Хавронюка, 

основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений законом порядок 

здійснення правосуддя, діяльності органів досудового слідства та дізнання, 

тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій ВР, який забезпечує 

всебічне, повне і неупереджене розслідування і судовий розгляд відповідних 

справ, а також права вказаних у ст. 388 осіб як суб'єктів кримінального, 

цивільного, адміністративного чи господарського процесу або парламентського 

розслідування, а додатковим — психічна недоторканність особи [157, c. 953]. В.О. 

Беніцький вважає основним безпосереднім об’єктом суспільні відносини у сфері 

правосуддя з приводу нормального здійснення органом дізнання, слідчим, 

прокурором своїх функцій щодо отримання доказів у ході розслідування 

кримінальної справи та встановлення об’єктивної істини в справі в ході судового 

розгляду суддею (суддями). Додатковий безпосередній об’єкт – суспільні 

відносини в сфері охорони життя, здоров’я, волі, особистої недоторканності, честі 

і гідності людини, права власності, а також законних інтересів юридичних осіб та 

держави тощо [93, c. 545]. М.І. Мельниченко визначає основний безпосередній 

об’єкт складу за ст. 386 так само, як і для посягань за статтями 384, 385 КК –

порядок надання показань свідка чи потерпілого, висновку експерта, а також 

перекладу. Додатковий об’єкт, на його думку, залежить від способу злочинного 

впливу при примушуванні; ним можуть бути різноманітні права, свободи та 

інтереси потерпілого [141, c. 86, 87]. 

Досить плутаним, на наш погляд, є визначення безпосереднього об’єкту 

злочину, передбаченого ст. 386 КК, Н.Ю. Алексєєвою.  Вона розглядає основний 

безпосередній об’єкт як порядок суспільних відносин у сфері здійснення 

правосуддя в частині реалізації прав та обов’язків осіб, що є суб’єктами процесу, а 

додатковий – як  порядок суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя, 

який забезпечує отримання достовірних доказів та істинних висновків по справі; 
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порядок суспільних відносин у сфері реалізації захисту та обвинувачення, 

охоронюваних законом прав, свобод та інтересів підозрюваних, обвинувачуваних 

(підсудних) осіб [2, c. 97-98]. 

Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що основний безпосередній 

об’єкт злочину за ст. 386 КК, в основному, визначається як діяльність певних 

органів або їх посадових осіб з приводу отримання доказів, або ширше – 

діяльність з приводу повного, всебічного розслідування справ. Принаймні така 

діяльність розглядається як компонент основного безпосереднього об’єкта. На 

нашу думку, подібний підхід є виправданим відносно більшості форм вчинення 

злочину (зокрема, перешкоджання, примушування та підкупу), і навряд чи є 

правильним по відношенню до такого діяння, як погроза потерпілому з мотивів 

помсти за раніше дані показання чи висновок. Вчинення останнього діяння (з 

мотивів помсти), як правило, не передбачає спричинення шкоди встановленню 

об’єктивної істини, і посягає виключно на особисті блага потерпілого. Дещо 

відхилившись від теми, відзначимо, що не вважаємо доцільним збереження 

вказівки на відповідну дію у ст. 386 КК. 

Все вище вказане дозволяє зробити висновок про спільні ознаки 

безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених статтями 373, 384, 385, 386 КК. 

Відповідно, наше попереднє припущення про об’єднання зазначених посягань в 

межах однієї групи, можна вважати підтвердженим. Вирішуючи питання про 

видовий об’єкт відповідної групи злочинів, ми пропонуємо виходити з того, що 

таким є діяльність «у сфері доказування». 

Відзначимо, що зміст поняття «доказування» визначено як на законодавчому 

рівні, так і у теорії права, також встановлені основні етапи відповідної діяльності. 

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці 

доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального 

провадження. В інших «процесуальних» кодифікованих актах – ЦПК, ГПК, КАС – 

немає визначення поняття доказування, хоча і йдеться про те, на кого покладається 

«обов’язок доказування», а також встановлюються «підстави звільнення від 
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доказування» (див. ст.ст. 81, 82 ЦПК, ст.ст. 74, 75 ГПК, ст.ст. 77,78 КАС). 

Наведемо ще ряд доктринальних визначень поняття доказування 

(кримінально-процесуального доказування), починаючи із радянських часів, і 

закінчуючи сьогоденням. Так, В.Т. Нор відзначає, що доказування – це діяльність 

органів розслідування, прокурора і суду, а також інших учасників процесу, яка 

здійснюється у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на 

збирання, закріплення, перевірку і оцінку фактичних даних (доказів), необхідних 

для встановлення істини у кримінальній справі [167, c.74-75]. О.М. Ларін 

пропонує наступне визначення: доказування – це здійснювана в особливих 

встановлених законом формах складна діяльність слідчого, прокурора, суду, а 

також залучених чи допущених ними інших учасників (суб’єктів) кримінального 

процесу, яка полягає у дослідженні фактів для пізнання істини про вчинений (чи 

підготовлюваний) злочин і пов’язаних з ним обставин з метою досягнення 

визначених законом завдань кримінального судочинства [128, c. 9]. С.В. Курильов 

зауважує, що доказування – це діяльність учасників справи і суду зі збирання і 

дослідження доказів або самих предметів безпосереднього пізнання як шуканих 

фактів, котра своїм призначенням має встановлення істини і відбувається у 

відповідності із передбаченими законом правилами [126, c. 35]. «Доказування – це 

процесуальна діяльність вказаних у законі органів та осіб, що полягає у 

визначенні можливих слідчих версій, у збиранні, перевірці та оцінці доказів та 

їхніх джерел по цих версіях, а також в обґрунтуванні достовірних висновків для 

встановлення об’єктивної істини у справі», - пише Ф.Н. Фаткуллін [265, c. 14]. На 

думку М.М. Міхєєнка, доказування – це діяльність суб’єктів кримінального 

процесу по збиранню (формуванню), перевірці й оцінці доказів та їхніх 

процесуальних джерел, а також формулюванню на цій основі певних тез і 

наведення аргументів для їх обґрунтування [148, c. 117]. Кримінально-

процесуальне доказування – це передбачена законом діяльність суб’єктів 

кримінального процесу по збиранню (формуванню), перевірці й оцінці доказів та 

їхніх процесуальних джерел, прийнятті на їх основі певних процесуальних рішень 
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і наведення аргументів для їх обґрунтування (мотивації). – (Ю.М. Грошовий, С.М. 

Стахівський) [38, c. 8]. Л.М. Лобойко визначає кримінально-процесуальне 

доказування – як здійснювану в правових і логічних формах частину кримінально-

процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і 

суду, що полягає у висуванні можливих версій щодо системи юридично-значущих 

обставин кримінальної справи, у збиранні, перевірці та оцінці доказів за цими 

версіями, а також в обґрунтуванні на досудовому слідстві достовірного висновку 

про доведеність вини особи та його подальше обстоювання у судових стадіях 

процесу [133, c. 61]. 

Оскільки наша робота має іншу мету, у ній ми не будемо здійснювати аналіз 

наведених доктринальних аспектів поняття доказування, а спробуємо дати власне 

визначення, яким скористаємось, щоб встановити особливості безпосереднього 

об’єкта для деяких видів злочинів проти правосуддя.   На нашу думку, доказування 

– це врегульована процесуальними законами діяльність компетентних службових 

осіб, а також інших осіб, на яких покладено відповідний обов’язок, яка полягає у 

збиранні, перевірці, фіксуванні та оцінці зафіксованих у процесуальному джерелі 

фактичних даних (фактів та обставин), що мають значення для прийняття 

рішення у справі. 

 Визначимо, які саме посягання можна віднести до групи злочинів «у сфері 

доказування». Злочини, передбачені ст. 373, 384, 385, 386 КК, посягають не на всі 

елементи доказової діяльності; зокрема при їх вчиненні не ставиться у небезпеку 

заподіяння шкоди діяльність компетентних службових осіб по оцінці доказів. Не є 

об’єктом зазначених посягань і діяльність по перевірці доказів (теоретики 

перевірку доказів, як правило, ототожнюють з їх дослідженням). Переважна 

більшість злочинів з них, а саме – передбачені статтями 384-386 КК, спрямовані 

на перешкоджання діям уповноважених осіб по виявленню фактів та обставин, які 

можуть мати значення для справи, тобто таких, які можуть бути визнані доказами. 

Іншими словами, безпосереднім об’єктом відповідних складів злочинів має 

визнаватись діяльність по збиранню доказів. (Знову ж таки зауважимо, що 
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«частина» дій, передбачених ст. 386 КК, а саме погроза свідку, потерпілому чи 

експерту з помсти за раніше дані показання чи висновок, не посягають на 

доказову діяльність взагалі, а їх віднесення до складу «Перешкоджання з’явленню 

свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови давання показань чи 

висновку», викликає великий сумнів). Такий злочини, як примушування давати 

показання (ст. 373 КК),  хоча і відрізняється механізмом злочинного посягання від 

тих правопорушень, які названі вище, також передбачає завдання шкоди 

встановленому законом порядку збирання доказів. Отже, до злочинів, які 

посягають на встановлений порядок збирання доказів, ми безумовно відносимо ті, 

що передбачені статтями 373, 384, 385, 386 КК. 

Переважна більшість вчених, які виокремлюють групу посягань на 

встановлений порядок одержання доказів, відносить до них злочин за ст. 383 КК – 

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Вище відзначалась 

спірність, або принаймні, умовність такої позиції. З огляду на те, що злочин за ст. 

383 КК має формальний склад – вважається закінченим з моменту отримання 

органом дізнання, слідчим, прокурором або судом неправдивого повідомлення про 

вчинення злочину, вчинення відповідного діяння перебуває поза межами 

здійснення кримінального провадження і доказування, отже і не посягає на 

порядок одержання та фіксування доказів. Враховуючи певну «спорідненість» 

злочину за ст. 383 та злочину за ст. 384 КК - завідомо неправдиве показання, 

допустимо вести мову про дослідження відповідних посягань в межах однієї 

групи, проте із певним застереженнями (порушується підстава здійснення 

класифікації «за об’єктом»). 

З огляду на те, що один із кваліфікованих різновидів злочину притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності передбачає вчинення 

відповідного діяння, поєднаного з і штучним створенням доказів обвинувачення 

або іншою фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 КК), постає питання про віднесення 

відповідного посягання до виокремленої нами групи. Безперечно, в цілому 

злочин, передбачений ст. 372 КК, має безпосередній об’єкт, відмінний від 
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доказування, на наш погляд - більш широкий (не лише збирання, перевірка, 

фіксування чи оцінка доказів, а взагалі законна діяльність уповноважених осіб по  

притягненню до кримінальної відповідальності). Водночас, вчинення діяння по 

фальсифікації доказів в межах притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, передбачає незаконний вплив на докази як матеріалізований 

об’єкт, тим самим посягає на встановлений законом порядок  їх збирання та 

фіксування. Відповідна соціальна цінність для злочину за ст. 372 КК може 

визначатись як факультативний об’єкт  кримінально-правової охорони. 

Деякі вчені відносять до групи злочинів проти порядку одержання доказів 

кримінальне правопорушення, передбачене ст. 396 КК. З огляду на те, що злочин 

за ст. 396 КК серед іншого може полягати у переховуванні знарядь і засобів 

вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, 

діяльність по збиранню доказів може зазнавати шкоди і при вчиненні відповідних 

дій. Отже, для злочину за ст. 396 КК збирання доказів може розглядатись як 

факультативний об’єкт кримінально-правової охорони. 

 Значна частина російських науковців відносить до групи злочинів, що 

посягають на порядок одержання доказів, провокацію хабара або комерційного 

підкупу (ст. 304 КК РФ). Такий підхід підтверджується позицією російського 

законодавця, який розмістив норму, що передбачає відповідне посягання, серед 

злочинів проти правосуддя – одразу після статті про фальсифікацію доказів. У 

вітчизняному КК склади злочину «Провокація підкупу» визначені у нормі, яка 

віднесена до групи злочинів у  сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг (ст. 370 КК України). 

Опускаючи спірні моменти щодо необхідності існування цієї норми, відзначимо, 

що більшість дослідників пояснювали місце статті про провокацію підкупу в 

системі Особливої частини КК не специфікою об’єкту, а лише «спорідненістю» 

передбаченого нею посягання із злочинами давання-одержання неправомірної 

вигоди. Об’єктом відповідного злочину нерідко називали інтереси правосуддя. 

Враховуючи характер забороненого ст. 370 КК діяння, вважаємо, що воно не 
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повинно розглядатись як прояв «штучного створення доказів обвинувачення», 

оскільки не включає ні дій по викривленню чи спотворенню даних про можливий 

або скоєний злочин, ні якихось подібних дій, пов’язаних із впливом на джерела 

доказів, ні навіть дій по повідомленню завідомо неправдивої інформації про 

злочин органам влади. Отже, скоєння провокації підкупу не посягає на 

встановлений порядок збирання або фіксування доказів. 

Все викладене має підтвердити наш попередній висновок про те, які 

конкретно злочини входять до складу посягань «у сфері доказування». Такими є 

злочини, передбачені статтями 373, 384, 385, 386 КК. Єдиним або основним 

безпосереднім об’єктом відповідних посягань, має визнаватись здійснювана у 

відповідності до закону процесуальна діяльність компетентних органів та осіб по 

збиранню, а також фіксуванню доказів. Крім того, слід відзначити складний 

характер безпосереднього об’єкта для злочинів, передбачених ст.ст. 373, 386 КК. 

Нагадаємо, що статтею 373 КК встановлена відповідальність за примушування 

давати показання, вчинене спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, 

працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність). У ст. 

386 КК передбачено склад перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, 

експерта, примушування їх до відмови давання показань чи висновку. Оскільки  

діяння за цими статтями полягають у вчиненні незаконного впливу на особу 

потерпілого, додатковим безпосереднім об’єктом у відповідних складах мають 

визнаватися особисті блага людини – воля, фізична недоторканність, здоров’я, 

психічний спокій
2
. Також можна вказати на спільні ознаки потерпілих у злочинах 

за ст.ст. 373, 386 КК: і там, і там – це особи, які дають або можуть давати 

показання чи надати висновок, іншими словами «джерело» доказів. 

Враховуючи той факт, що факультативним об’єктом кримінально-правової 

охорони для злочинів за ст. 396 та ч. 2 ст. 372 КК, також визнається діяльність по 

збиранню та/або фіксуванню доказів у кримінальному провадженні, зазначені 

                                                 
2
 Відносно злочину за ст. 386 КК більш коректно вести мову не про додатковий безпосередній об’єкт 

складу злочину, а про факультативний об’єкт кримінально-правової охорони, оскільки одна з дій за цією статтею – 

підкуп свідка, потерпілого чи експерта. 
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правопорушення в цілях наукового дослідження можна приєднати до 

виокремленої вище групи. Злочин за ст. 383 КК посягає на інший об’єкт, і не має 

відноситись до такої групи у разі проведення суворої класифікації «за об’єктом». 

Назва виділеної нами групи злочинів має відображати специфіку видового 

об’єкта відповідних посягань, отже цілком прийнятним видається найменування 

«Злочини, що посягають на врегульовану процесуальними законами діяльність 

компетентних осіб по збиранню та фіксуванню доказів при здійсненні офіційного 

провадження», або, у більш скороченому варіанті, «Злочини проти встановленого 

порядку збирання та фіксування доказів». Ми не погоджуємось із тими 

науковцями (М.І. Бажанов, І.В. Дворянсков та інші), які вважають, що відповідні 

правопорушення посягають на «достовірність доказів», і фіксують це у назві 

групи (наприклад, «Злочини проти правосуддя, які посягають на відносини, що 

забезпечують одержання достовірних доказів та істинних висновків по справі» - 

М.І. Бажанов [11]). Достовірність» – не єдина ознака доказів. Наприклад, Л.М. 

Лобойко зазначає, що вчені-процесуалісти багато працювали над пошуком та 

описанням невід’ємних ознак доказів, наслідком чого стало визначення наступних 

ознак поняття «докази»: 1) належність; 2) допустимість); 3) достовірність; 4) 

достатність (стосовно сукупності злочинів) [133, c. 65]. Деякі з названих вище 

злочинів, зокрема – пов’язані із фальсифікацією доказів, справді посягають на 

достовірність доказів, інші – наприклад, примушування давати показання, 

ставлять під сумнів допустимість доказів, треті – завдають «комплексної шкоди». 

Отже, визначати одну з необхідних характеристик доказів як видовий об’єкт 

певної групи злочинів, немає підстав. 

 З огляду на те, що визначена нами як видовий об’єкт певної групи злочинів 

діяльність по збиранню і фіксуванню доказів, є предметною (здійснюється з 

приводу доказів), припускаємо, що обов’язковою ознакою складів злочинів 

відповідної групи, також є предмет.  

В останні роки відбувається «трансформація» класичного розуміння 

предмету злочину лише як «речей (фізичних утворень) матеріального світу». 
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Сучасні дослідники наполягають на тому, що предметом злочину може бути не 

лише речі, а й відомості (інформація), право на майно, дії майнового характеру. 

Наприклад, Є.В. Лащук одноособово, а також у співавторстві з А.А. Музикою, 

розглядає  предмет злочину  як факультативну ознаку об’єкта злочину, «що 

знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може сприймати 

органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу яких 

та шляхом безпосереднього впливу на які (або без такого впливу) вчиняється 

злочинне діяння» [129, c. 4; 149, с. 110]. Не заглиблюючись у різноманітні аспекти 

розуміння предмету злочину та його співвідношення з об’єктом, відзначимо лише, 

що підтримуємо «широкий» підхід у визначенні предмету. 

У багатьох джерелах (зокрема, у більшості науково-практичних коментарів 

та підручників) питання про предмет у юридичних складах злочинів за статтями 

373, 384, 385, 386, ч. 2 ст. 372 (щодо кваліфікованого різновиду – вчинення діяння, 

поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення), ст. 396 КК, взагалі не 

досліджується. З приводу окремих складів, зазначених вище, можна побачити 

думки, що такі склади включають предмет злочину. Наприклад, М.В. Шепітько 

вважає, що предметом злочину, передбаченого у ст. 384 КК є інформація, що 

міститься у висновку експерта, показаннях та перекладі, які оформленні у 

відповідну документовану форму, відповідно до чинного процесуального права 

[284, c. 101]. Російський дослідник В.А. Новіков з приводу складу завідомо 

неправдивих показань зазначає, що предметом злочину є інформація, яка 

міститься у неправдивих показаннях, висновку або неправильному перекладі, яка 

набуває відповідних властивостей у тому випадку, коли оформлена у вигляді 

письмового документа [182, c. 158]. Предметом примушування давати показання 

О.О. Вакулик називає інформацію, що відображається в процесуальних 

документах у вигляді показань [22, c. 5]. Науковець-процесуаліст В.В. 

Кончаковська ознакою того ж складу називає предмет – інформацію, заради якої 

вчиняється злочин [87, c. 7]. М.І. Мельниченко пише, що предметом злочинів, 

передбачених у ст.ст. 373, 383 та 384 КК потрібно визнавати: завідомо неправдиве 
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показання (ст. 373), завідомо неправдиве повідомлення (ст. 383), завідомо 

неправдиве показання, завідомо неправдивий висновок, завідомо неправильний 

переклад (ст. 384) [258, c. 90]. В переважній більшості позиція відповідних 

науковців відносно предмету у складах виділеної нами групи злочинів зводиться 

до того, що таким є певна інформація, при чому зафіксована на матеріальних 

носіях. Так, М.В. Шепітько наголошує: «Законодавець у ст. 384 КК надав 

інформації  обов’язковий матеріальний вираз – «висновок», «звіт». «Показання» 

та «переклад» отримують закріплення на документованих носіях відповідно до 

чинного процесуального законодавства. Виокремлення ознаки документальності 

зумовлено тим, що предмети, про які йдеться в диспозиції ст. 384 КК, мають усі 

ознаки документа. Незакріплення показання, висновку, перекладу, звіту в 

документованій формі – тягне за собою втрату предметних властивостей такої 

інформації» [284, c. 7-8]. 

Формулюючи свою позицію, насамперед, відзначимо, що не всі склади 

злочинів з тих, які ми визначили як злочини проти встановленого порядку 

збирання та фіксування доказів, включають предмет як обов’язкову складову. Так, 

склади, пов’язані з примушуванням до давання / відмови від давання показань, 

висновків (ст.ст. 373, 386 КК), з огляду на конструкцію їх об’єктивної сторони, і 

зокрема, момент закінчення, не передбачають безпосередній вплив на відомості, 

що містяться у показаннях чи експертних висновках, отже відповідні відомості не 

можуть вважатись предметом у таких складах. Пояснімо на прикладі. Якщо свідка 

примушують надати неправдиві показання, має місце злочин за ст. 386 КК, при 

цьому для визнання злочину закінченим не важливо, які показання (правдиві чи 

неправдиві) він буде давати, і чи буде давати їх взагалі. Посягання на доказову 

діяльність відбувається для таких складів шляхом впливу на людину - «носія» 

доказової інформації. 

Злочин за ст. 385 КК – Відмова свідка від давання показань або відмова 

експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків, хоча і 

передбачає завдання шкоди діяльності по збиранню доказів, також не пов'язаний з 
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впливом на будь-який предмет. 

Ми розглядаємо предмет як обов’язковий елемент об’єкту лише для складу 

за ст. 384 КК. Таким предметом ми вважаємо інформацію, відображену у 

показаннях, експертному висновку чи звіті. У тексті закону така інформація 

характеризується ознакою «завідомо неправдиве показання», «завідомо 

неправдивий висновок», «завідомо неправдивий звіт», «завідомо неправильний 

переклад». Показання і висновки є джерелом доказів (детальніше про це – далі).  

Про предмет злочину можна говорити  і для окремих різновидів складів за 

ст.ст. 372, 396 КК. Зокрема, кваліфікований різновид складу злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 372 КК – притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення, 

характеризується такою ознакою, як докази обвинувачення. Заздалегідь не обіцяне 

приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК), якщо воно здійснюється у формі 

приховування засобів, знарядь вчинення злочину, слідів злочину чи предметів 

здобутих злочинним шляхом, також пов’язане із впливом на матеріалізований 

об’єкт. Варто відзначити, що такий предмет в багатьох випадках може 

розглядатись як речовий доказ. Проте не можна говорити про предмет як 

обов’язкову складову безпосереднього об’єкту для цих складів, предмет тут 

носить скоріше «факультативний» характер. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що окремі злочини проти встановленого 

порядку збирання та фіксування доказів, є предметними. Предметом відповідних 

складах злочинів мають визнаватись докази. Таке твердження передбачає 

встановлення нормативного і доктринального змісту поняття «докази». 

Визначення поняття доказів на нормативному рівні здійснюється у всіх 

кодифікованих процесуальних актах України. Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК, 

доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 

передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що 

мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
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Процесуальними джерелами доказів за ч. 2 ст. 84 КПК є показання, речові докази, 

документи, висновки експертів. 

З огляду на те, що інші, крім кримінального, процесуальні кодекси зазнали 

суттєвого оновлення внаслідок прийняття єдиного закону – Закону України від 

03.10.2017 № 2147-VIII, підходи до розуміння поняття доказів та джерел доказів в 

цих актах, є уніфікованими, Так, у  ч.1 ст. 76 ЦПК визначено, що доказами є будь-

які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин 

(фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших 

обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються 

такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) 

висновками експертів; 3) показаннями свідків (ч. 2 ст. 76 ЦПК). Частина 1 ст. 72 

КАС (Поняття доказів) дає таке визначення: Доказами в адміністративному 

судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. Ч. 2 ст. 72 КАС дослівно відтворює наведені вище положення ч. 2 ст. 76 

ЦПК. Зміст обох частин ст. 73 ГПК також є ідентичним до змісту ст. 76 ЦПК. 

Отже, щодо поняття доказів – у всіх наведених актах (КПК, ЦПК, ГПК, 

КАС, докази визначаються як дані, на підставі яких встановлюються факти і 

обставини, що мають значення для вирішення справи. Щодо так званих «джерел 

доказів» - констатуємо, що існує розбіжність між прийнятим у 2012 р. КПК та 

іншими процесуальними кодексами, нова редакція яких передбачена названим 

вище Законом від 03.10.2017. При цьому останні акти у частині визначення 

джерел доказів є більш прогресивними, зокрема зазначаючи серед таких 

електронні докази. Також поняття «письмових доказів» краще описує їх сутність, 

ніж вжите у КПК поняття «документи». Очевидно, зміст ч. 2 ст. 84 КПК щодо 

розуміння джерел доказів має бути приведений у відповідність до наведених вище 

відповідних положень ЦПК, ГПК, КАС. 
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Доктринальні визначення поняття доказів,  в переважній більшості, 

ґрунтуються на «нормативній базі». Варто лише відзначити, що вчені-

процесуалісти виходять із єдності доказів  та їх процесуальних джерел. М.А. 

Погорецький пише, що проведений ним системно-логічний аналіз висловлених 

точок зору на поняття доказу у кримінальному процесі  дає підстави для 

висновку, що найбільш обґрунтованою та такою, що відповідає його 

гносеологічній та правовій природі, є концепція судового доказу як єдності 

фактичних даних та їх процесуальних джерел… [179, c. 487-488]. Такий підхід 

видається нам вірним. Виходячи з нього, вчені пропонують різні варіанти 

класифікації доказів (зокрема, за джерелами їх одержання). Нам імпонує поділ 

доказів на особистісні, речові та змішані
.
 При цьому, особистісними пропонується 

визнавати докази, які походять від конкретної особи, наприклад, від свідків, 

сторін, третіх осіб тощо. Речовими є докази, що пов'язані з об'єктами 

матеріального світу, речами (письмові та речові докази). Речовими доказами є 

предмети, які в силу свого зв'язку із подією та обставинами, що є предметом 

судового розгляду, сприяють правильному вирішенню справи у суді та приєднані 

до справи як докази спеціальним документом. Змішаними є докази, які поєднують 

в собі ознаки і різні види доказів. Так, до змішаних доказів можна віднести, 

наприклад, висновок експерта, повідомлення, надіслане за допомогою засобів 

стільникового зв'язку, диск із записаним на ньому файлом тощо. Проте для цілей 

нашої роботи бажано спиратись, насамперед, на законодавчий поділ доказів на 

види, хоча у подальшому ми будемо використовувати поняття «особистісні» 

докази для характеристики показань. 

 Підводячи підсумки, зазначимо, що єдиним або основним безпосереднім 

об’єктом злочинів, юридичні склади яких передбачені статтями 373, 384, 385, 386 

КК, на нашу думку, має визнаватись здійснювана у відповідності до закону 

процесуальна діяльність компетентних органів та осіб по збиранню, а також 

фіксуванню доказів. Така ж діяльність є факультативним об’єктом кримінально-

правової охорони для злочинів за ч. 2 ст. 372, ст. 396 КК. 
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Враховуючи специфіку безпосереднього об’єкта, а також механізму 

злочинного посягання, пропонуємо кримінальні правопорушення, які є предметом 

нашого дослідження поділяти на такі підгрупи: 1) посягання на встановлений 

порядок збирання та /або фіксування доказів, пов’язані із впливом на особу як 

«носія» доказів; 2) посягання на встановлений порядок збирання та /або фіксування 

доказів, пов’язані із впливом на предмет – докази як єдність фактичних даних 

(інформацію) та їх процесуальних джерел; 3) посягання на встановлений порядок 

збирання та /або фіксування доказів, не пов’язані із впливом на особу як «носія» 

доказів чи самі докази.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сутність правосуддя як об’єкту кримінально-правової охорони повинна 

визначатись з огляду на два фактори: 1) зміст, який вкладається у поняття 

«правосуддя» в Конституції України та базовому регулятивному законодавстві 

(законодавстві про судоустрій та статус суддів); 2) реальний кримінально-правовий 

зміст положень розділу ХVIII Особливої частини КК. У зв’язку з виявленою 

невідповідністю цих факторів припускається, що або назва розділу ХVIII Особливої 

частини КК є надмірно вузькою та не відповідає реальному змісту його положень, 

або ж під правосуддям у назві цього розділу законодавець має, насправді, на увазі не 

якусь одну, а відразу декілька доволі різнорідних соціальних цінностей. Подолати 

певну аморфність та несистемність зазначеного розділу Кодексу можна або шляхом 

звуження його змісту за рахунок вилучення тих положень кримінального закону, які 

не охороняють правосуддя у «вузькому» сенсі, або ж шляхом уточнення 

(розширення) назви розділу ХVIII Особливої частини КК з метою її узгодження з 

положеннями, що утворюють даний розділ Кодексу. 

2. Злочини проти правосуддя класифікуються за такими критеріями: 1) за 

суб’єктом посягання; 2) за безпосереднім об’єктом злочину; 3) за механізмом 

заподіяння шкоди об’єкту посягання (його порушення «зсередини» та «зовні»); 4) 
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за спільною інтегрованою характеристикою суб’єкта та об’єкта злочину; 5) за 

характером діяння (об’єктивною стороною злочину); 6) за особливостями 

діяльності конкретних державних органів по здійсненню правосуддя. З-поміж 

злочинів проти правосуддя доцільно виокремлювати злочинів «у сфері 

доказування»; до якої пропонується віднести злочини, відповідальність за які 

передбачена статтями 373, 383, 384, 385, 386, 387 КК. 

3. Єдиним або основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених 

статтями 373, 383, 384, 385, 386, 387 КК, є здійснювана у відповідності до закону 

процесуальна діяльність компетентних органів та осіб по збиранню, а також 

фіксуванню доказів; враховуючи це, зроблено висновок про можливість об’єднання 

вказаних злочинів в одну групу, яку запропоновано називати «Злочини проти 

встановленого порядку збирання та фіксування доказів». 

4.  З урахуванням відмінностей у механізмі злочинного посягання 

пропонується поділяти кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 373, 383-

387 КК, на такі підгрупи: 1) посягання на встановлений порядок збирання та /або 

фіксування доказів, пов’язані із впливом на особу як «носія» доказів (ст.ст. 373, 

386 КК); 2) посягання на встановлений порядок збирання та /або фіксування 

доказів, пов’язані із впливом на предмет – докази як єдність фактичних даних 

(інформацію) та їх процесуальних джерел (ст. 384 КК); 3) посягання на 

встановлений порядок збирання та /або фіксування доказів, не пов’язані із 

впливом на особу як «носія» доказів чи самі докази (ст.ст. 385, 387 КК). 

Обов’язковим компонентом об’єкта злочинів першої підгрупи є потерпілий – 

фізична особа, показання чи висновки якої являються або можуть бути джерелом 

доказів. Злочини другої підгрупи є «предметними»; предметом виступають 

докази, при цьому поняття «предмет» вживається у широкому значенні і охоплює 

не лише речі матеріального світу, а й інформацію (відомості), у зв’язку з чим 

досліджуються деякі особливості так званих «інформаційних» злочинів.     
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РОЗДІЛ 2 

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ ЯК СПЕЦИФІЧНЕ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

2.1. Визначення фальсифікація доказів у теорії кримінального права та 

її відображення у нормах чинного КК України 

 

Для того, щоб визначити поняття «фальсифікація доказів» та розкрити його 

зміст, вважаємо за доцільне пройти такі етапи: по-перше – визначити найбільш 

загальні (родові) ознаки фальсифікації як суспільного явища; по-друге – 

встановити видові ознаки кримінально-правової фальсифікації; по-третє – 

виокремити специфічні, індивідуальні ознаки фальсифікації доказів. 

В межах реалізації першого етапу насамперед звертаємось до тлумачних 

словників.  Так зване «академічне» видання словника української мови (1970-

1980) пропонує декілька значень слова «фальсифікація»: «1. Підроблення чого-

небудь. Працював Арапников погано.. Зрештою Арапников упіймався на 

фальсифікації цифр спостережень. Це була серйозна провина (Трубл., І, 1955, 89); 

Фальсифікація документів; // Погіршення з корисливою метою якості чого-небудь 

при збереженні зовнішнього вигляду. Фальсифікація вин. 

2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення тих чи інших явищ, подій, 

фактів. Кропивницький боровся проти халтури,.. фальсифікації мистецтва (Укр. 

клас. опера, 1957, 95); Викриваючи антиісторичність поглядів буржуазних 

істориків, вони [радянські вчені] рішуче виступили проти фальсифікації історії 

(Ком. Укр., 4, 1965, 54); Закордонні літературознавці широко користуються 

методологією фальсифікації фактів (Рад. літ-во, 10, 1971, 61). 

3. Підроблена річ, яку видають за справжню; підробка; // Замінник чого-небудь. 

Андрій не стільки полюбляв справжній чай, як різні фальсифікації, що їх 

спеціально готував для нього Марко (Трубл.,. Шхуна… 1940, 103)» [223, c. 555]. 
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Звертаємо увагу, що серед прикладів вживання слова «фальсифікація» у 

першому значенні наводиться, зокрема, і фальсифікація документів. Також, з 

наведеного вбачається, що поняття фальсифікації тлумачиться і як процес 

(діяння), і як результат (наслідок). 

Враховуючи те, що у більшості наведених джерел акцентується увага на 

латинському походженні слова «фальсифікація», пропонуємо невелике 

етимологічне дослідження. Отже, фальсифікація – складне слово латинського 

походження (falsificatus – falsi-ficatus, [falsus + facio]). У таких словах закінчення 

«…фікація» означає здійснювання, втілювання (лат. ...ficatio, від faсіо – роблю). 

Значно більшу частину змістовного навантаження у слові фальсифікація несе 

перша складова – «falsus». Заради повноти і точності перекладу цього терміну 

звернемось до ґрунтовнішого з відомих нам джерел – Латино-російського 

словника під редакцією І.Х. Дворецького (для уникнення подвійного перекладу  

зберігаємо мову оригіналу): falsus від fallo (дієслово) –  

«1) вводить в заблуждение, обманывать…; 2) сбивать с ног, заставлять скользить, 

ронять…; 3) не исполнять, не сдерживать, нарушать // делать недействительным, 

отводить…; 4) подделывать…; 5) укрываться, оставаться незамеченным…; 6) 

скрывать, укрывать; подавлять в себе, маскировать…; 7) о времени: незаметным 

образом проводить, коротать…». 

falsus (як прикметник) – «ложный, неверный, вымышленный … (як один з 

прикладів вживання слова у такому значенні наводиться терміносполука falsus 

testimonia – неправдиві свідчення – В.О.); ненастоящий, поддельный, подложный 

// подставной, мнимый; ни на чём не основанный, пустой; незаслуженный, 

несправедливый …; лживый, фальшивый, лицемерный …; клятвопреступный, 

вероломный …; притворный …; ошибающийся, заблуждающийся…». 

falsus (як іменник) – «лгун, лжец, обманщик, лицемер…» [41, c. 996]. 

Автори Словника латинських дериватів в мовах східних та західних слов’ян, 

стверджують, що корінь латинського дієслова fallo, яке ними перекладається як 

«обманювати», використовується при утворенні лексичних одиниць відповідного 
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змісту у більшості слов’янських мов (досліджуються російська, білоруська, 

українська, польська та чеська мови). Похідними від fallo в українській мові 

науковці називають слова «фальсифікація» та «фальш» [222, c. 44]. 

Якщо синтезувати наведений вище переклад двох складових слова 

falsificatus [falsus + facio]), доходимо висновку, що  у буквальному перекладі воно 

означає підроблення, введення в оману (шляхом видавання несправжнього за 

справжнє), приховування (того, що є насправді) тощо. 

Наведене дозволяє зробити ряд висновків щодо загального розуміння 

поняття «фальсифікація»: а) поняття «фальсифікація» у словниках, літературних 

джерелах та побутовій мові ототожнюють з поняттями «підроблення» та «обман»; 

б) фальсифікація може мати «предметний» характер (фальсифікація певного 

предмету) – в цьому випадку її зміст найчастіше розкривається за допомогою 

терміну «підроблення», або не мати такого характеру (фальсифікація інформації) – 

при тлумаченні найчастіше вживається поняття «обман»; в) фальсифікація завжди 

передбачає спеціальну мету – введення кого-небудь в оману; г) терміном 

«фальсифікація» позначають різні етапи процесу, пов'язаного із введенням в 

оману – від виготовлення підробленого предмету до його використання або 

здійснення іншого обману.  

В межах другого етапу дослідження, для визначення ознак фальсифікації як 

кримінально-правового явища, насамперед пропонуємо встановити, чи 

вживається відповідний термін на нормативному рівні (у тексті кримінального 

закону), який зміст поняття, що ним позначається, і яке його співвідношення із 

суміжними термінами. 

У Загальній частині КК термін «фальсифікація» не використовується. В 

Особливій частині – наявний у назвах окремих статей, а також при описанні ознак 

юридичних складів злочинів у диспозиціях відповідних норм. Термін 

«фальсифікація» в Особливій частині КК вживається 7 раз:  

у назві ст.158 – Надання неправдивих відомостей до органу ведення 

Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?nreg=2341-14&find=1&text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF&x=6&y=5#w12
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документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного 

реєстру виборців; 

у назві ст. 220
2
 – Фальсифікація фінансових документів та звітності 

фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи 

або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи; 

у назві ст. 263
1
 – Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт 

вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її 

маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи 

вибухових пристроїв, та у диспозиції частини першої цієї статті; 

у назві ст. 321
1
 – Фальсифікація лікарських засобів або обіг 

фальсифікованих лікарських засобів; 

у диспозиції ч. 1 ст. 321
2
 – а саме у формулюванні «фальсифікація 

результатів» (доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів); 

у диспозиції ч. 2 ст. 372 – однією з кваліфікуючих ознак притягнення 

завідомо невинного до кримінальної відповідальності, називається вчинення 

відповідного діяння, поєднаного  зі штучним створенням доказів обвинувачення 

або іншою фальсифікацією. 

Ще 11 разів вживається в тексті кримінального закону (а точніше, його 

Особливої частини) похідний від слова «фальсифікація» термін 

«фальсифікований (-ні)»: 

у назві ст. 305 – Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, диспозиціях 

всіх трьох частин цієї статті, та у примітці до неї (загальна кількість вживання 

формулювання «фальсифіковані лікарські засоби» – 6 разів); 

у назві ст. 321
1
 (див. вище), у диспозиціях частин першої та другої цієї 

статті, а також у частині четвертій – при описанні умов звільнення від 

кримінальної відповідальності за відповідний злочин (загальна кількість 

вживання формулювання «фальсифіковані лікарські засоби» – 5 разів). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page7?text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page8?text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10?text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page14?nreg=2341-14&find=14&text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3&x=6&y=5#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?nreg=2341-14&find=1&text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%EE%E2%E0%ED&x=3&y=7#w12


 

 

 85 

Прямого визначення поняття фальсифікації у чинному КК немає,
3
 в тому 

числі – у жодній із зазначених вище норм. В окремих із них – зокрема тих, де 

формулювання «фальсифікація» вживається у назві статті, але не 

використовується в диспозиції – зміст відповідного поняття можна витлумачити 

шляхом співвідношення назви статті та тексту диспозиції цієї (статті) або її 

частин. Проте наслідки відповідного тлумачення подекуди є незадовільними для 

наших цілей. Наприклад, назва ст. 321
1
 КК – Фальсифікація лікарських засобів 

або обіг фальсифікованих лікарських засобів; у диспозиції частини першої 

йдеться про виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з 

метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Всі зазначені 

вище діяння, окрім виготовлення, традиційно можуть визначатись як обіг, отже 

фальсифікація лікарських засобів за ч. 1 ст. 3211 КК полягає у виготовленні 

завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Звертаємо увагу на те, що 

законодавець не використовує для описання відповідного діяння (виготовлення) 

формулювань типу «незаконне», «протиправне», «у непередбаченому законом 

порядку» тощо; очевидно, що відсутність таких ознак «компенсується» 

характеристикою предмета – виготовлення завідомо фальсифікованих лікарських 

засобів. Використання тавтології у визначенні поняття (фальсифікація – 

виготовлення фальсифікованих) фактично не дає можливості розкрити зміст 

відповідного поняття. 

Дещо складніше встановлюється співвідношення назви та змісту  для ст. 

220
2
 КК. Назва статті - «Фальсифікація фінансових документів та звітності 

фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи 

або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи» 

передбачає, що у диспозиції йтиметься про два види забороненої поведінки – 

фальсифікацію та приховування неплатоспроможності, підстав для відкликання 

ліцензії. У диспозиції єдиної частини статті вказується: «Внесення змін до 

документів або реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність 

                                                 
3
  У ст. 190 КК УСРР 1922 р. та у ст. 183 КК УРСР 1927 р. фальсифікація визначалася як обманна зміна з 

корисною метою виду або властивостей предметів, що призначені для збуту або суспільного вживання. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10?text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF#w12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page7?text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF#w12
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фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, 

зобов’язання, майно установи, у тому числі яке перебуває в довірчому управлінні, 

чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання 

такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої 

інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з 

метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або 

підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи 

ліцензії або визнання її неплатоспроможною». З наведеного вбачається, що 

відокремити дії по фальсифікації від дій по приховуванню не так просто; більш 

того, приховування за текстом норми є метою всіх вказаних перед цим дій. І 

лише, якщо припустити, що назва статті не в повній мірі відображає її зміст (а це 

вада багатьох статей КК), можна дійти висновку, що фальсифікація фінансових 

документів – це внесення змін до таких документів, а фальсифікація звітності 

фінансової організації – це внесення у звітність завідомо неповних або 

недостовірних відомостей із зазначеною у законі метою. Ще раз наголошуємо, що 

такий висновок може бути спростований – думка законодавця викладена 

неоднозначно, не виключено, що зміст фальсифікації ширший, і включає не лише 

дії по спотворенню інформації у фінансових документах, а й дії по наданню, 

підтвердженню, опублікуванню відповідних документів. Також звертаємо увагу, 

що поняття фальсифікації у наведеній нормі нерозривно поєднується з предметом 

фальсифікації (фінансові документи та звітність), отже не може бути поширене на 

поняття фальсифікації як загального кримінально-правового явища. 

Проблема виникає також при тлумаченні назви та тексту ст. 158 КК. Назва 

статті – «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру 

виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, 

підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців». Стаття має 

чотири частини, при цьому перші три описують відносно самостійні (окремі) 

юридичні склади, а четверта – кваліфікований склад злочину. Зміст ч. 1 статті 158 

КК в принципі співвідноситься з першою частиною її назви (до слова 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?nreg=2341-14&find=1&text=%F4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%FF&x=6&y=5#w12
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«фальсифікація»), і тому не досліджуватиметься нами (хоча й надання 

неправдивих відомостей, з огляду на зміст дослідженої вище норми – ст. 2202 КК,  

може вважатись проявом фальсифікації). У ч. 2 йдеться про підробку або 

незаконне виготовлення, використання або зберігання незаконно виготовлених чи 

підроблених виборчих документів; у ч. 3 – про викрадення чи приховування 

виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про підрахунок голосів 

виборців… ; незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями; 

підписання протоколу… до його заповнення, або складення чи підписання такого 

протоколу не на засіданні виборчої комісії чи комісії з референдуму…, або 

включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей. Тут також не 

можна однозначно визначити, чи всі із наведених дій є проявами фальсифікації, 

чи ні. Оскільки у назві статті йдеться про фальсифікацію виборчих документів, 

ризикнемо (з урахуванням предмету злочинного впливу) винести за зміст цього 

діяння дії по викраденню, приховуванню, незаконному знищенню та псуванню 

виборчої скриньки. Проте, і після цього залишається незрозумілим, чи є 

фальсифікацією виборчих документів лише їх підробка та незаконне 

виготовлення, або й їх використання та зберігання (частина 2 ст. 158); чи можуть 

описані у частині 3 ст. 158 дії з підписання незаповненого протоколу, його 

складення чи підписання не на засіданні відповідної комісії, включення до 

протоколу завідомо недостовірних відомостей також розглядатись як 

фальсифікація одного з різновидів виборчих документів, чи ні? Залишаючи без 

відповіді вказані запитання (це предмет інших, спеціальних досліджень), 

звертаємо увагу на певне ототожнення понять «фальсифікація» та «підробка». 

В межах аналізу нормативного змісту поняття фальсифікації, хотілось би 

згадати ст. 226, яку було виключено з КК на підставі Закону № 4025-ІV від 

15.11.2011 р. Відповідна стаття називалась «Фальсифікація засобів вимірювання»; 

в ній встановлювалась відповідальність за виготовлення або перероблення  з 

метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних 

приладів чи інструментів. Співставлення назви статті та диспозиції її частини 
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першої дозволяє зробити висновок, що поняття фальсифікації тут мало найбільш 

широкий зміст і включало як повне, так і часткове підроблення; при цьому 

обов’язковою метою було використання у широкому значенні (тобто, включно із 

збутом) фальсифікованих предметів.   

В деяких випадках певне уявлення про зміст або, принаймні, окремі ознаки 

поняття «фальсифікація» можна одержати внаслідок комплексного тлумачення 

тексту самих диспозицій кримінально-правових норм. Наприклад, із змісту ч. 2 ст. 

372 КК, а точніше – однієї з кваліфікуючих ознак складу притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності («штучне створення доказів або інша 

фальсифікація»), можна зробити висновок, що одним із проявів фальсифікації є 

штучне створення доказів обвинувачення. Отже, в даному випадку поняття 

«створення доказів» та «фальсифікація» перебувають у співвідношенні 

підпорядкування, при цьому перше з них є підпорядкованим, а друге – 

підпорядковуючим). Беззаперечним є те, що так звана «інша фальсифікація» 

включає спотворення доказів, але не лише такі дії. У більшості наукових джерел 

зміст поняття «фальсифікація» в межах ч. 2 ст. 372 КК тлумачиться значно 

ширше, ніж  діяльність по підробленню доказів; фактично мова йде про різні 

варіанти обману (детальніше з цього приводу – див. далі, в межах дослідження 

специфічних ознак фальсифікації доказів). Наразі варто вказати одностайність 

науковців щодо включення до змісту поняття «фальсифікація» в цій статті дій по 

використанню (у широкому значенні цього слова) сфальсифікованих доказів. 

З огляду на ототожнення в окремих нормах понять «фальсифікація» та 

«підроблення» чи «підробка» (див. вище), спробуємо дослідити зміст останніх на 

нормативному рівні. Так, термін «підроблення» вживається у назвах статей 205
1
, 

216, 223
1
, 318, 358, 366 КК, а також у диспозиціях ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 

361, ч. 1 ст. 409 КК. Поняття «підробка» вживається у назві та диспозиції ст. 290 

КК, диспозиціях ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 158 КК, а також ч. 1 ст. 366 КК. У ч. 1 ст. 384 

КК йдеться про подання «завідомо недостовірних або підроблених доказів». В 
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переважній більшості наведених норм, підроблення (підробка) є єдиною дією або 

однією з дій, які утворюють об’єктивну сторону відповідного складу злочину. За 

ч. 1 ст. 409 КК підроблення документів вважається одним із способів ухилення від 

військової служби. У ч. 1 ст. 366 КК терміном «підробка» позначається один з 

можливих наслідків несанкціонованого втручання у роботу ЕОМ. В жодній із 

названих вище норм немає «прямого» визначення поняття підроблення чи 

підробки. Проте в окремих випадках зміст вказаних понять встановлюється через 

співставлення назви норми та її тексту. Варто відзначити, що всі такі випадки 

стосуються не просто підроблення, а підроблення документів. Наприклад, за ст. 

223
1
 КК, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів – це внесення уповноваженою особою в документи… завідомо 

неправдивих відомостей. Враховуючи те, що  умовою кримінальної 

відповідальності за злочин,  визначений названою статтею, є заподіяння значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери, можна припустити, що 

підроблення не обмежується лише внесенням неправдивої інформації, а включає і 

використання документа із такою інформацією. 

Назва ст. 205
1
 КК –  підроблення документів, які подаються для проведення 

державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. За змістом 

єдиної частини цієї статті, кримінально-караним є внесення в документи… 

завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення … 

реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Отже, можна 

припустити, що за цією нормою підроблення охоплює і використання 

підробленого документу (його «умисне подання»). Не виключено також, що зміст 

диспозиції статті є ширшим за її назву (як відзначалось вище, це поширена вада 

кримінального закону), і поняття «підроблення» охоплює лише внесення в 

документи завідомо неправдивих відомостей. 

У ч. 1 ст. 366 КК дається невичерпний перелік дій, які розглядаються як 

службове підроблення – це складання, видача службовою особою завідомо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page7?text=%EF%B3%E4%F0%EE%E1%EB%E5%ED%ED%FF#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?nreg=2341-14&find=1&text=%EF%B3%E4%F0%EE%E1%EB%E5%ED%ED%FF&x=9&y=3#w12
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неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо 

неправдивих відомостей. Звертаємо увагу, що підроблення в даному випадку 

включає і видачу завідомо неправдивого документу. Видача, в свою чергу, може 

розглядатись як варіант використання неправдивого документу. Водночас, 

досліджуючи зміст статті 366 КК, треба мати на увазі історичний аспект. У КК 

1960 р. норма із відповідним змістом (ст. 172) називалась «Посадовий підлог». До 

речі, в офіційному тексті КК України, опублікованому російською мовою, термін 

«підроблення» у статтях 366, 409 КК перекладається як «подлог» (рус.) Питання 

співвідношення понять «підроблення» та «підлог» у науці кримінального права є 

спірним, хоча на сьогоднішній день фактично втратило свою актуальність у 

зв’язку з тим, що термін «підлог» у тексті чинного КК України не 

використовується (на відміну від тексту офіційного перекладу – див. вище). Разом 

з тим, для цілей нашого дослідження відповідна дискусія є важливою. Існують 

три основні підходи до визначення співвідношення понять «підроблення» та 

«підлог»: а) зазначені поняття є тотожними, їх зміст повністю співпадає – при 

цьому частина авторів вважає, що підлог, як і підроблення включає використання 

документів (Ю.В. Щиголев [288, c. 123]), інша частина – ні підлог, ні підроблення 

не включають використання (С.С. Тучков) [237, c. 11]; б) поняття «підлог» є 

ширшим, і включає в себе, як підробку документів, так і їх використання (В.О. 

Навроцький [150, c. 516], Г. Борзенков [15, c. 19]); в) поняття «підлог» є ширшим, 

і охоплює як матеріальний, так і інтелектуальний підлог, а поняття «підроблення» 

- лише матеріальний підлог (Г.Ф. Полєнов [180, c. 33-43], Б.І. Пінхасов [175, c. 

27]); г) поняття є несумісними, при цьому «підроблення» означає матеріальний 

підлог, а «підлог» –інтелектуальний підлог (Т.Л. Сєргєєва [218, c. 62]). Ми 

зупинились на цій дискусії, оскільки розмежування підроблення і підлогу лише за 

рахунок включення до останнього дій з використання підробленого документу, 

було досить поширеним. Порівняння тексту ст. 376 КК 2001 р. та ст. 172 КК 1960 

р., свідчить, що описання виду злочинної поведінки не зазнало суттєвих змін, 
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хоча її назва і змінилась. Це, в свою чергу, дозволяє припустити, що законодавець 

і надалі не вкладає в зміст поняття «підроблення» дій з використання 

підробленого документу. 

Так, у ст. 358 КК законодавець «відокремлює» дії по підробленню 

документів від дій по їх збуту та використанню. Висновок про це можна зробити, 

аналізуючи як назву статті (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, 

збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), так і її 

структуру (три частини статті містять  три відносно самостійні юридичні склади 

злочину, при цьому склад «використання» виокремлений у частині третій). 

Водночас слід вказати, що у  науковій літературі висловлені різні погляди щодо 

кваліфікації дій особи, яка вчинила як підроблення, так і використання 

підробленого документу. Так, частина науковців, спираючись на нормативний 

зміст статті 33 КК, а також його тлумачення у постанові Пленуму ВСУ № 7 від 

4.06.2010 р. [181], стверджують, що у подібних випадках наявна реальна 

сукупність злочинів, відповідно кваліфікація має відбуватись за її правилами. 

Разом з тим, поширеною є думка, згідно якої дії особи, яка підробила документ, а 

згодом використала його, потребують кваліфікації лише за ч. 1 або ч. 2 ст. 358 КК. 

При цьому особа, яка підробила документ, може відповідати за ч. 3 ст. 358 КК 

лише у випадках, якщо вона не притягувалася до кримінальної відповідальності за 

підроблення (закінчення строків давності притягнення до відповідальності; у разі 

вчинення підроблення особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності 

за даний злочин, але використовує підроблені документи по досягненні 

відповідального віку). Прихильники такої позиції наводять на її користь різні 

аргументи (більш сувору санкцію частини першої ст. 358 КК у порівнянні з 

санкцією її третьої частини; те, що вчинено єдиний продовжуваний злочин і т.п.); 

серед цих аргументів є і те, що підроблення включає використання. 

Не заперечуючи проблемність ситуації, ми віддаємо перевагу першому 

підходу, і вважаємо, що за змістом статті 358 КК підроблення документів не 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11?text=%EF%B3%E4%F0%EE%E1%EB%E5%ED%ED%FF#w12
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охоплює їх використання. Враховуючи те, що у першій частині статті йдеться про 

«підроблення… з метою використання підроблювачем чи іншою особою», можна 

зробити однозначний висновок про момент закінчення злочину у цій формі, та, 

відповідно – необхідність додаткової кваліфікації використання підробленого 

документу ще й за частиною третьою ст. 358 КК. 

За статтею 200 КК, підробка документів на переказ, платіжних карток є 

однією з незаконних дій з відповідними предметами; іншими незаконними діями 

називаються їх придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, їх 

використання чи збут; альтернативою підробці електронних грошей є їх 

використання. Отже, у ст. 200 КК підробка не охоплює використання (це 

твердження вірне принаймні для дій з такими предметами, як документи на 

переказ та платіжні картки; для дій з «іншими засобами доступу до банківських 

рахунків» такого висновку з тексту диспозиції зробити не можна). 

У  ст. 216 КК немає визначення поняття «підроблення»; крім того, така дія 

зазначена як альтернативна поряд із незаконним виготовленням, використанням 

або збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних 

марок. Також у назві ст. 318 КК та у диспозиції ч. 1 цієї статті, дія по підробленню 

зазначається окремо від дії по незаконному виготовленню, використанню або 

збуту підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або прекурсорів. 

У новій редакції ст. 384 КК дія по «підробленню» доказів взагалі винесена 

за межі юридичного складу злочину, передбаченого ч. 1 цієї статті – тут ми 

бачимо відповідальність за подання підроблених доказів (у цій частині йдеться 

про завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий 

висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове 

розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій 

слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, 

подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий 
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звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, 

зроблений перекладачем у таких самих випадках). Щоправда, у ч. 2 ст. 384 КК, у 

якій міститься кваліфікований склад злочину, одна із обтяжуючих обставин 

сформульована як «ті самі дії, поєднані зі штучним створенням доказів 

обвинувачення чи захисту». Зазначене дозволяє припустити, що штучне 

створення (підроблення?) доказів є кримінально караним лише за умови, якщо 

воно поєднується із діями, зазначеними у ч. 1 ст. 384 КК, і тільки для тих 

суб’єктів, які там перелічені. 

Дослідивши нормативне вживання термінів «фальсифікація» та 

«підроблення» («підробка»), можна зробити наступні попередні висновки: а) в 

багатьох нормах зміст понять «фальсифікація» та «підроблення» («підробка»), 

розкривається за допомогою однакових формулювань – «виготовлення» 

(«незаконне виготовлення»), «створення», «внесення змін», «внесення завідомо 

неповних відомостей», «внесення завідомо недостовірних відомостей»; б) у ст. 

158 КК поняття «фальсифікація» ототожнюється з поняттям «підробка»; в) у ч. 2 

ст. 372 КК поняття «фальсифікація» є ширшим за поняття «підроблення». Вказане 

не дозволяє зробити однозначний висновок, що між поняттями «фальсифікація» 

та «підроблення» («підробка») на нормативному рівні наявне відношення повного 

співпадіння. Коректніше, на наш погляд, говорити про повне співпадіння 

(тотожність) вказаних понять для одних норм і відношення підпорядкування для 

інших. Водночас, у багатьох наукових роботах терміни «фальсифікація» та 

«підроблення» вживаються як синоніми. 

В межах розглядуваного «термінологічного» питання слід також звернути 

увагу на співвідношення понять «фальсифікація» («підроблення», «підробка») – з 

одного боку» та «незаконне виготовлення» («виготовлення», «створення»)  

певного предмету – з іншого. У науковій літературі з цього приводу 

висловлюються різні погляди. Одні науковці вважають відповідні терміни 

синонімами, і роблять висновок, що ними позначаються тотожні явища. Інші 
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стверджують, що незаконне виготовлення є однією з форм злочинного 

підроблення, та відповідає лише так званому «повному» підробленню. Такі автори 

зауважують на недоцільності одночасного використання в межах однієї норми 

понять «підроблення» та «незаконне виготовлення», вказують, що такий підхід 

ускладнює правозастосування [173, c. 182]. Також є вчені, які відзначають, що 

незаконне виготовлення в окремих нормах справді позначає повне підроблення, 

проте подекуди (зокрема, у формулюваннях «виготовлення наркотичних засобів», 

«виготовлення зброї» і т.п. ) має зовсім інший зміст [237, c. 73-75]. 

Проведене нами дослідження дозволяє зробити висновок про наявність 

«раціонального зерна» у кожній позиції, проте з деякими зауваженнями. 

Насамперед, треба розуміти, що термінологічні звороти «незаконне 

виготовлення» певних предметів та «виготовлення підроблених» («виготовлення 

фальсифікованих») предметів позначають різні явища. В першому випадку 

виготовлення відбувається з порушенням певних правил (неналежним суб’єктом, 

без відповідного дозволу, з порушенням умов і т.і), але без мети ввести кого-

небудь в оману, зокрема шляхом видавання виготовленого предмету за справжній 

і т.п., що, як ми встановили раніше, є обов’язковою ознакою будь-якого 

підроблення (у такому значенні поняття «незаконне виготовлення» вживається, 

наприклад, у ст. 307 чи 263
1
 КК); в другому випадку така мета наявна. Отже 

вважаємо, що формулювання «виготовлення підроблених» («виготовлення 

фальсифікованих»), на відміну від «незаконного виготовлення», завжди 

пов’язується з підробленням. При цьому, відповідно до вироблених 

правозастосовчою практикою орієнтирів (див., напр., п. 5 постанови ПВСУ від 12 

квітня 1996 р. № 5 «Про судову практику розгляду судами кримінальних справ 

про виготовлення або збут підроблених грошей та цінних паперів» [181]), 

«виготовлення» означає не лише так зване «повне», а й часткове підроблення. З 

огляду на це у статтях 199, 224, 358 КК доцільно відмовитись від формулювань 

«виготовлення підроблених» та замінити їх терміном «підроблення»; у ст. 321
1
 КК 

– відмовитись від формулювання «виготовлення фальсифікованих» на користь 
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терміну «підроблення». Проте не коректними є висновки авторів, які при 

проведенні досліджень штучно «розривають» законодавче формулювання 

«виготовлення підроблених» і ототожнюють його з просто «виготовленням». 

Тепер щодо визначення співвідношення понять «фальсифікація» 

(«підроблення», «підробка») та «незаконне виготовлення» («виготовлення», 

«створення») певних предметів. На наш погляд, більш коректним є встановлення 

цього співвідношення окремо – для тих ситуацій, де формулювання 

«фальсифікація» («підроблення», «підробка») та «незаконне виготовлення» 

(«виготовлення», «створення») вживаються законодавцем в межах однієї і тієї ж 

норми, та ситуацій, коли відповідні терміни використовуються «самі по собі», в 

різних статтях Особливої частини КК. 

Для тих норм, у яких одночасно використовуються зазначені вище 

формулювання, ми побачили наступні варіанти: а) використання терміну 

«фальсифікація» для позначення більш широкого за змістом поняття, ніж поняття 

«створення» - що дає можливість зробити однозначний висновок про наявність 

відношення підпорядкування (див. ч. 2 ст. 372 КК); б) використання формулювань 

«підроблення», «підробка», «фальсифікація» окремо, незалежно від 

формулювання «незаконне виготовлення», тобто позначення ними декількох 

відносно самостійних (альтернативних) проявів злочинної поведінки щодо одного 

і того самого предмету (див. ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 318 КК) –  що не дає 

можливості однозначно визначити співвідношення між зазначеними поняттями; 

в) використання формулювання «незаконне виготовлення» щодо одного предмету 

та «фальсифікація» щодо іншого (ч. 1 ст. 263
1
 КК) – що переводить питання про 

співвідношення відповідних понять у іншу площину. 

Як було зазначено вище, нормативний зміст статей Особливої частини КК в 

варіанті б) не дає можливості однозначно встановити співвідношення між 

поняттями «фальсифікація» («підроблення», «підробка») з одного боку та 

«незаконне виготовлення» («виготовлення», «створення») певних предметів – з 

іншого. Так, можна припустити, що формулювання першої групи  у таких нормах  
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мають вузький зміст – лише часткове підроблення. (Згадаємо, що в КК УСРР 1922 

р. та КК УРСР 1927 р. фальсифікація ототожнювалась лише із спотворенням 

(переробленням) справжнього предмету – у ст. 190 КК 1922 р. та ст. 183 КК 1927 

р. фальсифікація визначалась як обманна зміна з корисною метою виду або 

властивостей предметів, що призначені для збуту або суспільного вживання). За 

такого розуміння вжите наряду з ними у тих же нормах термінопоняття 

«незаконне виготовлення» відповідає повному підробленню. Водночас, можливе 

інше тлумачення: як неодноразово зазначалось вище, підроблення, так само, як 

фальсифікація, має на меті введення в оману. Припустимо, що законодавець, 

використовуючи в одній і тій же нормі для позначення альтернативних діянь 

поняття «підроблення» («фальсифікація») та «незаконне виготовлення», залишає 

за першим із них широкий зміст (і повне, і часткове підроблення), але з метою 

використати (самостійно або через іншу особу) підроблений предмет для 

введення кого-небудь в оману; при цьому друге поняття (незаконне виготовлення) 

передбачає повне створення певного предмету, але без наміру видавати його за 

справжній. Обидва варіанти тлумачення мають право на існування. При цьому як 

у науково-практичних коментарях до ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 318 КК, так і 

у спеціальній літературі, єдності з приводу у визначенні змісту понять 

«підроблення» та «незаконне виготовлення» у цих нормах, немає. Крім наведених 

вище варіантів тлумачення, або своєрідного «міксу» обох, можна побачити, 

зокрема і той, за яким «незаконне виготовлення» здійснюється суб’єктом, який в 

принципі має право вчиняти відповідні дії, але з порушенням встановленого 

порядку (див., напр., коментар П.П. Андрушка до ст. 216 КК [153, c. 441]).  З 

огляду на викладене, вважаємо, що поняття «підроблення» («фальсифікація») та 

«незаконне виготовлення» у наведених нормах перебувають у співвідношенні 

часткового співпадіння. Зазначене вірно і відносно відповідних понять в різних 

статтях кримінального закону.  

З наведеного можна зробити наступні висновки: 1) термін «фальсифікація», 

а також похідний від нього термін «фальсифіковані», мають нормативний 
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характер; 2) поняття, які позначаються за допомогою відповідних термінів, в 

тексті кримінального закону прямо не визначені; 3) в окремих нормах 

кримінального закону поняття «фальсифікація» визначається за допомогою 

формулювань «виготовлення», «створення», «внесення змін», «внесення завідомо 

неповних відомостей», «внесення завідомо недостовірних відомостей»; 4) не 

можна зробити однозначний висновок, що між поняттями «фальсифікація» та 

«підроблення» («підробка») на нормативному рівні наявне відношення повного 

співпадіння, хоча вказане вірне для окремих випадків (напр., ч. 2 ст. 158); 5) за 

змістом окремих норм поняття «фальсифікація» (так само, як поняття 

«підроблення» та «підробка») включає не лише дії по виготовленню (створенню) 

чи спотворенню предмета фальсифікації, а й дії з використання 

сфальсифікованого предмету; 6) за змістом окремих норм поняття 

«фальсифікація» («підроблення», «підробка») відокремлене від поняття 

«використання» сфальсифікованого предмету. 

Отже, однозначно витлумачити зміст поняття «фальсифікація», з огляду 

лише на текст закону, не вбачається можливим; враховуючи відповідний стан на 

нормативному рівні, пропонуємо перейти до доктринального. 

У науковій літературі з кримінального права поняття «фальсифікація» 

здебільшого розглядається в контексті встановлення змісту ознак того чи іншого 

юридичного складу злочину. Інколи кримінально-правовий зміст поняття 

фальсифікації (підроблення) визначався в межах більш широкого питання – 

дослідження обману як способу вчинення злочину. Водночас, були наявні спроби 

дати узагальнене визначення фальсифікації (підроблення) як кримінально-

правового явища. 

У 2005 р. в Україні з’явилось перше комплексне дослідження підроблення 

як способу вчинення злочину. Його автор, Тучков С.С., вказує, що при визначенні 

підроблення повинно бути враховано наступне: по-перше, те, що підроблення 

завжди предметний та знарядійний спосіб; по-друге, характеризується активною 

поведінкою; по-третє, є усвідомленою цілеспрямованою діяльністю. З огляду на 
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це, науковець визначає «підроблення взагалі» (термінологія автора – В.О.) як 

усвідомлену цілеспрямовану дію, спрямовану на створення нової речі – аналога 

справжньої або видозмінення справжньої з метою надати їй нових ознак або 

якостей за допомогою предметів матеріального світу [237, c. 150-151]. Науковець 

традиційно виділяє дві форми підроблення – виготовлення та перероблення (або 

повне і часткове підроблення). Він стверджує: «При підробленні активні дії 

можуть бути руйнівного або створюючого характеру. Руйнівні активні дії 

характерні, передусім, для часткового підроблення, коли предмет певних 

суспільних відносин зазнає видозмінюючого впливу. А створюючі активні дії 

характерні, передусім, для повного підроблення, коли із нічого з’являється щось» 

[237, c.89]. 

У своїй роботі Тучков С.С. неодноразово наголошує на тому, що 

підроблення – «предметний» злочин. Зі змісту роботи вбачається, що автор в 

принципі підтримує широке розуміння предмету злочину, і вважає такими, 

зокрема, енергію, інформацію і т.і. Тучков С.С. спеціально наголошує на тому, що 

за чинним законодавством карається підроблення електронного документу, 

підроблення інформації. Визнаючи той факт, що в таких випадках підроблення 

спрямоване на видозмінення нематеріального, науковець стверджує, що воно 

відбувається опосередковано, через вплив на матеріальні носії інформації. На його 

думку, при підробленні предметів, які не відноситься до речей матеріального світу, 

все одно здійснюється вплив на матеріальні речі. Таке підроблення С.С. Тучков 

називає опосередкованим [237, c. 101-102]. На наш погляд, наведені аргументи 

дещо непослідовні; тут відбувається підміна понять «предмет» -  «знаряддя»; 

матеріальні носії інформації є знаряддями вчинення злочину, а не його предметом. 

Непослідовність автора полягає і в тому, що при визначенні поняття підроблення, 

він говорить про «створення нової речі – аналога справжньої або видозмінення 

справжньої», в позначати інформацію терміном «річ» навряд чи є коректним. 

С.С. Тучков не досліджує спеціально питання про те, чи входить до змісту 

діяння при підробленні ще й використання підробленого предмету, проте 
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загальний аналіз тексту роботи (зокрема, текст підрозділу 3.2. – Кваліфікація 

підроблення за сукупністю злочинів) дозволяє зробити висновок, що її автор 

«виносить використання за межі підроблення». 

С.С. Тучков вважає поняття «підроблення» та «фальсифікація» такими, що 

повністю співпадають за змістом (тотожними), у зв’язку з чим пропонує 

виключити «іншомовний» термін «фальсифікація» з тексту кримінального закону, 

замінивши його «більш влучним вітчизняним» – «підроблення» [237, c. 58-59]. На 

підтвердження своєї думки автор наводить результати опитування, відповідно до 

якого частина респондентів визнала,  що поняття «фальсифікація» є «не 

юридичним та досить розпливчатим», і наголошувала на необхідності виключення 

такого з кримінального закону.  

Безумовною заслугою С.С. Тучкова є те, що він встановив ряд ознак 

кримінально-караного підроблення. Сам вчений пише: «Кримінально каране ж 

підроблення визначається як усвідомлений і цілеспрямований порядок, 

послідовність рухів та прийомів, спрямованих на створення нової речі – аналога 

справжньої або видозмінення справжньої речі з метою надання їй нових ознак та 

характеристик, вчинені за допомогою знарядь вчинення злочину і передбачені 

кримінальним законом у якості способу вчинення певних суспільно небезпечних 

діянь» [237, c. 151]. Порівняння цього визначення та наведеного вище визначення 

«підроблення взагалі» дозволяє стверджувати, що першою розмежувальною 

ознакою є суспільна небезпечність дій особи при здійсненні кримінально-

правового підроблення, другою – здійснення його за допомогою знарядь злочину. 

Ми безумовно погоджуємось з першою з названих ознак, проте вважаємо, 

що таке загальне твердження (суспільна небезпечність, відповідно до 

нормативного визначення поняття злочину у ч. 1 ст. 11 КК – обов’язкова ознака 

будь-якого виду злочину) має бути конкретизоване (наш варіант – див. далі). 

Відносно другої виділеної Тучковим С.С. ознаки кримінально-караного 

підроблення, а саме його вчинення за допомогою знарядь злочину, її можна 

сприйняти за умови розуміння підроблення лише як впливу на речі матеріального 
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світу. 

У публікації «Підроблення як форма злочинного діяння (проблеми 

кримінально-правового регулювання»  (2015 р.) Парасюк Н.М. досліджує 

кримінально-правові норми про підроблення, розміщені в різних розділах 

Особливої частини КК, приділяючи значну увагу  термінологічному аспекту, а 

також формулює окремі правила кваліфікації злочинних підроблень.  

Хоча автор не дає визначення підроблення і не досліджує його ознаки, за 

змістом роботи можна побачити ряд важливих для нас моментів: а) традиційне 

виділення таких форм підроблення, як повне і часткове; б) вживання термінів 

«підроблення» та «фальсифікація» як синонімів. 

З тексту публікації важко встановити позицію автора відносно включення 

або не включення до змісту підроблення дій з використання підробленого 

документу. З одного боку, досліджуючи об’єктивну сторону службового 

підроблення (ст. 366 КК), Парасюк Н.М. стверджує, що «видача завідомо 

підробленого документу не є виразом злочинної поведінки у сфері підроблення. 

Таке діяння вчинюється на іншому етапі документообігу і полягає у поширенні, 

пред’явленні або поданні завідомо підробленого документу з метою набуття 

всупереч законодавства прав чи звільнення від обов’язків. Іншими словами, 

видача завідомо підробленого офіційного документу – це його використання 

службовою особою, яке вона реалізує в силу наданих їй правомочностей, в 

результаті чого підроблений документ вводиться до документообігу» [173, c. 183-

184]. Водночас, Парасюк Н.М. критикує пропозицію окремих науковців 

(Андрушко П.П., Дудоров О.О.) щодо кваліфікації дій службової особи, котра 

використовує підроблений нею документ, за сукупністю ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК, 

а також не погоджується з думкою названих вчених щодо доповнення ст. 366 КК 

такою формою вчинення злочину, як використання підробленого документу  [173, 

c. 183-184]. Очевидно, позиція автора ґрунтується на тому, що ст. 366 КК 

передбачає видачу підробленого документу, а видача, на його думку, і є 

використанням. Проте видача – не єдиний варіант використання подробленого 
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документу, з огляду на що підходи Андрушка П.П. та Дудоров О.О.  з приводу 

кваліфікації дій службової особи, котра використовує підроблений нею документ, 

видаються більш обґрунтованими. З всього наведеного нас найбільш цікавить 

формулювання «видача завідомо підробленого документу не є виразом злочинної 

поведінки у сфері підроблення», отже, скоріш за все, Парасюк Н.М. не включає 

використання підробленого предмету у зміст підроблення. 

Російський криміналіст І.О. Гааг пише, що фальсифікація – це сукупність 

підробки і підроблення, за якого особа спочатку виготовляє предмет, що не 

відповідає об’єктивній дійсності (або шляхом внесення змін до справжнього 

предмету, або шляхом виготовлення повністю підробленого предмету), а потім 

його використовує згідно з тими цілями, які намагається досягти [31, c. 67-69]. Із 

змісту публікації видно, що автор розглядає фальсифікацію лише як суто 

предметний злочин; інші варіанти обману, не пов’язані з виготовленням або 

використанням підробленої речі, тут до фальсифікації не відносяться.  Таке 

бачення в принципі свідчить про ототожнення фальсифікації та підроблення. 

Із визначення залишається незрозумілим, чи може називатись 

фальсифікацією окрема частина того процесу (сукупності дій), про яке говорить 

автор. Судячи з тексту статті – так. 

Огляд тих небагатьох праць, які присвячені загальній характеристиці 

фальсифікації та підроблення, дозволяє зробити висновок про недостатню 

розробленість відповідного питання у науці кримінального права. Тому одним із 

завдань, яке ми визначили для даного дослідження, є вироблення власної позиції з 

приводу ознак кримінально-правової фальсифікації, її змісту та співвідношення із 

суміжними поняттями. При цьому ми будемо спиратись на «загальне» розуміння 

фальсифікації як суспільного явища. 

Отже, загальними, родовими ознаками фальсифікації, на наш погляд є: а) за 

зовнішніми ознаками фальсифікація передбачає виготовлення (створення) 

предмету, який за формою чи/та за змістом відрізняється від справжнього, чи 

внесення змін (спотворення) справжнього предмету для надання йому нових 
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якостей, а також збут чи використання такого предмету; б) предметом 

фальсифікації може бути не лише «матеріальна» річ; в) метою фальсифікації 

завжди є введення кого-небудь в оману, зокрема, шляхом видавання 

сфальсифікованого предмету за інший. Поняття фальсифікації можна 

ототожнювати з підробленням, якщо вважати, що останнє може стосуватись 

нематеріальних предметів (наприклад, інформації – а не матеріальних носіїв 

інформації), та якщо включати до підроблення збут чи інше використання 

підробленого предмету. 

Ознаками кримінально-караної фальсифікації ми вважаємо суспільну 

небезпечність та протиправність поведінки особи. Аналіз норм, у яких 

встановлюється кримінальна відповідальність за фальсифікацію (підроблення) 

(див. вище)  дозволяє стверджувати, що суспільна небезпечність відповідних дій 

може пов’язуватись: а) з характеристикою предмета фальсифікації
4
 (напр., 

фальсифікований лікарський засіб – ст. 321
1 

КК, сфальсифікований виборчий 

документ – ст. 158 КК, чи сфальсифікований доказ обвинувачення у 

кримінальному процесі – ст. 372 КК та підроблений доказ – ст. 384 КК); б) з 

настанням суспільно-небезпечних наслідків (так, обов’язковою умовою 

відповідальності за ст. 223
1
 КК є не просто підроблення документів, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів, а заподіяння внаслідок таких 

дій значної матеріальної шкоди інвесторові; в) із органічним поєднанням 

фальсифікації з іншим діянням в межах одного юридичного складу – коли 

фальсифікація (підроблення) виступає способом вчинення певного виду 

забороненої поведінки (напр. у ст. 409 КК підроблення документів є способом 

ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби). 

Протиправність при здійсненні кримінально-караної фальсифікації означає 

наступне: а) вчинене суб’єктом діяння передбачене в Особливій частині КК як 

злочин певного виду (різновиду) (в окремих випадках діяння з фальсифікації 

може відповідати ознакам злочинів різних видів); б) вчинене суб’єктом діяння не 

                                                 
4
 В чинному кримінальному законодавстві України не встановлюється відповідальність за фальсифікацію 

будь-якого предмету. 
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є малозначним у розумінні ч. 2 ст. 11 КК; в) відсутні обставини, які виключають 

злочинність діяння. 

Отже, кримінально-карана фальсифікація – це суспільно-небезпечне 

протиправне виготовлення (створення) предмету, який за формою чи/та за 

змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін (спотворення) 

справжнього предмету для надання йому нових якостей, вчинені з метою 

видавання сфальсифікованого предмету за справжній, а також збут чи 

використання такого предмету. Ще раз наголосимо, що поняття «предмет 

фальсифікації» ми вживаємо у широкому значенні, включаючи до його змісту як 

речі матеріального світу, так і інформацію. 

Наступним завданням є виокремлення специфічних, індивідуальних ознаки 

фальсифікації доказів як різновиду кримінально-караної фальсифікації. Такі 

ознаки, перш за все, мають бути пов’язані із специфікою предмету (об’єкту), який 

піддається фальсифікації – в нашому випадку таким є докази. 

Проте перед тим, як сформулювати власне бачення поняття «фальсифікація 

доказів», пропонуємо розглянути думки, висловлені з цього приводу у науковій 

літературі. При аналізі позицій вітчизняних правників беремо до уваги той факт, 

що відповідне поняття взагалі не вживається у тексті українського кримінального 

закону: у ч. 2 ст. 372 КК йдеться про «штучне створення доказів обвинувачення», 

у ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК – про «штучне створення доказів обвинувачення чи 

захисту»,  і лише у першій із названих норм як альтернатива «штучному 

створенню доказів» зазначається «інша фальсифікація». Також у ч. 1 ст. 384 КК, 

серед інших дій по веденню в оману суду, передбачається «подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів». У ст. 459 КПК «штучне створення або 

підроблення доказів» зазначене серед підстав для здійснення кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами.  

Ю.В. Александров у НПК під редакцією С.С. Яценка (2004 р.), як і багато 

інших авторів, дає окреме тлумачення ознаки «штучне створення доказів 

обвинувачення» та альтернативній їй «інша фальсифікація» для ч. 2 ст. 372 КК. На 
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його думку, штучне створення доказів може полягати у підбурюванні свідків, 

потерпілих, обвинувачених до давання завідомо неправдивих показань, 

спонуканні експертів до завідомо неправдивого висновку, підробці і залученні до 

справи фальшивих документів, підкиданні з послідуючим «вилученням» речових 

доказів тощо. Інша фальсифікація може полягати в перекрученні протоколів 

слідчих дій, знищенні або вилученні документів і речових доказів зі справи тощо 

[153, c. 736]. Ю.В. Александров наголошує, що фальсифікація в усіх випадках має 

на меті сприяння притягненню завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (очевидно, останнє твердження зроблене автором саме у 

контексті ст. 372 КК – В.О). Характеризуючи штучне створення доказів 

обвинувачення як кваліфікуючу ознаку складу завідомо неправдивого 

повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 383 КК), Ю.В. Александров 

відносить до таких дій підкидання потерпілому предметів, які можуть бути 

прийняті органами розслідування за речові докази його вини, виготовлення або 

фальсифікацію речових та письмових доказів, підготовку лжесвідків тощо [153, c. 

750]. (звертаємо увагу на протиставлення тут автором термінів «виготовлення» та 

«фальсифікація», що свідчить про розуміння ним фальсифікації у вузькому 

значенні, лише як спотворення - В.О.) Штучне створення доказів у контексті ч. 2 

ст. 384 КК, на думку Ю.В. Александрова передбачає подання фальсифікованих 

доказів, документів, змову свідків про дачу погоджених неправдивих показань 

тощо [153, c. 752].  

З приводу викладеного, відзначимо декілька моментів. По-перше, Ю.В. 

Александров намагається пов’язати характеристику дій по фальсифікації і 

штучному створенню доказів із суб’єктом відповідного складу злочину – що, на 

наш погляд, є правильним при аналізі конкретних складів (наприклад, 

перекручувати протоколи слідчих дій, може лише суб’єкт, який складає ці 

протоколи). По-друге, у контексті статті, що містить відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вчений справедливо говорить не 

про штучне створення доказів, а про дії з предметами, які можуть бути визнані 
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доказами. По-третє, діями по створенню доказів Ю.В. Александров вважає не 

тільки виготовлення чи подання підроблених письмових чи речових доказів тощо, 

а й підготовку (підбурювання) лжесвідків чи змову свідків. «Інша фальсифікація» 

включає, зокрема,  і дії по знищенню чи вилученню доказів. 

У НПК КК під редакцією М.І. Мельника, М.І. Хавронюка (2012 р.) А.М. 

Бойко та М.І. Хавронюк розкривають зміст ознаки, яка є предметом нашого 

дослідження, для ч. 2 ст. 372 наступним чином: «Під штучним створенням доказів 

обвинувачення або іншою фальсифікацією слід розуміти підроблення документів, 

що є доказами в кримінальній справі, підміну або знищення речових доказів, 

примушування свідка, потерпілого, експерта до відмови від давання показань чи 

висновку або до давання завідомо неправдивих показань чи висновку тощо» [158, 

c. 1096]. У цьому ж джерелі М.І. Хавронюк, розглядаючи положення ч. 2 ст. 383 

КК (кваліфікований склад завідомо неправдивого повідомлення про вчинення 

злочину), пише: «Під штучним створенням доказів обвинувачення розуміється 

підроблення документів, що є доказами в кримінальній справі, виготовлення 

фальшивих речових доказів, імітація фактичних даних, яких насправді немає 

(наприклад, підготовка підставних свідків) тощо» [158, c. 1119]. Коментар 

відповідної ознаки у складі ч. 2 ст. 384 КК здійснюється ним шляхом відсилання 

до вищенаведеного твердження. З викладеного вбачається, що конкретизація 

авторами змісту діянь по штучному створенню доказів та фальсифікації 

відбувається в деякій мірі з урахуванням суб’єкта. Також можна зробити висновок, 

що так звана «інша фальсифікація», на відміну від «штучного створення доказів» 

включає ще й їх знищення. Відзначимо і некоректність твердження про 

підроблення документів, що є доказами у справі, при характеристиці складу 

завідомо неправдивого повідомлення (відповідний злочин закінчений з моменту 

самого повідомлення, коли будь-які «створені» і навіть пред’явлені  об’єкти ще не 

стали доказами по справі). 

У підручнику з Особливої частини кримінального права під редакцією О.О. 

Дудорова, Є.О. Письменського (2012 р.) запропоноване цікаве бачення конструкції 
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кваліфікованого складу притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності.  Автор відповідної частини підручника А.С. Беніцький вважає, 

що формулювання ч. 2 ст. 372 КК «діяння, поєднане ... зі штучним створенням 

доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією» вказує на дві самостійні 

кваліфікуючі ознаки злочину – «поєднання з штучним створенням доказів 

обвинувачення» та «поєднання з іншою фальсифікацією». При цьому, 

розкриваючи зміст другої з названих ознак, він веде мову не про «фальсифікацію 

доказів», як це робить більшість науковців, а про «фальсифікацію обвинувачення» 

[93, c. 522]. А.С. Беніцький наводить такий невичерпний перелік дій по штучному 

створенню доказів обвинувачення: підроблення в справі документів, долучення до 

справи фальсифікованих документів, примушення учасників процесу давати 

неправдиві показання або висновки, додрукування тексту протоколу, заміна 

аркушів у документах або протоколах слідчих дій. Фальсифікація обвинувачення, 

на думку вченого, може бути скоєна у вигляді пошкодження, знищення або заміни 

речових чи письмових доказів, підроблення підпису учасника процесу, вилучення 

документів і речових доказів зі справи та скоєння інших дій щодо підроблення 

речових чи письмових доказів у кримінальній справі [93, c. 522-523]. З наведеного 

вбачається, що автор не проводить чіткого розмежування визначених ним окремих 

кваліфікуючих ознак – наприклад, підроблення документів та окремі прояви 

такого підроблення наводяться як приклад і створення доказів, і іншої 

фальсифікації. Водночас, діяння по знищенню, пошкодженню, вилученню доказів 

А.С. Беніцький традиційно відносить лише до фальсифікації обвинувачення.  

Досліджуючи ознаки притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, В.І. Тютюгін у НПК, підготовленому науковцями Національної 

академії правових наук України і Національного університету «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого» (2013), також виокремлює такі 

кваліфікуючі ознаки відповідного складу, як «штучне створення доказів 

обвинувачення» та «інша фальсифікація». При цьому до першої з них науковець 

відносить складання підроблених протоколів, підкидання речових доказів, 
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підроблення висновку експерта тощо. Прикладами іншої фальсифікації 

називається  вилучення зі справи доказів, що свідчать про невинуватість 

потерпілого, невідображення фактів та обставин, що спростовують 

обвинувачення, тощо [109, c. 844]. На думку В.І. Тютюгіна, штучне створення 

доказів при вчиненні злочинів, передбачених статтями 383 та 384 КК, може 

полягати у підробленні речових доказів та документів, використанні лжесвідчень 

тощо [109, c. 876, 878]. З приводу останнього твердження, зазначимо, що зміст 

«основної» дії у складах, передбачених статтями 383, 384 КК якраз і становить 

собою «лжесвідчення» (завідомо неправдиве повідомлення, показання, висновок), 

отже така поведінка не може свідчити про наявність кваліфікуючої ознаки. В 

іншому позиція В.І. Тютюгіна співпадає з думками більшості науковців. Звернемо 

увагу лише на такий  момент: автор ніде не називає різновидом фальсифікації 

підбурювання свідків, експертів до лжесвідчення. Водночас, слід мати на увазі, що 

у коментарі наводиться не вичерпний перелік, а конкретні приклади дій, тому 

робити висновки про принциповий підхід було б некоректним. 

Більш розгорнуте тлумачення понять «штучне створення доказів» та «інша 

фальсифікація» можна побачити у роботах тих правників, які здійснювали 

спеціальне дослідження складів злочинів, передбачених статтями 372, 383, 384 

КК. Так, Сийплокі М.В., який у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на 

тему: «Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності», вважає, що у розумінні ч. 2 ст. 372 КК «штучне 

створення доказів» є одним із різновидів фальсифікації [220, c. 106].  

Проаналізувавши підходи окремих науковців щодо конкретного змісту поняття 

«фальсифікація доказів» і виділивши окремі спірні моменти, автор висловлюється 

по двох таких моментах. Зокрема, по першому з них – відносить до фальсифікації 

дії по знищенню, пошкодженню, вилученню доказів, по другому – не вважає 

фальсифікацією доказів дії по схилянню чи примушуванню свідків, потерпілих, 

експертів до давання неправдивих показань чи висновків. Останні дії 

пропонується розглядаються як підбурення до фальсифікації та кваліфікувати 
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додатково за ч. 4 ст. 27, ч. 1 (2) ст. 384 КК України. 

В кінцевому підсумку, Сийплокі М.В. називає фальсифікацією доказів у 

кримінальній справі у контексті ч. 2 ст. 372 КК такі діяння: 1) підроблення або 

використання підроблених документів, що є доказами в кримінальній справі; 2) 

підміну, вилучення або знищення речових доказів та документів; 3) умисне 

неправильне тлумачення або викривлення фактів, подій, встановлених та 

закріплених у процесуальних документах; 4) штучне створення речових доказів та 

документів; 5) невідображення у справі фактів та обставин, що спростовують 

обвинувачення; 6) відмову у виклику осіб, як свідків і як потерпілих для допиту 

або як експертів для дачі висновків; 7) підкладання предметів або документів з 

метою їх подальшого вилучення і оформлення як доказів тощо. Відзначається, що 

названі дії щодо фальсифікації доказів можуть вчинятися уповноваженою особою: 

а) самостійно; б) у змові з іншими особами (учасниками процесу – 

обвинуваченим, підозрюваним, захисником, обвинувачем, слідчим, представником 

органа дізнання, а також потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем та їхніми представниками; перекладачем, експертом, будь–якими 

громадянами тощо); в) шляхом примушування до фальсифікації доказів осіб, 

зазначених вище [220, c. 108]. Останнім твердженням (дії по фальсифікації одним 

суб’єктом можуть вчинятись шляхом примушування до фальсифікації інших) 

автор фактично спростовує висловлену та обґрунтовану ним же принципову 

позицію (див. вище – В.О.) З приводу іншого – на наш погляд, викликає серйозні 

сумніви віднесення до фальсифікації дій, зазначених дисертантом у пунктах 5) та 

6). Ми погоджуємось з тим, що деякі прояви бездіяльності – зокрема такі, як 

невідображення у матеріалах справи певних фактів та обставин – можуть 

розглядатись проявом фальсифікації доказів, але за умови, що відповідний 

процесуальний документ в принципі «створюється» (наявне так зване 

«інтелектуальне підроблення»). Якщо ж слідчий чи інший уповноважений суб’єкт, 

наприклад, провівши опитування особи, взагалі не оформлює це належним чином 

– за допомогою протоколу допиту, говорити про фальсифікацію доказів, на нашу 
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думку, некоректно: опитаний «не  під запис» не є свідком, а його свідчення – 

показаннями (джерелом доказів); протокол також відсутній (немає документа як 

джерела доказів). Також не можна вважати фальсифікацією доказів відмову у 

виклику осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі 

висновків. Безумовно, така поведінка вказує на неповноту проведеного 

розслідування та ставить під сумніви його об’єктивність, проте не можна 

сфальсифікувати неіснуючі докази. Взагалі розуміння фальсифікації згаданим 

науковцем наближається за змістом до більш широкого поняття – обману. 

У виданій трохи згодом (2011 р.) колективній монографії М.В. Сийплокі, у 

співавторстві с В.В. Кузнєцовим, в принципі зберігає своє бачення змісту дій, що 

утворюють фальсифікацію доказів у розумінні статті про притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності [121, c. 109]. 

Кубальський В.Н., обґрунтовуючи у науковій публікації (2012 р.) доцільність 

встановлення самостійної кримінальної відповідальності за фальсифікацію 

доказів в Україні, виказує своє бачення змісту відповідного явища. 

«Фальсифікація доказів, як одна з форм протидії розслідуванню та судовому 

розгляду кримінальної справи, найчастіше виявляється у складанні протоколів 

слідчих дій, які не проводились, у підробці реквізитів процесуальних документів, 

у заміні речових доказів іншими предметами тощо, тобто у підробленні 

письмових та речових доказів. Фальсифікація доказів означає їхню завідому 

неправдивість, розраховану на введення суду в оману», - пише В.Н. Кубальський 

[118, c. 523]. Твердження автора про те, що відмова компетентної службової особи 

залучити дані, які мають значення для справи, може спричинити складнощі у 

встановленні істини, але «не є підміною, ні спотворенням, ні підробкою доказів», 

дозволяє припустити, що саме такі дії (підміну, підробку, спотворення доказів) він 

і вважає фальсифікацією доказів. 

Вчений також притримується думки, що поняттям «фальсифікація» не 

охоплюється такий спосіб зміни фактичних даних, як знищення чи вилучення 

доказів [118, c. 523]. 
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М.І. Мельниченко, який у 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на 

тему: «Кримінально-правова охорона порядку одержання доказів у кримінальному 

провадженні», досліджуючи зміст кваліфікуючих ознак «штучне створення 

доказів обвинувачення» та «штучне створення доказів обвинувачення чи захисту»  

у складах, передбачених ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК, робить ряд цікавих 

висновків. По-перше, автор доводить, що таке суспільно небезпечне діяння, як 

завідомо неправильний переклад, не може поєднуватися зі штучним створенням 

доказів, адже переклад не є джерелом доказів, він відіграє допоміжну роль під час 

їх одержання у кримінальному провадженні [141, c. 182].  По-друге, М.І. 

Мельниченко стверджує, що штучне створення доказів не може стосуватися також 

показань та висновку експерта, оскільки завідомо неправдиві показання та 

завідомо неправдивий висновок експерта це і є штучне створення доказів [141, c. 

183].  Далі в дисертації наводяться приклади, неправильного, на думку її автора, 

засудження осіб за ч. 2 ст. 384 КК з інкримінуванням відповідної ознаки. У 

підсумку пропонується виключити розглядувану ознаку із вказаної норми. Свій 

висновок автор додатково аргументує необхідністю створення окремого злочину – 

підроблення доказів [141, c. 183-184].  Погоджуючись з М.І. Мельниченком в тому, 

що завідомо неправдиве показання та висновок є різновидами фальсифікації 

доказів, відзначимо лише, що така поведінка винного не виключає поєднання із 

іншими діями по штучному створенню доказів (наприклад, підкидання речових 

доказів для підтвердження своїх показань, зміна об’єкту дослідження при 

проведенні експертизи та наступний неправдивий висновок, тощо). Очевидно, 

саме такі дії мав на увазі законодавець при формулюванні ч. 2 ст. 384 КК. 

В.М. Нікітенко, який на рівні дисертації досліджував питання фальсифікації 

доказів у кримінальному провадженні (2018 р.), пропонує розуміти під такою 

фальсифікацією будь-яке спотворення фактичних даних чи їх процесуальних 

джерел, вчинені різними способами, що мають істотне значення для правильного 

вирішення справи. Автор відносить до фальсифікації доказів такі дії: 1) 

підроблення (підробку) документів або їх використання; 2) підміну речових 
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доказів, документів і протоколів слідчих та судових дій; 3) штучне створення 

доказів [163, c. 445]. В свою чергу, штучне створення доказів обвинувачення, на 

думку В.М. Нікітенка,  включає наступні дії, спрямовані на обвинувачення 

конкретної особи: 1) схиляння свідка або потерпілого до давання завідомо 

неправдивих показань, чи примушування експертів (перекладачів) до завідомо 

неправдивого висновку (перекладу); 2) підкидання предметів або документів з 

метою їх подальшого вилучення та визнання доказами; 3) створення обстановки 

вчинення неіснуючого злочину; 4) імітація або знищення слідів злочину; 5) 

виготовлення підроблених предметів чи документів тощо [163, c. 444- 445]. У 

тексті статті також висловлюється думка по деяких спірних питаннях теми – 

зокрема, з приводу віднесення чи невіднесення до фальсифікації доказів окремих 

проявів посягань на повноту та об’єктивність провадження. Так, В.М. Нікітенко 

підтримує тих науковців, які вважають, що повне або часткове знищення доказу 

або носія доказової інформації зі справи не може бути розглянуте як 

фальсифікація доказів. На підтвердження такої позиції, автор відзначає, що 

знищення або пошкодження повністю ліквідують доказ, а фальсифікація 

передбачає його залишення у справі, хоча й в перекрученому вигляді [163, c. 440-

441]. З урахуванням викладеного, хотілось би побачити пояснення, чому дуже 

схожі за змістом дії, а саме – знищення слідів злочину В.М. Нікітенко вважає 

штучним створенням доказів, отже і їх фальсифікацією (див. вище п. 4) – В.О.) У 

іншому, слід відзначити намагання автора дати загальне визначення фальсифікації 

доказів, хоча використання у наведеній вище дефініції терміну «спотворення» 

навряд чи охоплює всі визначені ним же прояви фальсифікації. 

Відзначимо, що більшість вітчизняних вчених при визначенні поняття 

«фальсифікація доказів» використовують праці своїх зарубіжних колег, 

(переважно російських). Такий підхід заслуговує на схвалення, проте порівняння 

думок має здійснюватися коректно, оскільки у доктринальному тлумаченні 

законодавчого поняття науковці тієї чи іншої країни враховують, насамперед, його 

нормативний зміст. Отже, слід враховувати, чи встановлена у тій чи іншій країні  
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кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів, якщо так – то у якій 

формі і які формулювання використовуються у законі при описанні відповідного 

різновиду злочинної поведінки. Наприклад, чинний КК РФ  містить окрему 

статтю про фальсифікацію  доказів і результатів оперативно-розшукової 

діяльності (ст. 303) з визначеним колом суб’єктів відповідного посягання. Тому 

порівнювати визначення поняття «фальсифікація доказів» російськими вченими 

та визначення поняття «інша фальсифікація», вжитого у ч. 2 ст. 372 КК України, 

вітчизняними науковцями, можна лише з певними застереженнями. У нашому 

дослідженні будемо зазначати країну, законодавство якої тлумачиться, та час 

написання відповідної наукової праці (особливості нормативно-правового 

регулювання відповідальності за фальсифікацію доказів – див. Розділ 3 даної 

роботи). 

На думку російських вчених А.І. Чучаєва та І.В. Дворянскова (2001 р.), 

фальсифікація доказів передбачає умисне спотворення фактичних даних, які 

містяться на матеріальних носіях доказів – протоколах, речових доказах, 

висновках експертів та інших документах. До способів фальсифікації відносять 

підміну, деформацію, інше викривлення речових доказів (наприклад, нанесення 

плям крові на одяг), внесення неправдивих відомостей в документи, їх підробку, 

підчистку, датування іншим часом (матеріальний підлог) або складання 

неправдивих за змістом письмових доказів (інтелектуальний підлог). Особливим 

видом фальсифікації автори вважають підкладання або підкидання предметів чи 

документів з метою їх наступного вилучення та оформлення в якості доказу [277, 

c. 46-47]. 

Лобанова Л.В., автор відомої монографії «Злочини проти правосуддя» (1999 

р.) вважає, що поняття «фальсифікація», яке вживається у ст. 303 КК РФ, означає 

лише підробку та підміну доказів. Проте відповідним поняттям не охоплюється 

такі способи зміни сукупності фактичних даних, наявних у справі, як знищення 

або вилучення доказів. Погоджуючись із тим, що останні дії, рівно, як і відмова 

компетентної службової особи у залученні до справи значущих даних, можуть 
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призвести до таких же негативних наслідків, як, наприклад, і підміна доказів, Л.В. 

Лобанова пропонує криміналізувати відповідні прояви викривлення або 

приховування істини у справі [132, c. 205]. 

Спираючись на традиційне у процесуальній літературі розуміння єдності 

форми і змісту доказів, науковець наголошує, що фальсифікація може стосуватись 

як самих фактичних даних, що мають істотне доказове значення, так і самих 

джерел доказів. 

Волкова І.О. в дисертаційному дослідженні (2005 р.) стверджує, що 

словосполучення «фальсифікація доказів» у чинному кримінальному 

законодавстві РФ є «змістовним наступником» словосполучення «штучне 

створення доказів обвинувачення», яке використовувалось у КК РФ 1960 р. Тут же 

зазначається, що штучне створення доказів обвинувачення – це створення доказів 

обвинувачення, подібних до справжніх, а фальсифікація – це викривлення не 

тільки доказів обвинувачення, а й захисту, до того ж таких, що існують насправді 

[28, c. 19]. 

Фальсифікація доказів, на думку автора, це – спотворення фактичних даних 

або штучне створення доказів, вчинене різноманітними способами. Пропонується 

закріпити таке визначення у примітці до ст. 303 КК РФ [28, c. 19]. На підставі 

проведеного нею узагальнення матеріалів 40 кримінальних справ по ч. 2 ст. 303 

КК РФ, Волкова І.О. виокремлює наступні прояви (або способи – термінологія 

автора – В.О.) вчинення фальсифікації доказів: 1) свідоме викривлення доказів по 

кримінальній справі (підміна, підробка, підчистка доказів, внесення виправлень, 

які спотворюють  дійсний зміст доказів, внесення неправдивих відомостей до 

доказів, наприклад документів (довіреностей, розписок, договорів, актів ревізій, 

протоколів слідчих дій тощо)); 2) штучне створення доказів на користь 

обвинуваченого чи потерпілого (створення несправжніх слідів на місці події, 

підлог документів, знищення або приховування доказів, зокрема документів, 

наприклад, протоколів допиту, підбурювання свідків до давання неправдивих 

показань, якщо свідки не усвідомлюють неправдивість показів тощо) [28, c. 66]. 
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З приводу зазначеного, маємо вказати на непослідовність дисертантки у 

визначенні співвідношення понять «фальсифікація доказів» та «штучне створення 

доказів» (в одному випадку – ототожнення їх змісту, в другому– протиставлення 

їх, в третьому – бачення як «частини та цілого»). Відносно дій, які утворюють 

фальсифікацію – окрім тих, що традиційно виокремлюються у наукових працях, 

авторка відносить до неї такі «спірні» прояви: знищення доказів; приховування 

доказів; в деяких випадках – підбурювання свідків до дачі неправдивих показань. 

Слід наголосити, що Волкова І.О. не акцентує увагу на проблемності питання, і не 

обґрунтовує свою позицію з приводу знищення та приховування доказів. 

Водночас, вона висловлюється щодо кваліфікації підбурювання до дачі 

неправдивих показань: відповідні дії мають кваліфікуватись як співучасть у 

злочині за ст. 307, якщо свідок усвідомлює неправдивість своїх показів, і як 

фальсифікація доказів за ч. 2 ст. 303 КК РФ, якщо таке усвідомлення відсутнє. В 

останньому випадку, на думку дисертантки, наявне «виконавство у формі 

опосередкованого використання особи, яка не підлягає кримінальній 

відповідальності» [28, c. 64-65]. Вважаємо таке твердження некоректним: 

зберігаючи послідовність, принаймні, треба було б говорити про сукупність 

злочинів – безпосередньо вчиненого за ст. 303 та опосередковано вчиненого за ст. 

307. 

У своєму дисертаційному дослідженні (2009 р.) росіянин А.О. Кондратьєв 

пропонує таке визначення поняття «фальсифікація доказів»: це будь-яке умисне 

спотворення матеріальних характеристик (об'єму, зовнішнього вигляду, ваги тощо) 

речових доказів (чи хоча б одного доказу) або суті і змісту інших видів доказів, що 

впливає на об’єктивний розгляд справи» [86]. Як і більшість попередників, автор 

вважає необхідним нормативне закріплення відповідного визначення.  

Досліджуючи у 2013 р. на дисертаційному рівні питання кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію доказів по цивільній справі, російський вчений 

С.В. Асташов переважно розвиває висловлені раніше думки з приводу змісту 

поняття «фальсифікація доказів». Безперечною заслугою цього автора є детальний 
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аналіз питання про момент закінчення відповідного посягання і особливості його 

вчинення різними суб’єктами. «Враховуючи єдність форми та змісту поняття 

доказів як відомостей про факти, що містяться у певній процесуальній формі, 

фальсифікація доказів наявна як у випадках фальсифікації процесуальних засобів 

доказування незалежно від достовірності відомостей, які у них містяться, так і у 

випадках спотворення відомостей про факти, викладені у належній процесуальній 

формі» [9, c. 11], - пише науковець. Отже, С.В. Асташов підтримує висловлену 

іншими науковцями (зокрема, і Лобановою) думку про те, що фальсифікація може 

стосуватись і змісту, і форми. Отже, наприклад, вказівка у протоколі допиту свідка 

невірного часу його проведення чи інша неточність в оформленні, має визнаватись 

фальсифікацією доказів, навіть якщо зміст самих показань зафіксований вірно.  

Водночас, С.В. Асташов зазначає, що порушення порядку отримання 

(збирання) та подання доказів без фальсифікації їх форми та змісту, не може 

розглядатись як фальсифікація доказів. З тексту роботи також випливає, що її 

автор не відносить до фальсифікації доказів їх знищення або вилучення із справи; 

С.В. Асташов пропонує криміналізувати відповідну поведінку. 

Свій вклад у визначення понять, що нами досліджуються, здійснюють вчені-

процесуалісти та практики (вище відзначалось, що формулювання «штучне 

створення доказів або підроблення документів» є складовою змісту чинного 

КПК). Наприклад, Голова ВСУ (2002 – 2006 рр.) В.Т. Маляренко, коментуючи ст. 

459 КПК, зауважує, що штучне створення або підроблення доказів означає їх 

завідому неправильність, розраховану на введення суду в оману. Прикладами такої 

поведінки відомий вчений і практик називає занесення в квартиру особи, 

непричетної до вчинення злочинів, предметів, що були викрадені в потерпілого, 

або таких, за збереження яких передбачена кримінальна відповідальність – зброї, 

наркотиків; знищення, підміну речових доказів та інше.  Штучне створення 

доказів, на його думку, може бути вчинене як учасниками процесу, так і іншими 

особами (наприклад, їхніми родичами, друзями, іншими особами – як за 

винагороду, так і з інших мотивів) [113, с. 312–313]. Аналогічне вищенаведеному 
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тлумачення надає у іншому НПК КПК О.Г. Яновська [114, c. 945]. 

Пінчук Д.В. у дисертаційному дослідженні на тему «Кримінально-

процесуальні наслідки фальсифікації доказів»  доходить наступного висновку: «Під 

фальсифікацією доказів у кримінальному процесі слід розуміти всяке умисне 

викривлення форми та змісту доказів, що негативно впливає на повний та 

об’єктивний розгляд судом кримінальної справи. Фальсифікація доказів означає їхню 

завідому неправдивість, розраховану на введення суду в оману…» [174, c. 13]. 

Фальсифікація доказів, на думку автора, найчастіше виявляється в наступному: у 

складанні протоколів слідчих дій, які не проводились; у внесенні змін до 

процесуальних документів: у підробці реквізитів процесуальних документів; у заміні 

речових доказів іншими предметами [174, c. 8]. 

З наведеного вбачається, що вчені-процесуалісти, на відміну від знавців 

матеріального права, наголошують на такій обов’язковій ознаці фальсифікації 

доказів, як мета – ввести суд в оману. Очевидно, таке тлумачення пов’язано із 

загальним змістом ст. 459 КПК, у якій штучне створення або підроблення доказів 

зазначене серед підстав для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами. Водночас, у роботах процесуалістів не йдеться про 

те, що фальсифікація доказів може бути здійснена лише для їх представлення в 

рамках судового засідання. На нашу думку, мета введення в оману осіб, які 

здійснюють збирання, фіксування та оцінку доказів, є невід’ємною ознакою 

штучного створення доказів або іншої фальсифікації в межах складів злочинів, 

передбачених ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ст. 384 КК. При цьому вважаємо, що немає 

потреби текстуально фіксувати зазначену мету у законодавчих формулюваннях 

ознак відповідного складу. 

Коментуючи наведені позиції українських та зарубіжних правників, слід 

відзначити наступне: 

а) здебільшого для визначення змісту дій, які утворюють фальсифікацію в 

межах поняття «фальсифікація доказів», науковці використовують терміни 

«спотворення», «викривлення» («умисне спотворення фактичних даних, які 
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містяться на матеріальних носіях доказів» (А.І. Чучаєв, І.В. Дворянсков), «будь-

яке умисне спотворення матеріальних характеристик (об'єму, зовнішнього вигляду, 

ваги тощо) речових доказів (чи хоча б одного доказу) або суті і змісту інших видів 

доказів» (А.О. Кондратьєв), «умисне викривлення форми та змісту доказів» (Д.В. 

Пінчук)). Це дає можливість припустити, що «фальсифікація» у словосполученні 

«фальсифікація доказів» розуміється ними у вузькому значенні – на противагу 

«створенню доказів»; 

б) в окремих роботах прямо зазначається, що поняттям «фальсифікація 

доказів» охоплюються як спотворення, так і створення доказів («спотворення 

фактичних даних або штучне створення доказів, вчинене різноманітними 

способами» (І.О. Волкова)); 

в) деякі автори, визначаючи «фільсифікацію доказів» як «спотворення», 

реально вкладають у її зміст і дії по створенню доказів (напр., В.М. Нікітенко 

визначає фальсифікацію доказів як «будь-яке спотворення фактичних даних чи їх 

процесуальних джерел, вчинені різними способами», але вважає однією з її форм 

«штучне створення доказів»); 

г) розгляд в окремих наукових роботах питання про момент закінчення 

фальсифікації доказів, дозволяє припустити, що до її змісту включається 

використання сфальсифікованих доказів; 

д) у переважній більшості випадків автори, зокрема вітчизняні, уникають 

загального визначення понять «фальсифікація доказів» та «штучне створення 

доказів», обмежуючись вказівкою на  окремі прояви відповідної поведінки; як 

правило, відповідний перелік невичерпний, конкретний зміст такої поведінки 

здебільшого визначається суб’єктом фальсифікації. Найбільш спірними у плані 

віднесення /не віднесення до фальсифікації доказів таких дій, як: знищення, 

пошкодження, вилучення доказів; «недопущення» доказів – відмова викликати 

свідка, призначити експертизу і т.п.; примушування до давання завідомо 

неправдивих свідчень. 

На нашу думку, наявність у науковій літературі і «широкого», і «вузького» 
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розуміння поняття фальсифікації доказів, може пояснюватись рядом обставин. 

Для вітчизняних науковців – по-перше, тим, що відповідне поняття взагалі не 

використовується у тексті кримінального закону; по-друге, тим, що у ст. 459 КПК 

поняття «підроблення доказів» вжите у «вузькому» розумінні як альтернатива 

«створенню доказів» (у ст. 459 КПК «штучне створення або підроблення доказів» 

зазначене серед підстав для здійснення кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами), а вчені традиційно ототожнюють 

«фальсифікацію» та «підроблення». Для науковців інших пострадянських країн, у 

яких поняття «фальсифікація доказів» закріплене нормативно на рівні 

кримінального закону – це збереження в окремих кодексах (зокрема, у КК РФ) 

наряду з формулюванням «фальсифікація доказів» ще й ознаки «штучне 

створення доказів». 

На нашу погляд, підстав для обмеженого розуміння поняття «фальсифікація 

доказів» (лише як діяльності з їх створення), немає. При здійсненні правосуддя 

фальсифікованими традиційно визнаються як ті докази, що були «створені», так і 

ті, які зазнали зміни внаслідок об’єктивного впливу на них («спотворені»). Про це 

свідчать як наукові роботи вчених – процесуалістів [174], так і зміст конкретних 

судових рішень. 

Відносно наукових дискусій з приводу віднесення /не віднесення до 

фальсифікації доказів таких дій, як: знищення, пошкодження, вилучення доказів; 

«недопущення» доказів – відмова викликати свідка, призначити експертизу; 

примушування до давання завідомо неправдивих свідчень і т.і., вважаємо, що їх 

причиною є неоднозначне розуміння поняття «доказів» у формулюванні 

«фальсифікація доказів». Пояснімо свою думку. По – перше, вжита у наведеному 

формулюванні множина («докази»), дає можливість подвійного сприйняття 

об’єкту фальсифікації – як сукупності доказів, тобто всього масиву доказової 

інформації, або як можливої різноманітності доказів. Тоді автори, які сприймають 

«докази» як весь масив доказової інформації по справі, справедливо вважають, що 
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знищення, пошкодження чи вилучення одного або декількох доказів – змінюють 

масив доказової інформації, тобто, відбувається фальсифікація такого масиву. Ті ж 

науковці, які сприймають об’єкт фальсифікації як конкретний доказ, не менш 

справедливо зауважують, що знищення, пошкодження, вилучення – це не 

фальсифікація, оскільки фальсифікований предмет має залишатись, а тут він 

відсутній. 

По-друге, частина авторів очевидно вважає, що фальсифікація доказів може 

бути вчинена лише шляхом безпосереднього впливу суб’єкта злочину на 

«предметне» джерело доказів. Відповідно такі дії, які передбачають вплив на 

людину, показання, свідчення чи висновки якої є джерелом доказів, не 

сприймаються такими науковцями як фальсифікація. 

Відзначимо, що наведені висновки відносно неоднозначного розуміння в 

наукових роботах поняття «докази» щодо формулювання «фальсифікація доказів», 

є лише нашим тлумаченням позиції авторів таких робіт, а не прямим відтворенням 

їх висловлювань. 

Отже визначення поняття доказів як об’єкту (предмету) фальсифікації є, 

принаймні, не менш вважливим питанням, ніж встановлення змісту дій щодо 

самої фальсифікації. Тим більше, що виокремлення специфічних, індивідуальних 

ознаки фальсифікації доказів як різновиду кримінально-караної фальсифікації, на 

наш погляд, напряму пов’язане із специфікою предмету, який піддається 

фальсифікації. 

У Розділі 1 цієї роботи ми розглянули визначення поняття доказів на 

нормативному рівні (в кримінальному, цивільному, адміністративному, 

господарському процесах) та в теорії права. Спираючись на традиційне у 

процесуальній літературі розуміння єдності форми і змісту доказів [12, c. 110; 167, 

с. 36; 178; 233, с. 20-21], припустимо, що фальсифікація може стосуватись як 

самих фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають істотне 

доказове значення, так і процесуальних джерел доказів. Такий підхід в принципі є 
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загальновизнаним (див. вище).  

При цьому класифікація доказів за джерелами їх походження (письмові, 

речові, електронні, особистісні – ті, джерелом яких є показання –  докази), на наш 

погляд, є важливою для встановлення особливостей фальсифікації відносно того 

чи іншого виду доказів. Так, зміст фальсифікації речових, письмових та 

електронних доказів цілком може позначатись за допомогою традиційного терміну 

«підроблення». При цьому для речових доказів фальсифікація полягатиме у 

створенні предмету, який реально не містить доказової інформації, з метою видати 

його за джерело доказів, або у спотворенні матеріальних характеристик 

(зовнішнього вигляду, ваги, об'єму, тощо) справжнього речового доказу з метою 

змінення інформації, яку той несе. 

Фальсифікація письмових доказів (документів) може мати форму як 

інтелектуального, так і матеріального підлогу. Для детальної характеристики 

відповідних дій можна звернутись до значної кількості наукових робіт, 

присвячених підробленню документів (див. вище). Проте вважаємо необхідним 

зробити наступне принципове застереження: докази – це фактичні дані, 

інформація, отже фальсифікація доказів, зафіксованих у процесуальному 

документі, на наш погляд, передбачає фальсифікацію саме змісту документу, а не 

його форми. 

Особливості фальсифікації електронних доказів пов’язані з самою формою 

їх існування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 100 ЦПК, електронними доказами є 

інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що 

мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові 

документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), 

веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, 

бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, 

зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), 

серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в 
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електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). При цьому у частинах другій 

та третій вказаної статті зазначається, що електронні докази подаються: в 

оригіналі, в електронній копії, засвідченій електронним підписом або в письмовій 

копії (при цьому остання, в силу прямої вказівки закону, не розглядається як 

письмовий доказ). Виходячи з цього, фальсифікація (підроблення) може 

стосуватись як оригіналу, так і копії електронного доказу, а також носіїв 

збереження даних в електронній формі. 

Фальсифікація особистісних доказів скоріше характеризується не як 

«підроблення», а як «обман». Якщо особистісні докази – це показання, то 

фальсифікація особистісних доказів – це викривлення у них фактичних даних, що 

мають істотне доказове значення шляхом надання завідомо неправдивих свідчень
5
. 

Особливістю такого виду фальсифікації доказів є те, що даючи неправдиві 

показання, особа тим самим вводить тих, хто здійснює офіційне провадження в 

оману (процес збігається з результатом); отже немає потреби спеціально вказувати 

мету відповідного виду фальсифікації.  

Фальсифікація речових та письмових доказів без застережень має 

предметний характер. Щодо фальсифікації електронних доказів – предметом є 

інформація, проте збережена та/або  зафіксована за допомогою матеріального 

носія. У випадку фальсифікації особистісних доказів, тобто при наданні 

неправдивих показань – говорити про предметність можна лише за умови 

широкого розуміння предмету злочину (зокрема, віднесення до такого відомостей, 

інформації). Нагадаємо, що ми поділяємо позицію тих науковців, які розглядають 

інформацію як предмет злочину. 

Використання множини у формулюванні «фальсифікація доказів», на наш 

погляд, означає можливу різноманітність доказів, а не їх сукупність. Тому 

фальсифікацію доказів треба розуміти як створення, спотворення, використання 

                                                 
5
 Римське право виробило широке розуміння поняття підроблення, підлогу: в lex Cornelia de falsis до однієї 

групи були віднесені такі злочини, як підроблення документів, печаток, засобів вимірювання, фальшимонетництво, 

лжесвідчення, тощо. 
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конкретного доказу (декількох доказів). Зміну (спотворення) всього доказового 

масиву за рахунок знищення, пошкодження або вилучення конкретного доказу 

(доказів) ми не вважаємо фальсифікацією доказів
6
. Одразу відзначимо 

необхідність криміналізації таких проявів злочинної поведінки (детальніше про 

можливе удосконалення кримінального закону – див. Розділ 3 цієї роботи). З тих 

же причин, ми не вважаємо фальсифікацією доказів відмову у їх наданні (відмову 

у наданні речового доказу, відмову у наданні показань, експертного висновку, 

відмову викликати свідка, призначити експертизу чи вчинити інші слідчі дії тощо). 

Фальсифікація доказів, на наш погляд, може носити як безпосередній, так і 

опосередкований характер. Тому дії, пов’язані із впливом на людину з метою 

спонукання її до давання неправдивих свідчень, ми також розглядаємо як 

фальсифікацію доказів. 

В силу значної відмінності між окремими видами доказів, і відповідно, 

різницею у змісті поведінки, яка може розглядатись як фальсифікація того чи 

іншого виду доказів, вважаємо, що при визначенні видового поняття 

«фальсифікація доказів» характеристика об’єктивних ознак такого явища може 

бути здійснена з використанням найбільш узагальнюючих термінів. Такими 

термінами, на нашу думку є «створення» та «спотворення», при чому 

застосування їх по відношенню до інформації, буде здійснено з певною долею 

умовності. 

Формулюючи власне визначення поняття «фальсифікація доказів» будемо 

виходити з наступного: а) фальсифікація доказів є різновидом кримінально-

караної фальсифікації із збереженням змісту її родових ознак; б) специфічні 

ознаки фальсифікації доказів визначаються специфікою предмету (об’єкту), який 

піддається фальсифікації – таким предметом є докази; в) фальсифікація може 

стосуватись як самих фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають 

істотне доказове значення, так і джерел доказів; г) при визначенні видового 

поняття «фальсифікація доказів» характеристика об’єктивних ознак такого явища 

                                                 
6
 Такі дії можуть бути оцінені як так звана «інша фальсифікація» у розумінні ч. 2 ст. 372 КК, але не є 

«фальсифікацією доказів». 
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може бути здійснена з використанням найбільш узагальнюючих термінів. 

З урахуванням викладеного, фальсифікація доказів – це штучне створення 

або спотворення змісту чи джерела конкретного доказу, вчинене з метою його 

використання при здійсненні офіційного провадження, а також саме 

використання сфальсифікованого доказу. 

«Підвидами» фальсифікації доказів, залежно від ознак предмету (об’єкту) 

фальсифікації, є: а) фальсифікація речових доказів; б) фальсифікація письмових 

доказів (документів); в) фальсифікація електронних доказів; г) фальсифікація 

особистісних доказів. 

Фальсифікація речових доказів – це створення предмету, який реально не 

містить доказової інформації, або спотворення матеріальних характеристик 

справжнього речового доказу, що призводить до викривлення інформації, яку той 

несе, вчинені з метою використання такого предмету як джерела доказів при 

здійсненні офіційного провадження, а також подання чи інше використання 

сфальсифікованого речового доказу в офіційному провадженні. 

Фальсифікація письмових доказів (документів) – це внесення до відповідного 

документу завідомо неправдивих відомостей, які мають істотне доказове 

значення, вчинене з метою використання такого документу як джерела доказів 

при здійсненні офіційного провадження, а також подання чи інше використання 

сфальсифікованого письмового доказу в офіційному провадженні. 

Фальсифікація електронних доказів – це внесення завідомо неправдивих 

відомостей, які мають істотне доказове значення,  до інформації, котра 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах та/або зберігається на 

носіях електронної інформації, вчинені з метою використання такої інформації 

як джерела доказів при здійсненні офіційного провадження а також подання чи 

інше використання сфальсифікованого електронного доказу в офіційному 

провадженні. 

Фальсифікація особистісних доказів – це викривлення фактичних даних, що 
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мають істотне доказове значення, шляхом надання завідомо неправдивих 

показань. 

Фальсифікація доказів, залежно від механізму її вчинення, передбачає такі 

форми: а) фальсифікація доказів, яка вчинюється безпосередньо; б) фальсифікація 

доказів, яка вчинюється опосередковано – шляхом впливу на інших осіб з метою 

спонукати або примусити їх вчинити дії по фальсифікації доказів. 

Фальсифікація доказів, з урахуванням ознак суб’єкта, поділяється на: а) 

фальсифікацію доказів, вчинену загальним суб’єктом; б) фальсифікацію доказів, 

вчинену спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, свідком, потерпілим та 

іншими учасниками офіційного провадження). 

У Розділі ХVІІІ  Особливої частини КК окремі прояви фальсифікації доказів 

безпосередньо «представлені» такими ознаками: «завідомо неправдиве 

показання» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» (ч. 1 ст. 384), 

«завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384), «подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК), «штучне створення 

доказів обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів 

обвинувачення чи захисту» (ч. 2 ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, 

експерта) до давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 

КК).  

При цьому ознака «завідомо неправдиве показання» характеризує 

фальсифікацію особистісних доказів, вчинену безпосередньо, спеціальним 

суб’єктом  (свідком, потерпілим). Ознака «завідомо неправдивий висновок 

експерта», може бути визначена як фальсифікація письмових доказів, вчинена 

безпосередньо, спеціальним суб’єктом (експертом). 

Зміст кваліфікуючих ознак «штучне створення доказів обвинувачення», 

«штучне створення доказів обвинувачення чи захисту», є достатньо широким, і, на 

нашу думку, охоплює: а) фальсифікацію речових доказів, фальсифікацію 

письмових доказів – документів (за винятком фальсифікації експертного висновку 

самим експертом – така поведінка відповідає ознакам складу за ч. 1 ст. 384 КК), 
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фальсифікацію електронних доказів, вчинену безпосередньо, спеціальним 

суб’єктом; б) вплив на інших осіб з метою спонукати або примусити їх до надання 

завідомо неправдивих показань чи експертних висновків, а також до здійснення 

неправильного перекладу – тобто фальсифікацію, вчинену опосередковано. При 

цьому формулювання «штучне створення» може позначати дії з повного та 

часткового створення речових, письмових чи електронних доказів. 

Аналіз ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК дозволяє стверджувати, що у 

всіх випадках тут йдеться лише про фальсифікацію доказів у кримінальному 

процесі. Так, у ст. 372 КК визначений склад притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності; у ст. 383 КК – завідомо неправдивого 

повідомлення про вчинення злочину. Відносно злочину за ст. 384 КК, то він в 

принципі може мати місце поза межами кримінального провадження, отже 

передбачені у частині першій цієї статті дії, включно із поданням [суду] завідомо 

недостовірних або підроблених доказів, можуть бути наявні при відправленні 

правосуддя в будь-якій сфері,  проте два з трьох кваліфікованих різновидів 

відповідного злочину, передбачені у частині другій ст. 384 КК, разом із «штучним 

створенням доказів»,  – можливі лише у кримінальному процесі (на це вказує 

формулювання «докази захисту і обвинувачення»). 

Пояснімо свою думку з приводу віднесення до законодавчо закріплених 

проявів фальсифікації доказів такого діяння, як завідомо неправильний переклад. 

Ми погоджуємось із тими науковцями, які відзначають, що переклад не є 

джерелом доказів (про це напряму зазначено у нормах процесуального 

законодавства – див. Розділ 1 цієї роботи), але не погоджуємось  з їх висновком 

про те, що неправильний переклад не є фальсифікацією доказів. На наш погляд, 

при здійсненні завідомо неправильного перекладу, особа спотворює відомості про 

факти, які містяться у показаннях чи свідченнях інших людей, в експертних 

висновках, документах, листах тощо. Все назване визнається джерелом доказів – з 

огляду на це, спотворення фактичних даних, відображених у таких джерелах,  

становить фальсифікацію  доказів. Отже, ознака «завідомо неправильний 
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переклад» (ч. 1 ст. 384 КК) означає фальсифікацію будь-якого виду доказів, 

вчинену безпосередньо, спеціальним суб’єктом (перекладачем). 

«Примушування (потерпілого, свідка, експерта) до давання завідомо 

неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК), за нашим визначенням 

підвидів фальсифікації доказів, характеризує фальсифікацію особистісних та 

письмових доказів, вчинену опосередковано, загальним суб’єктом. При цьому 

«споріднена» із  вказаною ознака – «примушування давати показання» у ч. 1 ст. 

373 КК, не наведена нами у переліку таких, які представляють фальсифікацію 

доказів, з огляду на те, що позначене за допомогою цієї ознаки діяння передбачає 

примушування до давання будь-яких показань, в тому числі – правдивих. 

Зміст ознаки «інша фальсифікація» у ч. 2 ст. 372 КК, на нашу думку, взагалі 

не позначає фальсифікацію доказів у тому значенні, яке ми вкладаємо в це 

поняття. До «іншої фальсифікації» ми відносимо дії по спотворенню доказового 

масиву в цілому. Конкретні прояви такої поведінки можуть передбачати, зокрема, 

знищення, пошкодження або вилучення конкретного доказу (доказів), а також 

відмову у залученні доказів. 

 

2.2. Особливості кримінально-правової оцінки окремих ситуацій, 

пов’язаних із фальсифікацією доказів,  за чинним КК України 

 

2.2.1. Співвідношення фальсифікації доказів та приховування злочину 

Даючи кримінально-правову оцінку діям особи, яка в той чи інший спосіб 

здійснює фальсифікацію доказів у кримінальному провадженні, не будучи при 

цьому підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у злочині, слід виходити з того, 

що відповідна поведінка може визнаватись проявом приховування «чужого» 

злочину. Зокрема, таке приховування наявне, коли встановлений зв'язок суб’єкта 

фальсифікації доказів з іншою особою, яка вчинила конкретний злочин. При 

цьому не обов’язково, щоб така особа була учасником кримінального 

провадження, в межах якого має місце фальсифікація доказів (наприклад, суб’єкт 
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фальсифікації надає завідомо неправдиві показання, звинувачуючи у злочині 

невиновну особу, і тим самим вчинює дії по приховуванню реального злочинця). 

Залежно від того, чи було таке приховування заздалегідь обіцяним, чи ні, його 

можна визначити як: а) співучасть у злочині; б) заздалегідь не обіцяне 

приховування злочину. Питання про кримінальну відповідальність для таких 

ситуацій має вирішуватись по-різному. Пояснімо свою думку. 

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК, пособником є особа, яка порадами, вказівками, 

наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину 

іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати 

злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, 

здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином 

сприяти приховуванню злочину. Ми погоджуємось з висловленою у наукових 

джерелах, присвячених інституту співучасті, думкою про те, що пособник може 

розглядатись як окремий вид співучасників злочину в межах двох відносно 

самостійних формах такого різновиду спільної злочинної діяльності. Один 

різновид передбачає «конкретну» участь пособника у вчиненні злочину іншими 

співучасниками і ця участь може бути як «інтелектуальною», так і 

«матеріальною»; другий різновид пособницьких дій полягає лише у заздалегідь 

даній обіцянці приховати злочин, що вчиняється іншим співучасником, і самі по 

собі дії по приховуванню такого злочину не є обов’язковими для складу 

пособництва [153, c. 151]. Враховуючи викладене, вчинення дій з фальсифікації 

доказів перебуває поза межами складу співучасті у злочині, і потребує 

самостійної кваліфікації, за умови, якщо воно, у поєднанні з іншими фактичними 

обставинами, відповідає ознакам окремого юридичного складу злочину (в тому 

числі – ознакам складів, розглянутих вище). Якщо ж дія по фальсифікації доказів 

сама по собі не становить окремого злочину, вчинене кваліфікується лише як 

співучасть у злочині у формі заздалегідь наданої обіцянки сприяти приховуванню 

злочину. 



 

 

 128 

Приклад 1: Особа 1, будучи свідком у кримінальній справі по звинуваченню 

Особа 2 у вчиненні крадіжки з проникненням (ч. 3 ст. 185 КК), надав суду 

завідомо неправдиві показання про відсутність Особа 2 на місці вчинення 

крадіжки; при цьому відповідна поведінка Особи 1 була заздалегідь обіцяна нею 

Особі 2. 

Кваліфікація дій Особи 1: Дії Особа 1 слід кваліфікувати за сукупністю 

злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 185; ч. 1 ст. 384 КК України. 

Приклад 2: Особа 1 виклала у соціальній мережі фото, яке має 

підтверджувати відсутність Особи 2, що підозрюється у вчиненні крадіжки з 

проникненням (ч. 3 ст. 185 КК), на місці вчинення злочину; при цьому відповідна 

поведінка Особи 1 була заздалегідь обіцяна нею Особі 2. 

Кваліфікація дій Особи 1: Дії Особа 1 слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 3 

ст. 185 КК України. 

По-іншому має вирішуватись питання про заздалегідь не обіцяне 

приховування. В Особливій частині КК приховування злочину – як окремий вид 

злочину – передбачене ч. 1 ст. 396 КК. Крім того приховування злочинів може 

бути конкретним проявом (різновидом) або компонентом (складовою) інших видів 

злочинів (зокрема, передбачених статтями 198, 209, 256, 306 КК та іншими). У 

науковій літературі висловлюється думка про те, що приховування може бути 

компонентом злочинів у сфері службової діяльності або їх спеціальних різновидів 

– передбачених статтями 364, 364
1
, 365, 365

2
, 372, 375, 426 КК. На наш погляд, дії 

з фальсифікації доказів у кримінальному провадженні, які вчинюються не 

підозрюваним чи обвинуваченим (підсудним), і мають на меті приховування 

«чужого» злочину, мають визнаватись проявом (різновидом) заздалегідь не 

обіцяного приховування. 

Приховування злочину може кваліфікуватися за ч. 1 ст. 396 КК з урахуванням 

відповідних ознак складу злочину (зокрема, щодо категорії злочину, що 

приховується – тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також тих обмежень, які 

встановлені щодо суб’єкта злочину, – див ч. 2 ст. 396 КК). При цьому, за загальним 
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правилом, приховування злочину кваліфікується за ч. 1 ст. 396 КК у разі, якщо 

воно не є конкретним різновидом чи компонентом злочину іншого виду, 

передбаченого однією з наведених вище статей. Якщо приховування злочину є 

конкретним різновидом чи компонентом злочину іншого виду, передбаченого 

однією з наведених вище статей Особливої частини КК, воно, за загальним 

правилом, кваліфікується за відповідною статтею (частиною статті) Особливої 

частини і додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 396 КК не потребує. В цьому разі має 

місце окремий різновид так званої конкуренції «загальної та спеціальної норм», і 

пріоритет при остаточній кваліфікації має віддаватись останній. На наш погляд, 

саме такий підхід закладений  Пленумом ВСУ відносно ситуацій, коли 

приховування злочину здійснюється шляхом умисного вбивства: відповідно до 

абзацу 2 п. 13 ППВСУ від 07.02.2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про 

злочини проти життя та здоров’я особи» така ситуація кваліфікується лише за п. 9 

ч. 2 ст. 115 КК і додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 396 КК не потребує. 

Останнє положення актуальне для нас: якщо дії з фальсифікації доказів, 

будучи проявом заздалегідь не обіцяного приховування «чужого злочину», у 

поєднанні з іншими фактичними обставинами відповідають ознакам окремого 

злочину (зокрема, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ст. 384 КК чи статтями 

про службові злочини), кваліфікація має відбуватись лише за цими нормами. 

Якщо ж дія по фальсифікації доказів сама по собі не становить окремого злочину, 

вчинене може кваліфікуватись лише за ч. 1 ст. 396 КК як заздалегідь не обіцяне 

приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. 

Приклад 1: Особа 1, будучи свідком у кримінальній справі по звинуваченню 

Особа 2 у вчиненні крадіжки з проникненням (ч. 3 ст. 185 КК), надав суду 

завідомо неправдиві показання про відсутність Особа 2 на місці вчинення 

крадіжки; при цьому відповідна поведінка Особи 1 не була заздалегідь обіцяна 

нею Особі 2. 

Кваліфікація дій Особи 1: Дії Особа 1 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 384 КК 

України. 



 

 

 130 

Приклад 2: Особа 1 виклала у соціальній мережі фото, яке має 

підтверджувати відсутність Особи 2, що підозрюється у вчиненні крадіжки з 

проникненням (ч. 3 ст. 185 КК), на місці вчинення злочину; при цьому відповідна 

поведінка Особи 1 не була заздалегідь обіцяна нею Особі 2. 

Кваліфікація дій Особи 1: Дії Особа 1 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 396 КК 

України. 

 

 

2.2.2. Кримінально-правова оцінка фальсифікації (підроблення та 

використання) речових, письмових  та електронних доказів 

 

Кримінально-правова оцінка фальсифікації речових, електронних та 

письмових доказів (документів) залежить від ряду обставин, зокрема: а) виду 

офіційного провадження (кримінальне провадження чи інші види); б) суб’єкту 

фальсифікації (слідчий, прокурор; свідок, потерпілий, експерт чи інші особи); в) 

змісту доказів (обвинувальні чи виправдувальні), та інших. 

Нагадаємо, що у тексті норм Розділу ХVІІІ Особливої частини КК 

фальсифікація речових, письмових та електронних доказів безпосередньо 

представлена такими формулюваннями, як «штучне створення доказів 

обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів 

обвинувачення чи захисту» (ч. 2 ст. 384), «подання завідомо недостовірних або 

підроблених доказів» (ч.1 ст. 384 КК). При цьому зміст діяння щодо перших 

наведених ознак включає повне або часткове створення предмета фальсифікації – 

іншими словами, підроблення відповідного виду доказів; в останньому 

формулюванні зміст діяння зводиться лише до надання «недостовірних або 

«підроблених» доказів, отже фактично ототожнюється з їх використанням при 

введенні уповноваженого органу в оману. Вище нами було встановлено, що 

склади злочинів, у яких йдеться про «штучне створення доказів» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 

ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК), пов’язуються лише з кримінальним провадженням. Отже, 

у КК, зокрема, у Розділі «Злочини проти правосуддя», відсутні норми, у яких 
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встановлювалась би відповідальність за підроблення (створення підроблених) 

речових, письмових та електронних доказів у цивільному, господарському, 

адміністративному провадженнях, провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення. Притягнення до кримінальної відповідальності за таку 

поведінку можливе лише у випадках, коли доказом є такий предмет або документ, 

підроблення (фальсифікація) якого передбачена у статтях інших (крім ХVІІІ-го) 

Розділів Особливої частини КК (напр., ст. 158, 358, 366 – вичерпний перелік таких 

норм див. у підрозділі 2.1 цієї роботи). Водночас, використання підроблених 

речових, письмових та електронних доказів у вигляді їх подання суду або іншому 

уповноваженому органу, може потягти відповідальність за ч. 1 ст. 384 КК 

незалежно від виду офіційного провадження.  

Оцінка фальсифікації речових доказів та документів у кримінальному 

процесі залежить, насамперед, від суб’єкта кваліфікації. Так у випадках, коли такі 

дії поєднуються із притягненням завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності і вчинюються слідчим, прокурором чи іншою, уповноваженою на 

те законом особою, кваліфікація має відбуватись за ч. 2 ст. 372 КК. При цьому 

підроблення документів повністю охоплюється ознакою «штучне створення 

доказів» в межах ч. 2 ст. 372 КК  і не потребує додаткової кваліфікації за статтею 

про службове підроблення (ст. 366 КК). На такій позиції ґрунтується і судова 

практика. Наприклад, апеляційний суд Одеської області зазначив,  у випадку, коли 

службове підроблення (ст. 366 КК) є необхідною ознакою притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності, дії винного слід кваліфікувати за 

спеціальною кримінально-правовою нормою – ст. 372 КК [121, c. 245]. 

У багатьох наукових джерелах висловлюється думка, що вказівка у ст. 372 

КК на «інших уповноважених законом осіб» як суб’єктів злочину, є зайвою, 

оскільки відповідно до чинного законодавства України тільки слідчий та 

прокурор є особами, які уповноважені притягувати суб’єкта до кримінальної 

відповідальності [157, c. 1096; 220, с. 14, 15]. По-перше, на сьогоднішній день 

таке твердження є некоректним з огляду на існування в системі органів 



 

 

 132 

досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України 

(НАБУ), та працюючих у цьому бюро детективів, які складають і оголошують 

повідомлення про підозру, що і становить, відповідно до ст. 3 КПК, початок 

притягнення до кримінальної відповідальності. Також спірним залишається 

питання про теоретичну можливість вчинення відповідних дій суддею. Одна 

частина науковців в принципі заперечує таку можливість [7]. Інша – вказує, що у 

разі винесення суддею завідомо незаконного рішення про притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, наявна конкуренція загальної та спеціальної 

норми, яка має вирішуватись на користь спеціальної – ст. 375 КК [93, c. 152]. 

Твердження відносно конкуренції дає підстави для висновку, що його автори в 

принципі розглядають суддю як суб’єкта злочину за ст. 372 КК (якщо б ні – 

питання про конкуренцію би не виникало, статті 372 та 375 КК не пересікались 

би). Розберімось з цим питанням. 

На нашу думку, дискусія відносно можливості / неможливості судді вчинити 

дії з притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, є 

наслідком різного розуміння змісту формулювання «притягнення до кримінальної 

відповідальності». Офіційне тлумачення відповідного поняття здійснив КСУ в 

Рішенні від 27 жовтня 1999 р. у справі за конституційним поданням Міністерства 

внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої 

статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) [203]. 

Суть Рішення полягає у тому, що притягнення до кримінальної відповідальності, 

як стадія кримінального переслідування, починається з моменту пред’явлення 

особі обвинувачення у вчиненні злочину (п. 1.2 резолютивної частини Рішення), а 

кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду (п. 1.1. резолютивної частини Рішення). Іншими 

словами, КСУ розмежував процесуальне та матеріальне розуміння поняття 

«притягнення до кримінальної відповідальності».  Враховуючи той факт, що 

Рішення КСУ було прийняте за часів дії нині нечинного КПК 1960 р., розуміння 

поняття притягнення до кримінальної відповідальності як стадії кримінального 
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провадження уточнено у КПК 2013 р.: відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3  цього акту, 

така стадія починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

злочину (до речі, у цій нормі нічого не вказано про те, коли закінчується 

відповідна стадія (етап) кримінального провадження). 

Отже, ті вчені, які вважають, що притягнення завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності можуть вчинити лише слідчий та прокурор, 

спираються на процесуальне розуміння відповідного поняття (а також на зміст 

статей 276-279 КПК). Можна припустити, що науковці, які допускають 

конкуренцію загальної і спеціальної норм щодо статей 372 та 375 КК, 

розглядають притягнення до кримінальної відповідальності для першої із 

зазначених норм у широкому значенні – і процесуальному, і матеріальному. 

На нашу думку, останній підхід має право на існування. Проте ми не 

погоджуємось із його прихильниками у тому, що конкуренція ст. 372 та ст. 375 

КК завжди має вирішуватись на користь останньої. Це вірно у разі вчинення 

суддею злочину без обтяжуючих обставин. Якщо ж дії судді, який постановляє 

рішення про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, 

поєднуються із обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, або зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою 

фальсифікацією, вирішення питання про кваліфікацію його дій переходить в іншу 

площину. Маємо ситуацію, коли поведінка винного одночасно відповідає ознакам 

злочину за ч. 2 ст. 372 та ст. 375 КК. При цьому факт звинувачення у тяжкому чи 

особливо тяжкому злочині або здійснення суддею фальсифікації самі по собі не 

свідчать про наявність кваліфікуючої ознаки «тяжкі наслідки» у розумінні ч. 2 ст. 

375 КК. Отже у наведеній нами ситуації виникає конкуренція між ч. 2 ст. 372 та ч. 

1 ст. 375 КК, при цьому санкція першої з названих норм передбачає більш суворе 

покарання (злочин за ч. 2 ст. 372 карається позбавленням волі на строк від п’яти 

до десяти років, за ч. 1 ст. 375 – обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років). Така конкуренція, на наш 

погляд, не може бути однозначно визначена як конкуренція «загальної і 
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спеціальної норм» (ми би визначили її як конкуренцію двох спеціальних норм). 

Проте якщо і погоджуватись з першою думкою, слід згадати, що останніми 

роками на практиці виробилось і застосовується наступне правило кваліфікації: 

при вчиненні злочину, що підпадає під ознаки спеціальної норми, за наявності 

таких обставин, які зазначені у загальній нормі як обтяжуючі, але не вказані у 

спеціальній, вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів. (Наприклад, 

загального правила подолання конкуренції загальної і спеціальної норм 

рекомендує дотримуватись Пленум ВСУ при кваліфікації умисних вбивств 

державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу чи його 

близьких родичів, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного 

засідателя та інших так званих «спеціальних» потерпілих. Разом з тим, коли 

умисне вбивство зазначених осіб або замах на нього вчинені за наявності інших, 

крім зазначеної у п. 8, обтяжуючих обставин, передбачених у ч. 2 ст. 115 КК, дії 

винної особи пропонується кваліфікувати за сукупністю злочинів – спеціальною 

нормою та відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК (див. абз. 5 п. 12 постанови 

Пленуму ВСУ від 7 лютого 2003 р. № 2 [181]). Якщо застосувати зазначений 

підхід до нашої ситуації, то дії судді, який постановив неправосудне рішення 

відносно притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, та 

при цьому вчинив дії з фальсифікації доказів, слід кваліфікувати за сукупністю 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 372 та відповідною частиною ст. 375 КК. 

Якщо ж сприйняти фактично загальновизнану точку зору, згідно якої суддя 

не може бути суб’єктом злочину за ст. 372 КК, треба погодитись, що вчинення 

ним дій по фальсифікації доказів за будь-яких обставин не входить до змісту 

діяння у складі винесення завідомо неправосудного рішення, отже вимагає 

окремої кваліфікації (зокрема, за ст. 366 КК).  

Вище ми наголошували, що кримінально-правова оцінка фальсифікації 

речових, письмових та електронних доказів у кримінальному провадженні 

залежить, в тому числі, і від змісту доказів (обвинувальні чи виправдувальні). 
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Нагадаємо, що кваліфікуюча ознака складу злочину за ч. 2 ст. 372 КК передбачає 

лише штучне створення доказів обвинувачення. Відповідно, створення при 

здійсненні кримінального судочинства «доказів захисту» (зокрема, речових 

доказів та документів) з боку слідчого чи прокурора, може, за наявності до того 

підстав, кваліфікуватись як злочини у сфері службової діяльності. Наприклад, 

підроблення документів може розглядатись як службове підроблення і 

кваліфікуватись за ст. 366 КК, а залучення таких документів як доказів до справи 

– ще як зловживання владою або службовим становищем (ст. 365 КК).  

Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів, здійснена в 

межах кримінального провадження потерпілим, свідком, експертом чи 

перекладачем, може потягнути відповідальність таких осіб за ч. 2 ст. 384 КК. Як 

було визначено у підрозділі 2.1. цієї роботи, зміст кваліфікуючої ознаки «штучне 

створення доказів обвинувачення чи захисту» у ч. 2 ст. 384 КК охоплює: 

фальсифікацію речових доказів; фальсифікацію письмових доказів (за винятком 

фальсифікації експертного висновку самим експертом – такі дії передбачені ч. 1 

ст. 384); фальсифікацію електронних доказів; вплив на інших осіб з метою 

спонукати або примусити їх до надання завідомо неправдивих показань чи 

експертних висновків. До змісту відповідної ознаки не можуть бути включені дії, 

передбачені у ч. 1 ст. 384 КК, тобто формулювання «поєднані із штучним 

створенням» передбачає реальну сукупність дій. 

Виходячи з цього, штучне створення (підроблення) речових, письмових чи 

електронних доказів, вчинене свідком, потерпілим, експертом чи перекладачем 

може кваліфікуватись за ч. 2 ст. 384 КК лише у випадках, коли така фальсифікація 

поєднується із наданням ними завідомо неправдивих показань, висновку, 

здійсненням неправильного перекладу або з поданням завідомо недостовірних чи 

підроблених доказів. Якщо ж створення фальсифікованих доказів не 

супроводжується (та, відповідно до умислу винного, і не мало супроводжуватись) 

вчиненням дій, передбачених ч. 1 ст. 384 КК, діяння по підробленню доказів не 

може каратися за ч. 2 ст. 384 КК (варіанти кваліфікації – див. нижче). Наприклад, 
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штучне створення доказів обвинувачення свідком чи потерпілим поєднується  із 

відмовою у наданні ним показань і не супроводжується поданням 

сфальсифікованих доказів суду чи уповноваженим органам – відповідальність за 

ст. 384 КК у такому випадку виключається. Якщо ж особа – суб’єкт злочину за ст. 

384 КК, створивши докази обвинувачення чи захисту, мала намір надати їх 

суду/уповноваженим особам, але не встигла зробити це з причин, інших, ніж 

добровільна відмова – дії винного слід кваліфікувати за ст.15, ч. 2 ст. 384 КК (як 

замах на вчинення злочину). 

Якщо фальсифікація, у вигляді створення підроблених речових, письмових та 

електронних доказів у кримінальному провадженні, здійснюється за відсутності 

будь-якої з ознак, передбачених ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК, вчинене 

може кваліфікуватись: 

а) за статтями Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за 

підроблення (фальсифікацію) тих чи інших предметів чи документів; 

б) за статтями про злочини у сфері службової діяльності;  

в) за ст. 396 КК – як заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину; 

г) як пособництво у формі заздалегідь обіцяного сприяння приховуванню 

злочину. 

Створення підроблених речових, письмових та електронних доказів, вчинена 

у цивільному, господарському, адміністративному, в справах про адміністративне 

правопорушення, провадженнях може кваліфікуватись: 

а) за статтями Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за 

підроблення (фальсифікацію) тих чи інших предметів чи документів; 

б) за статтями про злочини у сфері службової діяльності. 

За будь-яких обставин слід усвідомлювати наступне: фальсифікація у формі 

створення підроблених речових, письмових та електронних доказів у багатьох 

випадках взагалі не тягне кримінальної відповідальності – ні за статтями Розділу 

ХVІІІ «Злочини проти правосуддя», ні за іншими нормами. 
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 2.2.3. Проблемні питання кваліфікації надання завідомо неправдивих 

показань 

 

В останні роки в Україні з’явилось чимало робіт, присвячених питанням 

відповідальності  за ст. 384 КК (див., напр., дисертаційні робити Н.Ю. Алєксєєвої, 

М.В. Шепітько, М.І. Мельниченка та інші [2; 141; 170; 284]), в силу чого ми не 

будемо досліджувати ознаки складів злочину за цією статтею, а зупинимось на 

особливостях кваліфікації відповідного різновиду фальсифікації доказів – 

фальсифікації особистісних доказів. Пропонуємо розглянути наступні проблемні 

питання: а) встановлення моменту закінчення злочину за ст. 384 КК у формі 

неправдивих показань та етапу, на якому можлива добровільна відмова від 

доведення злочину до кінця; б) відмежування продовжуваного злочину за ст. 384 

КК у формі завідомо неправдивих показань від повторності злочинів; в) 

співвідношення завідомо неправдивого показання (ст. 384) та завідомо 

неправдивого повідомлення про злочин (ст. 383 КК). 

Момент закінчення злочину за ст. 384 КК у формі неправдивих показань. 

Питанню визначення моменту закінчення злочину за ст. 384 КК у 

спеціальній літературі не приділяється належної уваги, хоча воно є важливим не 

лише «саме по собі» (з огляду на необхідність посилання при кваліфікації на ст. 

14, 15 КК), а є вирішальним для кримінально-правової оцінки дій особи, яка 

відмовилась від раніше наданих неправдивих показань. 

У багатьох підручниках з кримінального права, а також науково-практичних 

коментарях йдеться лише про те, що склад злочину, передбачений відповідною 

статтею, є формальним і вважається закінченим з моменту вчинення передбачених 

у диспозиції дій [157, c. 1120]. Такий підхід виглядає надто спрощеним – він не 

враховує особливості змісту діяння, яке утворює об’єктивну сторону складу 

злочину за ч. 1 ст. 384 КК. 

У спеціальній літературі висловлюються різні думки з приводу моменту 

закінчення злочину у формі завідомо неправдивих показань. Зазначимо найбільш 
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типові: а) відповідне діяння закінчене з моменту самого «давання» показань, як 

під час досудового розслідування, так і під час судового слідства (Н.Ю. Алекєєва 

[2, c. 118]); б)  з моменту «отримання» показань органом дізнання, слідчим, 

прокурором або судом (Є.О. Письменський [93, c. 542]); в) з моменту фіксування 

показань у протоколі (М.І. Мельниченко [141, c. 137-138]); г) з моменту 

підписування показань (Ю.В. Александров [153, c. 751]). Крім цього, деякі вчені 

по-різному визначають момент закінчення надання завідомо неправдивих 

показань залежно від їх форми, стадії провадження тощо. Наприклад, М.В. 

Шепітько пише, що момент закінчення завідомо неправдивого показання 

визначається підписанням відповідним суб’єктом протоколу (іншого носія 

інформації), куди занесена неправдива інформація за ст. 384 КК, та відповідним 

оформленням цього протоколу (іншого носія інформації). Щодо змішаного діяння 

(автор називає таким поєднання дій та бездіяльності – В.О.), то в цьому випадку 

момент закінчення пов’язується із закріпленням наданих показань та їх 

відображенням у відповідних протоколах [284, c. 9]. По-різному визначає момент 

закінчення злочину для стадії досудового розслідування та стадії судового розгляду 

російський науковець В.М. Колесник: закінчення надання неправдивих показань на 

стадії судового розгляду він пов’язує з завершенням допиту [112, c. 98-99].  

Пояснімо, чому ми вважаємо різними точки зору, викладені у перших двох 

варіантах. У більшості випадків, зокрема під час надання показань в усній формі, 

виголошення показань та їх отримання (сприйняття) справді співпадають за 

часом. Водночас, можливим є і інший варіант: наприклад, якщо допит 

відбувається в режимі відеоконференції, або допит здійснюється за участі 

перекладача – тут момент проголошення інформацій та момент її сприйняття 

належним суб’єктом можуть не співпадати. Для показань у письмовій формі 

момент їх складання та передачі (відповідно, і одержання) не співпадають. 

Як бачимо, позиції вчених з розглядуваного питання насправді є досить 

суперечливими. При формуванні власної думки будемо виходити з наступного. 

По-перше, позиція, відповідно до якої закінчений склад завідомо неправдивих 
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показань наявний з моменту «підписування» показань, є недостатньо визначеною. 

Тут йдеться про підписання протоколу із зафіксованими показаннями, чи про 

підписання письмового варіанту показань? 

По-друге, пов’язувати момент закінчення давання неправдивих показань з їх 

фіксуванням у протоколі є некоректним навіть для кримінального провадження: 

протокол – не єдина форма фіксування показань. Відповідно до ст. 103 КПК, 

процесуальні дії можуть фіксуватись у протоколі, на носії інформації за допомогою 

технічних засобів та у журналі судового засідання. Вказане стосується і допиту. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не 

вноситись до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної 

дії не наполягає на цьому (ч. 2 ст. 104 КПК). Показання, надані при допиті у 

судовому засіданні, як і все засідання, також фіксуються за допомогою технічних 

засобів (ч. 4 ст. 107 КПК), про що секретар повідомляє на початку засідання (ст. 343 

КПК); в журналі судового засідання зазначається з цього приводу лише час, номер та 

найменування слідчої дії (ч. 1 ст. 108 КПК). У цивільному процесі за допомогою 

протоколу фіксуються лише окремі процесуальні дії, що відбуваються поза судовим 

засіданням (ст. 250 ЦПК); показання свідків, що надаються під час судового 

засідання, як і весь процес, обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів 

(ст. 247 ЦПК), При цьому технічний запис судового засідання є додатком до 

протоколу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до 

матеріалів справи (ч. 4 ст. 247 ЦПК). Отже, зміст самих показань в протоколі 

судового засідання в цивільному провадженні не відтворюється. Зазначене вірно і 

для інших видів судового провадження (господарського, адміністративного, в 

справах про адміністративні правопорушення). 

По-третє: ми не вважаємо за доцільне по різному визначати момент 

закінчення злочину для показань на різних стадіях провадження, для показань в 

усній та письмовій формі, для показань, наданих під час допиту в режимі 

відеоконференції, для показань при одночасному допиті кількох осіб, для показань 

при допиті за участю перекладача. 



 

 

 140 

По-четверте, надання завідомо неправдивих показань ми розглядаємо як так 

званий «інформаційний» злочин, наряду із такими посяганнями, які мають форму 

«погроз», «публічних закликів», «розголошення» різних видів таємниці і т.п. На 

нашу думку, момент закінчення всіх таких злочинів передбачає не просто передачу 

інформації (зокрема, її проголошення), а сприйняття відповідної інформації її 

адресатом. Специфікою показань як предмету інформаційного злочину, є те, що вони 

в тій чи іншій формі фіксуються у передбаченому законом порядку, але така фіксація, 

на нашу думку, не повинна впливати на момент закінчення злочину. При цьому ми 

визнаємо важливість існування документів чи технічних засобів із зафіксованими 

показаннями як можливого доказу у справі за ст. 384 КК. 

Виходячи з викладеного, момент закінчення злочину за ст. 384 КК у формі 

завідомо неправдивих показань ми пропонуємо визначати як час сприйняття 

відповідної інформації особою, яка здійснює допит. 

Такий підхід не суперечить загальновизнаному правилу, згідно якого, особа 

не має притягуватись до кримінальної відповідальності за давання завідомо 

неправдивих показань, якщо вона не була попереджена про таку можливість. 

Особа (свідок, потерпілий) попереджається про відповідальність за давання 

неправдивих показань до того, як починає свідчити (див. ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст.  352, 

ч. 1 ст. 353, КПК; ч. 5 ст. 230 ЦПК; ч. 3 ст. 211 ГПК; ч. 3 ст. 212 КАС). 

Враховуючи нашу позицію відносно моменту закінчення злочину за ст. 384 

КК, вважаємо, що поведінка особи, яка під час допиту змінює свої показання, не 

має розглядатись як добровільна відмова за жодних умов. Це вірно і для 

одночасного допиту двох і більше осіб (так званої «очної ставки»), коли 

неправдиві показання однієї особи викриваються наступними свідченнями іншої, і 

перша особа відмовляється від раніше зроблених заяв. Це вірно і для 

«звичайного» допиту. Наведене правило має застосовуватись і до випадків 

надання неправдивих показань під час досудового слідства, та наступної відмови 

від таких показань (або зміні їх на правдиві) у судовому засіданні. Відповідна 

поведінка винної особи, на нашу думку, має місце після закінчення злочину (є 
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посткримінальною), отже має враховуватись при обранні заходів кримінально-

правового впливу. 

Відмежування продовжуваного злочину у формі завідомо неправдивих 

показань за ст. 384 КК від повторності злочинів. 

В межах здійснення кримінального провадження потерпілий, свідки надають 

показання, як правило, не один раз. Йдеться не лише про допит на різних стадіях 

провадження – зазначені особи можуть бути допитані декілька раз і під час 

досудового розслідування. Якщо у подібних ситуаціях особа неодноразово надає 

завідомо неправдиві показання, виникає питання про те, чи відповідає її поведінка 

ознакам єдиного продовжуваного злочину, або утворює множинність злочинів. 

У науковій літературі поставлене питання, як правило, не досліджується. 

Очевидно, воно видається неважливим з огляду на те, що повторність за ст. 384 

КК не розглядається як кваліфікуюча ознака злочину, і кваліфікація декількох 

випадків надання неправдивих показань все одно відбуватиметься з 

інкримінуванням одного юридичного складу. Проте і в таких випадках 

встановлення повторності важливе, оскільки має впливати на призначення 

винному конкретної міри покарання (п.1 ч.1 ст. 67 КК). 

Нормативне визначення продовжуваного злочину закріплене у ч. 2 ст. 32 

КК; конкретизація його змісту наводиться у постанові ПВСУ № 7 від 4 червня 

2010 р. Так, згідно з ч.ч. 1 та 2 ст. 32 КК повторністю злочинів визнається 

вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або 

частиною статті Особливої частини цього Кодексу. Повторність, передбачена 

частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, 

який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним 

злочинним наміром. В абз. 1 п. 6 згаданої вище постанови ПВСУ №7 

розкривається зміст ознаки «єдиний злочинний намір»: «Об’єднання тотожних 

діянь єдиним злочинним наміром означає,  що до вчинення першого з  низки 

тотожних  діянь особа усвідомлює,  що для реалізації її злочинного наміру 

необхідно  вчинити  декілька  таких  діянь,  кожне  з  яких спрямовано  на  
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реалізацію цього наміру.  … а  при  повторності  тотожних злочинів  кожен  із  

них  має  свою  суб'єктивну сторону,  зокрема самостійний умисел,  який виникає 

щоразу перед вчиненням  окремого злочину» [181]. У теорії кримінального права, 

а також у інших постановах ПВСУ розуміння продовжуваного злочину 

уточняється відносно конкретного виду посягань. Спробуємо визначити це для 

злочину надання завідомо неправдивих показань. 

Особа, яка надає завідомо неправдиві показання декілька разів в межах 

однієї або декількох стадій офіційного провадження, як правило, робить це з 

єдиним злочинним наміром, який виник ще до першого епізоду неправдивих 

свідчень. Чи має значення тут конкретний зміст неправдивих показань, зокрема, 

чи можуть вважатись елементами одного продовжуваного злочину випадки 

надання різних за змістом неправдивих показань? На нашу думку, відповідь на 

поставлене запитання має бути негативною: кримінальний закон у ст. 384 

визначає предмет злочину як «завідомо неправдиві показання», отже свідчення 

хоча б і різного змісту, які не відповідають об’єктивній дійсності, є «завідомо 

неправдивими показаннями». 

Наступне запитання: чи має значення стадія офіційного провадження, на 

якій надаються неправдиві показання, точніше, факт лжесвідчень на різних 

стадіях провадження? Знову ж таки – ні. Чинний КК України (на відміну від 

законодавства багатьох зарубіжних країн – див. Розділ 3.1. цієї роботи), не 

встановлює посилену відповідальність за неправдиві свідчення у суді. Отже, 

надання неправдивих показань на різних стадіях провадження не утворює 

множинності злочинів. 

Чи має значення наявність кваліфікуючих ознак злочину при здійсненні 

окремих епізодів неправдивих свідчень? Розберімось з цим питанням детальніше. 

Обтяжуючими обставинами злочину, відповідно до ч. 2 ст. 384 КК, є: 

обвинувачення у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, штучне створення 

доказів обвинувачення чи захисту, а також корисливий мотив. Можна 

припустити, що лише один з декількох епізодів неправдивих свідчень буде 
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поєднаний із наявністю тієї чи іншої обставини. Наприклад, свідок надавав 

неправдиві показання під час досудового розслідування з будь-яких особистих 

спонукань, а під час судового провадження – за матеріальну винагороду. Чи має 

за таких умов значення момент виникнення у особи наміру свідчити за 

винагороду, чи ні? На нашу думку, так: якщо умислом свідка с самого початку (до 

першого епізоду давання показань) не охоплювався той факт, що його «послуга» 

буде оплачена, окремі випадки лжесвідчення в принципі відповідають ознакам 

різних юридичних складів злочину, тобто мають кваліфікуватись з урахуванням їх 

множинності (в даному випадку, за ч. 1 ст. 384 та ч. 2 ст. 384 КК). 

З огляду на це вважаємо правильним рішення Деснянського районного суду 

м. Чернігова від 19 березня 2014 року. Відповідним вироком особа-1 (свідок) була 

засуджена за сукупністю ч.ч. 1 та 2 ст. 384 КК. Мотивуючи цю кваліфікацію, суд 

зазначив, що своїми умисними діями, які полягають у наданні завідомо 

неправдивих показань як свідка в суді, поєднаних зі штучним створенням доказів 

захисту, особа-1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 384 

КК. Своїми умисними діями, які полягають у наданні завідомо неправдивих 

показань як свідка під час досудового слідства, особа-1 вчинила кримінальне 

правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 384 КК. За сукупністю вчиненого, дії особи-

1 мають кваліфікуватися за ч.ч. 2,1 ст. 384 КК. 

Проте, у вироку суду необхідно було зазначити, що умисел на штучне 

створення доказів захисту, виник після надання показань на етапі досудового 

розслідування, а також вказати, у яких конкретно діях полягало штучне створення 

доказів. 

Отже, на можливість визнання єдиним продовжуваним злочином декількох 

випадків надання неправдивих показань не впливає ні конкретний зміст показань, 

ні стадія провадження, на якій вчинено відповідні дії. Враховуватись має лише 

зміна умислу, пов’язана із наміром вчинити лжесвідчення за наявності 

обтяжуючих обставин.  
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Надання особою неправдивих показань при здійсненні різних офіційних 

проваджень має розглядатись як повторне, хоча повторність за таких обставин і 

не впливає на кваліфікацію. 

Співвідношення завідомо неправдивого показання (ст. 384) та завідомо 

неправдивого повідомлення про злочин (ст. 383 КК). 

На практиці трапляються випадки, коли особа спочатку вчиняє завідомо 

неправдиве повідомлення про злочин, а потім надає неправдиві показання у 

провадження, розпочатому на підставі її повідомлення або з приводу цього ж 

факту, який був викладений у повідомленні. У наведеній ситуації поведінка особи 

в принципі відповідає двом окремим юридичним складам злочинів, передбачених 

ст. 383 та ст. 384 КК. Водночас, у науковій літературі поширеною є думка про те, 

що дії винного за наведених обставин слід кваліфікувати лише за ст. 383 КК. 

Наприклад, В.О. Беніцький пише: «Якщо неправдивому показанню свідка чи 

потерпілого передувало завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину, кваліфікація за ст. 384 КК для цих осіб виключається» [93, c. 542]. Такий 

же підхід пропонується Ю.В. Александровим у НПК до ст. 384 КК [153, c. 752]. 

На чому ґрунтуються наведені твердження? Безперечно, санкція ч.1 ст. 383 

є більш суворою порівняно із санкцією ч. 1 ст. 384 (санкція першої з названих 

норм передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 

двох років, в той час, як найбільш суворе покарання за другою – лише обмеження 

волі строком до двох років). Проте зміст караності того чи іншого злочину не 

може бути визначальним при вирішенні питання про кваліфікацію за сукупністю. 

Очевидно, зазначений вище підхід обумовлений тим, що його прихильники 

розглядають все вчинене як єдиний продовжуваний злочин. Вважаємо це 

неправильним. Не залежно від того, чи має особа, яка спочатку вчинює завідомо 

неправдиве повідомлення про злочин, а потім надає неправдиві показання, єдиний 

намір вчинити відповідні дії, такий намір аж ніяк не може бути визначений як 

ознака продовжуваного злочину. Продовжуваний злочин має характеризуватись 
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тотожними діями: такі дії можуть бути різними за змістом, але відповідати 

ознакам одного і того ж юридичного складу злочину. 

Поведінка особи, яка спочатку вчинює завідомо неправдиве повідомлення 

про злочин, а потім надає неправдиві показання, відповідає ознакам різних 

складів, отже утворює сукупність злочинів – за статтями 383 та 384 КК. 

 

2.2.4. Кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до 

надання завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивих висновків 

 

У підрозділі 2.1. цієї роботи ми встановили, що фальсифікація доказів може 

носити як безпосередній, так і опосередкований характер. Проявом 

опосередкованої фальсифікації ми назвали, зокрема, незаконний вплив на осіб, 

показання чи висновки яких мають стати джерелом доказів, з метою заохотити 

або примусити таких до надання завідомо неправдивих свідчень. При цьому такий 

вплив може набувати характеру самостійного злочину, передбаченого ст. 386 КК. 

Діяння в межах складу злочину «Примушування давати показання» (ст. 373 КК) 

може вважатись проявом фальсифікації доказів лише за умови, що потерпілого 

примушують до надання неправдивих показань. 

З огляду на те, що встановлення ознак складів злочинів за названими 

статтями, було предметом декількох дисертаційних досліджень лише за останні 

роки [22; 83; 87; 141], в межах нашої роботи вважаємо за доцільне розглянути 

лише питання кваліфікації незаконного впливу на осіб, показання чи висновки 

яких мають стати джерелом доказів, з метою заохотити або примусити таких до 

надання завідомо неправдивих свідчень. 

Кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до надання 

завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивих висновків, залежить від 

таких основних факторів: а) характеристик суб’єкта злочину; б) об’єкта впливу 

(свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного); в) форми впливу. Певне значення 

має також вид офіційного провадження – так, обстановка вчинення злочину за ст. 

373 КК визначається ознакою «під час допиту», що вказує на кримінальний процес. 
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Спочатку визначимо варіанти кваліфікації дій, вчинених «загальним» 

суб’єктом. Незаконний вплив може набувати форм умовляння, підкупу, погрози, 

примусу. Умовляння свідка чи потерпілого до давання завідомо неправдивих 

показань, або експерта до надання завідомо неправдивого висновку, незалежно 

від ознак суб’єкта злочину та виду провадження, має кваліфікуватись за ч. 4 ст. 27 

та ст. 384 КК – у разі, якщо вплив на потерпілого виявився «результативним» і 

призвів принаймні до його згоди ухилитись від процесуальних обов’язків або 

порушити їх. Якщо ж умовляння не призвело до вказаного результату, тобто має 

місце так зване «невдале підбурювання», кваліфікація поведінки винного 

залежить від того, який саме різновид злочину за ст. 384 КК мав вчинити «об’єкт 

умовляння» на думку винного. Якщо йдеться про злочин за ч. 1 ст. 384 КК, то 

«невдале підбурювання» до його вчинення не тягне кримінальної 

відповідальності – на практиці так звану «невдалу співучасть» кваліфікують як 

готування до злочину, а готування до злочину невеликої тяжкості, відповідно до 

ч. 2 ст. 14 КК, не є злочином. Якщо ж умовляння стосувалось вчинення 

кваліфікованого різновиду злочину за ст. 384 КК, то поведінка особи, яка 

здійснила невдале підбурювання має кваліфікуватись за ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 384 КК. 

Складнішою у плані кваліфікації є ситуація, коли вплив на вказаних осіб з 

метою примусити їх до давання неправдивих показань чи висновку відбувається 

шляхом погроз або підкупу. З одного боку, у КК міститься спеціальна норма, яка 

встановлює відповідальність за відповідні дії, вчинені загальним суб’єктом,  – це 

ст. 386 КК; санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу, виправних 

робіт на строк до двох років або арешт на строк до 6 місяців. З іншого боку, 

вказана поведінка може бути проявом підбурювання до злочину (див. вище), 

тобто підпадати під ознаки складу, передбаченого ч. 4 ст. 27, ст. 384 КК. Як 

відомо, покарання співучаснику призначається в межах санкції статті Особливої 

частини КК, яка передбачає склад злочину, вчинений виконавцем, а санкція обох 

частин ст. 384 КК містить більш суворе покарання, ніж санкція єдиної частини ст. 

386 КК (у санкції ч. 1 ст. 384 окрім виправних робіт та арешту, передбачене 
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покарання у виді обмеження волі на строк до двох років, а у санкції ч. 2 – виправні 

роботи, обмеження волі, та позбавлення волі на строк від двох до п’яти років). 

Тобто, маємо ситуацію, коли явно більш небезпечний вплив на потерпілого 

карається менш суворо. Такий стан має бути виправлений шляхом зміни санкції ст. 

386 КК і встановлення у ній покарання, принаймні, в тих же межах, які передбачені 

ст. 384 КК. На сьогоднішній день кваліфікацію випадків примушування свідка чи 

потерпілого до давання завідомо неправдивих показань, або експерта до надання 

завідомо неправдивого висновку, шляхом погроз, зміст яких визначений у 

диспозиції ст. 386 КК, так само як і підкупу зазначених осіб, пропонуємо 

здійснювати за спеціальною нормою – ст. 386 КК, не зважаючи на її санкцію. 

При кваліфікації підкупу експерта з метою спонукання його до надання 

неправдивого висновку слід враховувати можливу конкуренцію між зазначеною 

вище ст. 386 та ст. 368
4 

КК (остання норма встановлює відповідальність за підкуп 

особи, яка надає публічні послуги; серед адресатів підкупу у першій частині 

статті прямо вказується експерт). У науковій літературі висловлюються різні 

думки з приводу розмежування злочинів за ст. 386 та ст. 368
4 

КК; висловлюються 

пропозиції виключити із ст. 386 КК вказівку на підкуп експерта [141, c. 133] тощо. 

На нашу думку, співвідношення між ст. 368
4 
та ст. 386 КК може бути визначене як 

конкуренція «частини і цілого»: за ст. ст. 386 КК підкуп є лише способом 

примушування експерта до давання завідомо неправдивого висновку. При такій 

конкуренції пріоритет віддається нормі, яка з більшою повнотою описує вчинене 

діяння – в нашому випадку, статті 386 КК.  

Вплив на осіб, показання чи висновки яких мають стати джерелом доказів, з 

метою примусити їх надати неправдиві показання чи висновки, може полягати у 

застосуванні  до потерпілих фізичного насильства. Кримінально-правова оцінка 

таких ситуацій, на наш погляд, має здійснюватися, насамперед, за нормою, яка 

передбачає відповідний насильницький злочин проти особи (статтями 121, 122, 

125, 126, 127, 146, 152 тощо). Якщо вплив на потерпілого призведе принаймні до 

його згоди вчинити діяння, передбачені ст.   та ст. 384, дій винного додатково 
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мають бути кваліфіковані ще й за ст. 384 КК. При цьому відносно ст. 384 КК – 

кваліфікація може відбуватись як з  посиланням на ч. 4 ст. 27, так і безпосередньо 

за названою статтею Особливої частини КК. Останнє матиме місце в силу ч. 2 ст. 

40 КК – якщо фізичний примус, застосований до потерпілого, становитиме більш 

небезпечний злочин, ніж передбачений статтею про завідомо неправдиві 

показання. Якщо ж внаслідок насильницького впливу на потерпілого, останній не 

погодиться вчинити злочин за ст. 384 КК, дії винного розцінюються як «невдале 

підбурювання» та можуть бути додатково (до статті про насильницький злочин) 

кваліфіковані ще й за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 384 КК. 

Вище були розглянуті варіанти кваліфікації незаконного впливу на 

потерпілого, свідків чи експертів; проте можливим є і вплив на підозрюваного чи 

обвинуваченого з метою добитись від нього так званої «самообмови» або інших 

неправдивих показань. Відповідна поведінка з боку «загального» суб’єкта не 

тягне відповідальності за нормами Розділу ХVІІІ Особливої частини КК. Вчинене, 

залежно від характеру впливу, може кваліфікуватись як злочин проти особи. 

Спонукання до самообмови з боку деяких спеціальних суб’єктів (свідок, 

потерпілий, експерт) може вважатись «штучним створенням доказів» (ч. 2 ст. 384 

КК). Проте кваліфікація за вказаною нормою передбачає поєднання такого 

різновиду фальсифікації доказів з іншими діями (неправдивими показаннями чи 

висновками, поданням підроблених доказів), отже саме по собі схиляння чи 

примушування до самообмови за цією статтею не карається. Лише дії окремих 

працівників правоохоронних органів по впливу на підозрюваного з метою 

добитись неправдивих показань, в тому числі самообмови, завжди розглядаються 

як злочини проти правосуддя (див. далі). 

Кримінально-правова оцінка незаконного впливу на осіб з метою заохотити 

або примусити їх до надання завідомо неправдивих показань чи висновку, 

вчинена службовими особами, має свою специфіку. Така специфіка пов’язана з 

декількома обставинами: по-перше, відповідна поведінка службової особи є 

проявом перевищення нею влади або службових повноважень (з огляду на зміст, 



 

 

 149 

який вкладається у поняття «перевищення влади» Пленумом ВСУ у постанові від 

26 грудня 2003 р. № 15 – а саме, «діями, які ніхто не має право виконувати або 

дозволяти») [181]; по-друге, якщо незаконний вплив на потерпілого набуває 

характеру примушування давати неправдиві показання, вчинений при допиті, 

прокурором, слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-

розшукову діяльність – скоєне відповідає ознакам юридичного складу злочину, 

передбаченого ст. 373 КК; по-третє, спонукання або примушування особи до 

надання неправдивих обвинувальних показань, а також експерта до надання 

неправдивого висновку, яке поєднується із притягненням завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності, вчинене слідчим, прокурором чи іншою 

уповноваженою на те законом особою – відповідає кваліфікуючій ознаці «штучне 

створення доказів обвинувачення» в межах складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

372 КК. Врахування відповідних обставин при кваліфікації конкретної ситуації 

може ставити суб’єкта кваліфікації перед необхідністю подолання досить 

непростих варіантів конкуренції названих вище кримінально-правових норм. 

Найбільш простими для кваліфікації є випадки незаконного впливу на 

потерпілих, свідків, експертів з метою спонукати тих до давання неправдивих 

показань чи висновків, вчинені такими службовими особами, які не визнаються 

суб’єктом злочину за статтями 372, 373 КК, але є працівниками правоохоронного 

органу. Здійснений такими особами вплив на потерпілого у вигляді пропозиції, 

підкупу чи погрози (за винятком погрози фізичного насильства) кваліфікується 

так само, як вчинення відповідних дій загальним суб’єктом (див. вище).  

 Якщо вплив на потерпілого, свідка чи експерта з метою примусити їх до 

давання неправдивих обвинувальних показань чи висновку, здійснений з боку 

названих вище службових осіб, відбувається у формі фізичного насильства або 

погрози насильством, наявні, перш за все, ознаки складів злочину за ч. 2 (3) ст. 

365 КК (незаконне застосування насильства – фізичного чи психічного, зброї або 

спеціальних засобів, вчинене працівником правоохоронного органу розглядається 
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як кваліфікований вид перевищення влади або службових повноважень за ч. 2 ст. 

365 КК
7
). Також, за умови «вдалого підбурювання» шляхом застосування 

фізичного насильства, є ознаки відповідного злочину проти здоров’я або тілесної 

недоторканності та ознаки підбурювання до злочину – ч. 4 ст. 27, ст. 384 або 

безпосередньо злочину за ст. 384 КК (пояснення – див вище). При «невдалому 

підбурюванні» можуть бути ознаки складу за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 384. 

Примушування шляхом погрози насильством дає ознаки злочину за ст. 386. 

Визначити співвідношення між зазначеним нормами досить складно; в наукових 

джерелах це питання не розглядається. Ми пропонуємо здійснювати кваліфікацію 

примушування до надання неправдивих показань, висновків, вчиненого 

працівниками правоохоронного органу, які не є суб’єктами за ст. 372, 373 КК, за 

сукупністю ч. 2 або 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 27, ст. 384 або ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 384 або 

ст. 386 КК (залежно від обставин, зазначених вище). Окремої кваліфікації злочин 

проти здоров’я або тілесної недоторканності не одержує (скоєне охоплюється 

ознакою «насильство» в межах ч. 2 ст. 365 КК). 

Тепер розберемось з кваліфікацією незаконного впливу на осіб з метою 

спонукати тих до давання неправдивих показань, вчиненого з боку прокурора, 

слідчого або працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність. Останні є суб’єктами злочину за ст. 373 КК. Водночас, вони є 

працівниками правоохоронного органу, в силу чого відносяться до суб’єктів 

перевищення влади та службових повноважень (ст. 365 КК). 

Злочин за ст. 373 КК, як і інші злочини проти правосуддя, вчинені 

службовими особами, у науковій літературі традиційно розглядаються як 

спеціальні різновиди перевищення влади або службових повноважень [53], з 

огляду на що статті Розділу ХVІІІ Особливої частини КК вважаються 

пріоритетними при кваліфікації. Проте на думку окремих вчених, деякі ознаки 

перевищення не охоплюються спеціальними нормами. Наприклад, О.О. Вакулик 

                                                 
7
 Настання наслідку у вигляді істотної шкоди для складу злочину за ч. 2 ст. 365 КК, не обов’язкове. 
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стверджує, що примушування давати показання за відсутності істотної шкоди або 

тяжких наслідків, передбачених ч. 1 або 3 ст. 365 КК, має кваліфікуватись лише за 

ст. 373 КК; якщо ж при вчиненні примушування спричиняються зазначені 

наслідки, вчинене має додатково кваліфікуватись за ст. 365 КК [22]. Позиція 

Вакулик О.О. неодноразово критикувалась – як її офіційним опонентом по 

дисертації О.О. Дудоровим, так і іншими науковцями [93, c. 522]. В принципі 

погоджуючись з частиною висловлених зауважень, водночас відзначимо, що не 

вважаємо думку О.О. Вакулик хибною. Ситуація із співвідношенням загальної 

норми – ст. 365 КК – та спеціальних різновидів перевищення влади, зокрема 

передбачених нормами Розділу ХVІІІ Особливої частини, не така проста. По-

перше,  конструкція об’єктивної сторони складу злочину за ст. 373 КК, як і ряду 

інших «спеціальних» складів, не включає настання наслідків. По-друге, також 

слід звернути увагу на зміст санкцій: санкція ч. 3 ст. 365 передбачає більш суворе 

покарання,  ніж санкції обох частин ст. 373 (основне покарання за ч. 3 ст. 365 – від 

семи до десяти років позбавлення волі, за ч. 1 ст. 373 – обмеження волі на строк 

до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, за ч. 2 ст. 373 – від трьох 

до восьми років позбавлення волі.) Ми поділяємо думку про те, що зміст санкцій 

не повинен бути визначальним для вирішення питання про кваліфікацію за 

наявності конкуренції загальної та спеціальної норм. Проте у випадках 

спричинення внаслідок примушування давати показання тяжких наслідків, маємо 

ситуацію, коли норма із спеціальним складом не передбачає таку обтяжуючу 

обставину, яка наявна у статті із загальним складом. Раніше у роботі ми наводили 

правозастосовний підхід, який склався в останні роки при кваліфікації такого 

типу ситуацій (див. позицію Пленуму ВСУ, викладену в абз. 5 п. 12  постанови від 

7 лютого 2003 р. № 2 [181]).   

З огляду на це, примушування давати неправдиві показання, шляхом 

незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який 

здійснює ОРД, вчинене під час допиту, слід кваліфікувати лише за відповідною 
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частиною ст. 373 КК (залежно від характеру незаконного впливу), якщо вказані  

дії не призвели до настання тяжких наслідків у розумінні ч. 3 ст. 365 КК. За 

наявності таких наслідків, кваліфікація має здійснюватися за сукупністю ст. 373 

та ч. 3 ст. 365 КК.  

Слідчий та прокурор, які є суб’єктами злочину за ст. 373 КК, також можуть 

бути суб’єктами злочину притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372 КК). У підрозділі 2.1. цієї роботи ми встановили, що 

примушування давати неправдиві обвинувальні показання має визнаватись штучним 

створенням доказів обвинувачення у розумінні ч. 2 ст. 372 КК. З огляду на це, 

примушування давати неправдиві показання з боку слідчого чи прокурора, яке 

поєднується із притягненням ними завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, підпадає одночасно під ознаки двох норм – ст. 373 та ч. 2 ст. 372 

КК, жодна з яких не може «охопити» вказане діяння. Отже, наведену ситуацію слід 

кваліфікувати за сукупністю названих норм. Спричинення за відповідних обставин 

тяжких наслідків є підставою для інкримінування винному ще й ч. 3 ст. 365 КК. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Кримінально-караною фальсифікацією пропонується вважати суспільно-

небезпечне протиправне виготовлення (створення) предмету, який за формою 

чи/та за змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін (спотворення) 

справжнього предмету для надання йому нових якостей, вчинені з метою 

видавання сфальсифікованого предмету за справжній, а також збут чи 

використання такого предмету. 

2. Ознаками кримінально-караної фальсифікації є суспільна небезпечність та 

протиправність поведінки особи. Суспільна небезпечність відповідних дій може 

пов’язуватись з характеристикою предмета фальсифікації, з настанням суспільно-

небезпечних наслідків, із органічним поєднанням фальсифікації з іншим діянням в 

межах одного юридичного складу – коли фальсифікація (підроблення) виступає 
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способом вчинення певного виду забороненої поведінки. Протиправність при 

здійсненні кримінально-караної фальсифікації означає наступне: а) вчинене 

суб’єктом діяння передбачене в Особливій частині КК як злочин певного виду 

(різновиду); б) вчинене суб’єктом діяння не є малозначним у розумінні ч. 2 ст. 11 КК; 

в) відсутні обставини, які виключають злочинність діяння. 

3. Фальсифікація доказів – це штучне створення або спотворення змісту чи 

джерела конкретного доказу, вчинене з метою його використання при здійсненні 

офіційного провадження, а також саме використання сфальсифікованого доказу. 

4. Фальсифікацію доказів можна класифікувати за: 

- ознаками предмету (об’єкту) фальсифікації на: а) фальсифікацію речових 

доказів; б) фальсифікацію письмових доказів (документів); в) фальсифікацію 

електронних доказів; г) фальсифікацію особистісних доказів. 

- за механізмом вчинення на: а) фальсифікацію доказів, яка вчинюється 

безпосередньо; б) фальсифікацію доказів, яка вчинюється опосередковано – 

шляхом впливу на інших осіб з метою спонукати або примусити їх вчинити дії по 

фальсифікації доказів; 

- за суб’єктом на: а) фальсифікацію доказів, вчинену загальним суб’єктом; б) 

фальсифікацію доказів, вчинену спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, 

свідком, потерпілим та іншими учасниками офіційного провадження). 

5. У Розділі ХVІІІ Особливої частини КК окремі прояви фальсифікації 

доказів безпосередньо «представлені» такими ознаками: «завідомо неправдиве 

показання» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» (ч. 1 ст. 384), 

«завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384), «подання завідомо недостовірних 

або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК), «штучне створення доказів 

обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів обвинувачення 

чи захисту» (ч. 2 ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, експерта) до давання 

завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК). 

6. За наявності зв'язку суб’єкта фальсифікації доказів з іншою особою, яка 

вчинила конкретний злочин, поведінка першого має визнаватись проявом 
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приховування «чужого» злочину. Залежно від того, чи було таке приховування 

заздалегідь обіцяним, чи ні, його можна визначити як: а) співучасть у злочині; б) 

заздалегідь не обіцяне приховування злочину.  

7. Кримінально-правова оцінка фальсифікації (підроблення та використання) 

речових, письмових доказів та електронних доказів залежить від: а) виду 

офіційного провадження (кримінальне провадження чи інші види); б) суб’єкту 

фальсифікації (слідчий, прокурор; свідок, потерпілий, експерт чи інші особи); в) 

змісту доказів (обвинувальні чи виправдувальні), та інших обставин. Зокрема, 

фальсифікація у формі створення підроблених речових, письмових та електронних 

доказів у багатьох випадках взагалі не тягне кримінальної відповідальності – ні за 

статтями Розділу ХVІІІ «Злочини проти правосуддя», ні за іншими нормами. 

8. Момент закінчення передбаченого ст. 384 КК злочину у формі завідомо 

неправдивих показань запропоновано визначати як час сприйняття відповідної 

інформації особою, яка здійснює допит. З огляду на це, поведінка особи, яка під 

час допиту змінює свої показання, не має розглядатись як добровільна відмова за 

жодних умов.  

9. На можливість визнання єдиним продовжуваним злочином декількох 

випадків надання неправдивих показань не впливає ні конкретний зміст показань, 

ні стадія провадження, на якій вчинено відповідні дії. Враховуватись має лише 

зміна умислу, пов’язана із наміром вчинити лжесвідчення за наявності 

обтяжуючих обставин. 

10. Кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до 

надання завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивих висновків 

залежить від таких основних факторів: а) характеристик суб’єкта злочину; б) 

об’єкта впливу (свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного); в) форми впливу; г) 

виду офіційного провадження. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАЛЬСИФІІКАЦІЮ ДОКАЗІВ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ЧАСТИНІ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ДОКАЗІВ 

 

3.1. Особливості кримінальної відповідальності за фальсифікацію 

доказів за законодавством окремих зарубіжних держав (порівняльно-правове 

дослідження) 

 

Видатний французький компаративіст Рене Давід зазначив, що «порівняльне 

правознавство дає можливість краще пізнати національне право та вдосконалити 

його» [39, c. 11]. У сучасному світі зростає інтерес до «вивчення та взаємного 

використання досвіду розвитку національного законодавства, обміну правовою 

інформацією та науковими ідеями» [231, c. 2]. На наш погляд, остання теза є 

актуальною і для науки кримінального права. Відтак дослідження окремих питань 

або проблем українського кримінального права під порівняльно-правовим кутом 

зору дозволяє побачити нові перспективні шляхи вдосконалення вітчизняного 

кримінального закону, привнести в науку кримінального права України нові ідеї. Є 

беззаперечним, що у багатьох державах із давніми демократичними традиціями 

наявний значний досвід у питаннях захисту доказів в процесі офіційного 

провадження, в тому числі, за допомогою заходів кримінально-правового 

характеру. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу нормотворчий досвід іноземних 

держав з даного питання. 

Використовуючи порівняльно-правовий метод, в межах цього дослідження 

ми попробуємо з’ясувати наступне: 1) чи є у кримінальному законодавстві інших 

держав спеціальні норми, покликані захищати докази, а також порядок їх 

одержання та залучення у справу при здійсненні офіційного провадження взагалі, 

і судового провадження зокрема; 2) якщо такі норми наявні у зарубіжному 
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законодавстві, то яке їх місце (специфіка розміщення) у системі кримінально-

правових норм тієї чи іншої країни; 3) наскільки зміст таких норм є подібним до 

змісту норм, передбачених ч. 2 ст. 372, статтями 373, 383-386 КК України. 

Процес порівняння буде більш ефективним, якщо співставляти порівнюване. 

Зважаючи на загальну подібність кримінального законодавства держав, які 

утворились на пострадянському просторі, насамперед вважаємо за доцільне 

«працювати у цьому напрямку». У першу чергу, звернемо увагу на кримінальне 

законодавство тих пострадянських держав, що є або були – в тому числі, в 

неповній мірі – учасницями Співдружності Незалежних Держав.
8
 

Варто зауважити, що з-поміж тих орієнтирів, які вплинули на розвиток 

кримінального права всіх без винятку держав-учасниць СНД, одним з найбільш 

важливих є Модельний кримінальний кодекс для держав-учасниць СНД (далі – 

Модельний КК). Незважаючи на свій модельний, рекомендаційний характер, 

закладені в нього правові ідеї істотно зумовили зміст і форму положень 

кримінального законодавства багатьох держав пострадянського простору. Відтак, 

спробуємо проаналізувати їх, беручи за «відправну точку» відповідні положення 

Модельного КК. 

Всі без винятку склади правопорушень, які посягають на встановлений 

порядок одержання (здобуття) доказів та самі докази, у Модельному КК були 

сформульовані в Главі 34 «Злочини проти правосуддя» (Розділ ХІІІ «Злочини 

проти державної влади»). Укладачами Модельного КК пропонувалось визнавати 

злочинами такі типи поведінки, що полягають безпосередньо у спотворенні 

доказів: фальсифікація доказів (ст. 336); неправдивий донос (ст. 325); 

лжесвідчення (ст. 329). Виокремлювався злочин відмова від давання показань (ст. 

330 КК). При цьому, однією з обтяжуючих обставин відносно таких злочинів, як 

неправдивий донос та лжесвідчення називалось вчинення відповідних дій, 

                                                 
8 Зауважимо, що до числа членів СНД ми будемо з тією або іншою часткою умовності відносити 

Грузію (колишнього члена СНД), Україну (не ратифікувала Статут СНД, тому має статус держави-засновниці та 

держави-учасниці; 19 травня Президент України П. Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД), та 

Туркменістан (асоційований член СНД). 
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поєднаних з штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 325 та ч. 2 ст. 

329). За такої ж обставини притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності вимагалось відносити до кваліфікованих різновидів вчинення 

злочину (ч. 2 ст. 327). 

Важливим для розуміння запропонованої укладачами Модельного КК 

системи злочинних посягань на достовірність доказів, є питання суб’єкта у 

складах відповідних правопорушень. Суб’єкт такого злочину, як фальсифікація 

доказів, розглядався як спеціальний і визначався залежно від виду провадження: 

якщо фальсифікація вчинюється в межах цивільної справи – суб’єктом називалась 

особа, яка бере участь у справі або її представник (ч. 1 ст. 336); якщо відповідні дії 

скоюються по кримінальній справі – особа, яка провадить дізнання, слідчий, 

прокурор або захисник (ч. 2 ст. 336). Суб’єктом лжесвідчення пропонувалось 

визнавати свідка, потерпілого, експерта, а також перекладача; суб’єктом відмови 

від давання  показань – тільки свідка або потерпілого. У складах правопорушення 

за ст. 325 Модельного КК суб’єкт – загальний, хоча за змістом цієї статті про 

неправдивий донос суб’єктом має визнаватись фізична особа, яка у будь-якій 

формі надає заяву відповідного змісту владним органам або їх представникам. 

Рекомендацій по створенню «загальної» норми, яка встановлювала б 

відповідальність за фальсифікацію доказів будь-якою особою, в тому числі – яка 

не є учасником офіційного провадження взагалі, Модельний КК не містив. Отже, 

поза межами спеціального кримінально-правового регулювання залишались 

випадки: будь-якої фальсифікації доказів з боку деяких службових осіб (зокрема, 

суддів); фальсифікації доказів «на користь підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного» з боку суб’єктів лжесвідчення; будь-якої фальсифікації, вчинюваної 

особами, які не є учасниками провадження. Не передбачалась відповідальність і за 

надання завідомо сфальсифікованих доказів та їх використання. 

Також у Модельному КК не пропонувалося криміналізувати такий тип 

поведінки, який полягає у фізичному знищенні або пошкодженні предметів, які 

належать до доказів або могли б бути визнані такими у передбаченому законом 
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порядку, а також за їх викрадення. 

 Водночас до злочинної поведінки, яка полягає у порушенні порядку 

одержання доказів та залучення їх до справи, за Модельним КК можна віднести 

такі діяння:  перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого або даванню ними 

показань (ст. 328); підкуп або примушення до давання неправдивих показань, 

неправдивого висновку або неправильного перекладу (ст. 331); примушення до 

давання показань особою, яка веде попереднє слідство або здійснює правосуддя 

(ст. 332). Названі види кримінальних правопорушень характеризуються спільною 

рисою – наявністю злочинного впливу на особу, яка може давати показання або 

надавати інші докази (переклад, висновок експерта). 

 Отже, пропоновані укладачами Модельного КК склади правопорушень, які 

посягають на докази, а також встановлений законом порядок їх одержання та 

залучення до справи при здійсненні офіційного провадження, можна умовно 

поділити на дві групи: 1) ті, які посягають безпосередньо на докази (за 

Модельним КК – лише ті, які полягають у спотворенні доказів, отже – посягають 

на їх достовірність); 2) ті, у яких посягання на докази здійснюється 

опосередковано – шляхом незаконного впливу на особу, яка може давати 

показання або представляти інші докази. 

  До кримінального законодавства всіх без виключення країн – членів СНД 

включені норми, які передбачають відповідальність за посягання на встановлений 

порядок доказування при здійсненні провадження та самі докази. Відповідні 

норми, так само, як і у Модельному КК, віднесені до груп злочинів проти 

правосуддя (назва структурних частин кримінальних законів у 9 із 11 країн, 

включно з Україною, - «Злочини проти правосуддя»; у КК Казахстану назва глави 

більш повна – «Злочини проти правосуддя та порядку виконання покарань»; у КК 

Грузії назва Розділу – «Злочини проти судової влади»). Варто відзначити, що за 

КК Грузії група злочинів, які є предметом нашого розгляду, розміщується у 

спеціально виокремленій структурній частині – Главі XLII – «Злочини проти 

процесуального порядку здобуття доказів». Якщо залишити поза увагою деяку 
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умовність назви відповідної глави (до цього питання ми ще повернемось), слід 

вказати, що позиція грузинського законодавця підтверджує наші висновки про 

спільні риси злочинних посягань за ч. 2 ст. 372, статтями 373, 383 – 386 КК 

України, зокрема, щодо єдиного або одного із безпосередніх об’єкту складів 

правопорушень за цими статтями. Також слід наголосити, що окремі посягання на 

процес доказування за кримінальним законодавством Грузії передбачені серед 

групи злочині проти порядку управління: йдеться про статті 348
1
 – Неправдиві 

показання, висновок або завідомо неправдивий переклад в адміністративному 

провадженні, 348
2 

– Відмова свідка від дачі показань в адміністративному 

провадженні, 350 – Дача неправдивих пояснень тимчасовій слідчій комісії 

Парламенту Грузії. Такий підхід заслуговує на схвалення, оскільки не порушує 

порядку розташування норм в Особливій частині КК по главах (розділах) з 

урахуванням спільності родового об’єкта відповідної групи посягань. 

 Найбільша кількість статей, присвячених злочинам, які посягають на 

встановлений порядок одержання і залучення доказів, а також на самі докази, 

міститься у КК Республіки Грузії (таких статей там 12 – 8 у Главі XLII «Злочини 

проти процесуального порядку здобуття доказів», 3 у Главі XL «Злочини проти 

порядку управління» та 1 у Главі ХХХІХ «Службові злочини»); найменша 

кількість – у КК Узбекистану (всього 3). По 9 статей із описанням відповідних 

посягань знаходиться у кримінальних законах Білорусії та Вірменії; 8 – у КК 

Таджикистану; по 7 – у кодексах Киргизії, РФ та Туркменістану; по 6 – 

Азербайджану, Казахстану, Молдови і України. (Заради точності порівняльної 

характеристики слід відзначити, що в окремих випадках одна стаття кодексу тієї 

чи іншої країни містить описання декількох видів злочинної поведінки, 

формулюванню яких за кодексами іншої країни «присвячено» декілька окремих 

статей – див., наприклад, ст. 238 КК Республіки Узбекистан, за якою караються як 

саме лжесвідчення, так і підкуп або примушування до лжесвідчення, в той час, як 

у кримінальних актах усіх інших країн СНД відповідні прояви посягань на 

порядок одержання доказів «розведені» по різних статтях. В інших випадках 
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посягання на встановлений порядок здобуття і залучення доказів розглядаються 

лише як обтяжуюча обставина при вчинення зовсім іншого злочину проти 

правосуддя – див., наприклад, ч. 2 ст. 372 КК України про притягнення завідомо 

невинного до кримінальної відповідальності, поєднане із штучним створенням 

доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією. З огляду на те, що кінцевою 

метою цього дослідження не є проведення настільки детального порівняльного 

аналізу, будемо вважати, що тенденцію відносно кількості заборонених посягань 

на встановлений порядок одержання доказів за КК тієї чи іншої країни можна 

спостерігати, виходячи із наведених нами вище даних). 

 Для того, щоб спростити процес порівняння та зробити його результати 

більш показовими, пропонуємо проводити його окремо щодо двох виділених нами 

груп злочинів, які посягають на докази, а також встановлений законом порядок їх 

одержання (здобуття) та залучення до справи при здійсненні офіційного 

провадження. Почнемо із тієї групи, яка передбачає безпосередній вплив на 

докази. Як відзначалось вище, за Модельним КК до цієї групи відносяться 

злочини, котрі полягають  у спотворенні або фальсифікації доказів. 

 Фальсифікація доказів. Насамперед зауважимо, що статті, за назвою і 

змістом схожі до ст. 336 Модельного КК, є у законодавстві практично всіх країн 

СНД. Виняток складають лише три країни – це Туркменистан, Узбекистан та 

Україна. Кримінальні кодекси останніх спеціальної норми про фальсифікацію 

доказів не містять; окремі прояви фальсифікації за законодавством цих країн 

(зокрема, штучне створення доказів обвинувачення) розглядаються як обтяжуюча 

обставина при вчиненні інших злочинних посягань на інтереси правосуддя. 

 Для кримінального законодавства тих країн, у яких є статті про 

фальсифікацію, так само як для Модельного КК, характерною є диференціація 

відповідальності за фальсифікацію залежно від виду справи (провадження), в ході 

якого здійснюються відповідні дії. Здебільшого така диференціація відбувається 

шляхом виділення окремих частин в межах однієї і тієї ж статті; лише за КК Грузії 

відповідальність за фальсифікацію доказів у цивільній або адміністративній 
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справі, а також у кримінальній справі передбачена різними статтями – відповідно 

ст. 369 та ст. 369
1
. «Традиційним», запропонованим укладачами Модельного КК, є 

поділ фальсифікації на 2 види – таку, що здійснюється учасниками цивільної 

справи (ч. 1 ст. 336 Модельного КК, ст. 294.1 КК Азербайджану, ч. 1 ст. 326 КК 

Киргизії, ч. 1 ст. 310 КК Молдови, ч. 1 ст. 359 КК Таджикистану) та таку, що 

відбувається по кримінальній справі (ч.ч. 2, 3 ст. 336 Модельного КК, ст. 294.2 КК 

Азербайджану, ч. 2 ст. 326 КК Киргизії, ч. 2 ст. 310 КК Молдови, ч.ч. 2 та 3 ст. 359 

КК Таджикистану). У законодавстві трьох країн – Вірменії, Грузії та Казахстану – 

йдеться ще й про фальсифікацію доказів по адміністративній справі, при цьому у 

кодексах перших двох країн відповідальність за такі вчинки «прирівнюється» до 

фальсифікації у цивільних справах (ч. 1 ст. 349 КК Вірменії, ст. 369 КК Грузії), а у 

КК Казахстану виділяється окрема частина статті, присвячена виключно діям в 

межах адміністративного провадження (ч. 2 ст.  416). Лише у кодексі Білорусії 

називається фальсифікація по господарській справі; вчинення таких дій 

розглядається в межах однієї частини статті як альтернатива скоєним у цивільному 

провадженні (ч. 1 ст. 395). У кримінальному законодавстві Казахстану та РФ статті 

про фальсифікацію доказів були доповнені нормами про фальсифікацію 

матеріалів (або результатів) оперативно-розшукової діяльності  (ч. 3 ст. 416 КК 

Казахстану, ч. 4 ст. 303 КК РФ). 

 У КК всіх без виключення країн СНД, так само, як і в Модельному КК, 

немає визначення самого поняття «фальсифікація доказів», тобто зміст діяння, яке 

може розглядатись як фальсифікація,  на законодавчому рівні не встановлений. 

Поняття «фальсифікація» відносно відповідного виду злочину розкривається у 

наукових роботах та на правозастосовному рівні. При цьому серед науковців є 

прихильники більш вузького та більш широкого підходів у тлумаченні поняття 

«фальсифікація доказів». Перші відносять до фальсифікації лише дії по 

спотворенню певного предмета – матеріального носія інформації. Наприклад, на 

думку російської дослідниці Ю.В. Будаєвої, об’єктивна сторона фальсифікації 

доказів полягає у викривленні доказової інформації, закріпленої на матеріальному 
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носії [20, c. 114]. Інші вчені вважають, що фальсифікація може передбачати і 

створення предмету, який в подальшому може бути визнаний доказом у справі.  

Так, М.В. Рудов стверджує, що фальсифікація (підробка) передбачає штучне 

створення предмету або внесення змін до існуючого з тим, щоб той ніс 

неправдиву доказову інформацію [211, c. 160]. Треті – включають до 

фальсифікації дії по підкладанню чи підкиданню певних предметів чи документів 

підозрюваному або обвинуваченому з метою наступного їх вилучення та фіксації 

як доказів [42, c. 128]. Ще більш широке тлумачення поняття фальсифікації 

здійснюють науковці, які вважають її проявами знищення або пошкодження 

доказів, а також їх викрадення.  Зокрема, Л.В. Лобанова відносить до способів 

фальсифікації доказів ще й їх знищення або вилучення, а також відмову 

компетентної посадової особи у залученні доказів [131, c. 139]. Остання точка 

зору була предметом неодноразової критики багатьма науковцями, які 

стверджують, що фальсифікація передбачає збереження доказів у провадженні, а 

не їх вилучення [42, c. 129]. Врешті-решт, у кримінально-правовій літературі 

висловлювалась думка про включення до об’єктивної сторони фальсифікації 

доказів дій суб’єкта по пред’явленню або використанню сфальсифікованих 

предметів, особливо у випадках, якщо йдеться про ту особу, яка сама здійснила 

підроблення [20, c. 114]. 

 На нашу думку, проблеми визначення змісту поняття «фальсифікація 

доказів» у роботах науковців ближнього зарубіжжя пов’язані, насамперед, з тим, 

що у кримінальному законодавстві більшості країн СНД відсутні норми, які 

передбачали би спеціальну відповідальність за такі дії, як знищення чи 

пошкодження доказів, їх викрадення або вилучення, відмова надати предмети чи 

документи, які можуть виступати як докази, пред’явлення сфальсифікованих 

доказів, використання таких доказів при здійсненні офіційного провадження тощо. 

Лише КК Грузії криміналізує окремі прояви такої поведінки: це знищення доказів 

(ст. 368) та незабезпечення збереження об’єкту експертного дослідження (ст. 370). 

Водночас, у правозастосовчій практиці неодноразово трапляються випадки 
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вчинення зазначених вище дій, що вимагає реакції з боку правоохоронних органів. 

З огляду на це суб’єкти кваліфікації змушені так чи інакше «заповнювати 

прогалини» у кримінально-правовому регулюванні поведінки, пов’язаної із 

безпосереднім впливом на докази а інші носії доказової інформації при здійсненні 

офіційного провадження. Подекуди це призводить до широкого тлумачення 

поняття «фальсифікація доказів». 

 Розглядаючи питання про суб’єкт фальсифікації доказів за кримінальним 

законодавством країн СНД, насамперед, треба відзначити схожий підхід тих КК, у 

яких в принципі є спеціальні норми про фальсифікацію доказів, при 

формулюванні ознак суб’єкта відповідного кримінального правопорушення. 

Зокрема, суб’єктом фальсифікації у цивільній справі за КК всіх 8 країн 

називається особа, яка бере участь у справі або її представник. За допомогою 

такого ж формулювання визначається суб’єкт фальсифікації у господарській 

справі (ч. 1 ст. 395 КК Білорусь) та у адміністративній справі (ч. 1 ст. 349 КК 

Вірменії, ст. 369 КК Грузії). По-іншому вирішено питання щодо осіб, які 

підлягають відповідальності за фальсифікацію доказів в адміністративній справі 

за КК Казахстану – у ч. 2 ст. 416 цього акту  йдеться про посадову особу, яка 

уповноважена складати протокол про адміністративні правопорушення. 

 Описання ознак суб’єкта фальсифікації доказів у кримінальній справі, за 

законодавством більшості країн СНД, відзначається подібністю. Здебільшого у 

розглядуваних статтях кримінальних законів встановлюється відповідальність за 

фальсифікацію доказів у кримінальній справі з боку особи, яка проводить 

дізнання, слідчого, прокурора та захисника: таке або дуже подібне формулювання 

вживаються у КК Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Молдови, Киргизії, РФ, 

Таджикистану. У ч. 4 ст. 416 КК Казахстану відповідний перелік суб’єктів злочину 

доповнюється спеціалістом, який бере участь у процесуальних діях. Водночас, у 

законодавстві Грузії закріплено принципово інший підхід щодо розуміння 

суб’єкту фальсифікації доказів у кримінальній справі. З огляду на системне 

тлумачення змісту всіх трьох частин ст. 369
1 

цього КК, відповідальність за 
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фальсифікацію доказів у кримінальній справі може нести стороння особа – та, яка 

взагалі не бере участі у справі, тобто загальний суб’єкт. Кваліфікованим 

різновидом злочину, відповідальність за який встановлена у ч. 2 ст. 369
1 

КК Грузії, 

визнається здійснення фальсифікації доказів прокурором, слідчим або 

захисником. 

 Отже, Грузія – єдина із країн СНД, законодавство якої передбачає 

спеціальну відповідальність за фальсифікацію доказів загальним суб’єктом. Такий 

підхід заслуговує на увагу, оскільки не дозволяє уникнути покарання за відповідну 

поведінку  з боку осіб, які не є учасниками провадження. У інших країнах 

відповідальність сторонніх осіб можлива за наявності в їх діях ознак складу 

іншого злочину (підроблення документів, приховування злочину або співучасть у 

злочині, докази щодо якого фальсифікуються, тощо). Водночас, і за КК Грузії 

суб’єкт фальсифікації доказів у цивільній та адміністративній справі – 

спеціальний. Очевидно, це пов’язано із значно меншим ступенем суспільної 

небезпеки, порівняно із фальсифікацією у кримінальному провадженні. 

 Особливим різновидом фальсифікації доказів (у їх матеріальному вигляді) 

по кримінальній справі можна вважати таке діяння, як «штучне створення доказів 

обвинувачення». Формулювання відповідного змісту використовується у 

законодавстві всіх, за винятком Грузії, країн СНД при описанні кваліфікованих 

різновидів таких злочинів, як неправдивий донос, лжесвідчення та – подекуди – 

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Треба 

відзначити «оригінальність» українського законодавця: зокрема, у ч. 2 ст. 372 КК 

України йдеться про притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення або 

іншою фальсифікацією; за ч. 2 ст. 384 карається завідомо неправдиве показання…, 

поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення або захисту.  

Для кодексів окремих країн наявність такої обтяжуючої обставини, як 

«штучне створення доказів обвинувачення» видається невиправданим, з огляду на 

існування у відповідному акті статті про фальсифікацію доказів. Наприклад, у ч. 1 
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ст. 336 КК Вірменії передбачена відповідальність за «притягнення особи до 

кримінальної відповідальності по невстановленій події злочину або за відсутності 

фактичних даних, які обґрунтовують або достатньо обґрунтовують причетність 

особи до події злочину або таких, що підтверджують наявність в її діянні складу 

злочину». Суб’єкт злочину безпосередньо у тексті закону не називається, проте 

беззаперечно тлумачиться як спеціальний. Особливо кваліфікуючою ознакою за ч. 

4 ст. 336 КК є вчинення зазначених вище дій, поєднане із штучним створенням 

доказів обвинувачення. Водночас, за ч.2 та 3 ст. 349 карається фальсифікація 

доказів по кримінальній справі, скоєна слідчим чи прокурором. Аналогічна 

ситуація –за кодексами Білорусії (ст.ст. 393 та 395), а також Таджикистану (ст.ст. 

348 та 353), На наш погляд, паралельне існування наведених норм, або подібних 

до них, створює штучну конкуренцію та породжує проблеми при кваліфікації 

відповідних випадків. 

 Законодавець інших країн СНД більш послідовний у таких питаннях. За 

приклад варто взяти КК Грузії: за наявності у ньому загальної норми про 

фальсифікацію доказів по кримінальній справі будь-якою особою, жодна інша 

стаття у розділі «Злочини проти судової влади» не включає описання відповідної 

дії як частини об’єктивної сторони того чи іншого складу. 

 Водночас, для трьох країн – Туркменистану, Узбекистану та України, у 

кримінальному законодавстві яких відсутня стаття про фальсифікацію доказів, 

використання кваліфікуючої ознаки «діяння, поєднане із штучним створенням 

доказів…» може вважатись виправданим, хоча і не вирішує комплексно проблему 

наявності законодавчої прогалин щодо регламентації відповідальності за 

фальсифікація доказів. 

 Неправдивий донос. Норми, які встановлюють відповідальність за 

неправдивий донос або неправдиве повідомлення про злочин, передбачені у КК 

всіх країн СНД. Побудовані за проектом ст. 325 Модельного КК, такі норми майже 

не відрізняються. 

 Описання об’єктивної сторони посягання відбувається за допомогою двох 
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ознак – «донос» (використовується у КК 10 країн СНД, за виключенням Киргизії 

та України),  а також «неправдиве повідомлення про вчинення злочину» (вжите у 

ст. 329 КК Киргизії, ст. 383 КК України). На думку багатьох науковців, 

характеристика діяння і для тих складів, у яких використане перше 

формулювання, і для тих, у яких використане друге, є тотожною, і включає 

повідомлення у будь-який спосіб неправдивої інформації правоохоронним 

органам або суду. Водночас, зміст повідомлення відрізняється: «донос» 

передбачає обов’язкові відомості про особу, яка начебто вчинила злочин, а 

«неправдиве повідомлення» – лише інформацію про факт кримінального 

правопорушення. Окремі вчені не виключають, що «неправдиве повідомлення про 

злочин» може містити і самообмову. 

 У тексті кримінальних законів, як правило, не вказується адресат 

повідомлення. Виключення становлять лише акти Молдови та України. Зокрема, у 

ст. 311 КК Молдови використовується узагальнена характеристика – у ній йдеться 

про «завідомо неправдивий донос органу або службовій особі, яка має право 

порушити кримінальне переслідування»; у ст. 383 КК України називаються 

конкретні адресати неправдивого повідомлення про злочин – «суд, прокурор, 

слідчий або орган досудового розслідування». 

 Навіть у тих країнах, кримінальне законодавство яких текстуально не 

визначає адресат неправдивого доносу, наявність в діях особи складу відповідного 

злочину пов’язується з передачею (наміром передачі) відомостей органу або 

службовій особі, уповноваженій від імені держави приймати повідомлення про 

злочин.      

  

 Лжесвідчення. Кримінальне законодавство всіх без виключення країн СНД 

містить норми, які передбачають відповідальність за названий вид злочинної 

поведінки, щоправда, назви статей, у яких розміщені відповідні норми 

відрізняються. Зокрема, у КК Таджикистану та Узбекистану використовується 

термін, вжитий також у назві ст. 329 Модельного КК – «Лжесвідчення». У 
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законодавстві інших країн відповідний вид злочину йменується – «Неправдиве 

показання» або «Завідомо неправдиве показання». У назві ст. 370 КК Грузії 

використовується більш широке формулювання – «Неправдиві показання, 

неправдивий висновок, незабезпечення збереження об’єкту експертного 

дослідження або неправильний переклад»; тут прослідковується бажання 

законодавця найбільш повно відобразити у назві зміст забороненої поведінки. 

Нагадаємо також про існування у КК Грузії статті 348
1
 – Неправдиві показання, 

висновок або завідомо неправдивий переклад в адміністративному провадженні та 

ст. 350 – Дача неправдивих пояснень тимчасовій слідчій комісії Парламенту Грузії. 

До набрання чинності Законом від 03.10.2017р. ст. 384 КК України мала 

«традиційну» для більшості країн СНД назву «Завідомо неправдиве показання», 

хоча її зміст і був значно ширшим за назву; в останній редакції ст. 384 КК України 

називається «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу». 

 Характеризуючи норми кримінального законодавства країн СНД, які 

передбачають ознаки складів лжесвідчення, треба відзначити їх подібність між 

собою, та відповідність ст. 329 Модельного КК. Зокрема, до змісту забороненої 

поведінки за кодексами всіх країн входить дача неправдивих показань свідком чи 

потерпілим, [надання] неправдивого висновку експертом, [здійснення] 

неправильного перекладу перекладачем. За КК Казахстану, Киргизії, Молдови, РФ 

до названих дій приєднується ще й надання неправдивого висновку (або показань) 

спеціалістом, а за КК України – ще й неправдивий звіт оцінювача про оцінку 

майна під час здійснення виконавчого провадження. В принципі використання 

узагальнюючого терміну «лжесвідчення» для характеристики відповідної 

поведінки є припустимим. Водночас, у ст. 312 КК Молдови відповідальність 

експерта пов’язується не лише із неправильним перекладом, а й з неправильною 

інтерпретацією – тут традиційне розуміння «лжесвідчення» розширюється. 

Об’єктивна сторона злочину за ст. 384 КК України у згаданій вище останній 

редакції була доповнена новою формою – «поданням завідомо недостовірних або 

підроблених доказів» суду або іншому уповноваженому органу.  
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 Треба відзначити, що КК Грузії, окрім статті про неправдиві показання (ст. 

370), виокремлює норму, яка встановлює відповідальність за дачу свідком або 

потерпілим суперечливих показань (ст. 371
1
) – остання поведінка карається менш 

суворо, ніж неправдиві показання.  На наш погляд, дуже складною є проблема 

розмежування складів злочинів за вказаними статтями. Якщо говорити про ознаки 

об’єктивної сторони, то давання суперечливих показань принаймні в одному 

випадку може оцінюватись як неправдиві показання. Формулювання, вжите у 

диспозиції ч. 1 ст. ст. 371
1 

– «умисне перешкоджання здійсненню правосуддя, яке 

виявляється у дачі свідком або потерпілим по суті суперечливих показань» - також 

не може бути використане для розмежування, адже неправдиві показання 

безперечно перешкоджають здійсненню правосуддя. Ознаки суб’єктивної сторони, 

а саме характеристика вини (прямий умисел) також збігаються, принаймні, на 

перший погляд. Чи можлива ситуація, коли суб’єкт, даючи показання, котрі 

суперечать тим, що він надавав раніше і  бажаючи тим самим перешкодити 

здійсненню правосуддя, водночас не усвідомлює неправдивий характер своїх 

свідчень хоча б в одному випадку? Видається, що ні – усвідомлення, хоча б на 

рівні «припускання» має бути наявним, інакше не можна вести мову про свідоме 

перешкоджання правосуддю. Очевидно, у складі неправдивих показань ступінь 

усвідомлення неправдивості має бути вищим і передбачає лише точне знання про 

те, що свідчення не відповідають фактам (відзначимо, що грузинський 

законодавець при описанні ознак неправдивих показань даремно не використовує 

традиційний зворот «завідомо неправдиві показання»). 

 Описання об’єктивної сторони лжесвідчення за законодавством всіх країн 

СНД доповнюється характеристикою обстановки вчинення злочину. Здебільшого 

вказується на те, що давання неправдивих показань та інші дії можуть бути 

вчинені досудового розслідування (дізнання та досудового розслідування) або у 

суді. Законодавець Білорусії уточнює обсяг дії норми про лжесвідчення, вказавши, 

що судовий розгляд має стосуватись цивільних або кримінальних справ (ч. 1 ст. 

401). Очевидно, такий же висновок можна зробити щодо складу за ст. 370 КК 
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Грузії; текстуально зазначена норма не називає вид провадження, проте серед 

злочинів проти порядку управління міститься окрема стаття – ст. 348
1
, у якій 

йдеться про неправдиве показання, висновок, а також про неправдивий переклад в 

адміністративному провадженні. У новій (від 05.12.13 р.) редакції ст. 338 КК 

Вірменії, вказується на неправдиві показання під час розгляду цивільної, 

адміністративної та кримінальної справи. У законодавстві інших країн подібних 

застережень (щодо виду судового провадження) немає
9
. За ст. 312 КК Молдови 

обстановка вчинення лжесвідчення описана формулюванням «під час розгляду 

справи в суді національної або міжнародної інстанції». 

 Оригінальним у визначенні обстановки вчинення злочину «завідомо 

неправдиве показання» виявився український законодавець. У ч. 1 ст. 384 КК 

України йдеться про те, що карається «лжесвідчення» в широкому значенні цього 

слова (див. вище) або подання недостовірних чи підроблених доказів «органу, що 

здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді 

правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії 

Верховної Ради України». В даному випадку слід відзначити, що діяльність 

слідчих комісій ВРУ, да власне і Вищої ради правосуддя, немає ніякого 

відношення до здійснення правосуддя, в той час як ст. 384 знаходиться у Розділі 

ХVІІІ Особливої частини КК України «Злочини проти правосуддя». Для 

уникнення проблем можна запозичити досвід грузинського законодавця, який 

розмістив статті про посягання на діяльність тимчасових слідчих комісій 

Парламенту Грузії у Главі XL «Злочини проти порядку управління» (ст. 349 – 351 

КК Грузії). 

 Суб’єктивна сторона лжесвідчення за законодавством усіх країн СНД 

характеризується виною у формі прямого умислу; у багатьох кодексах 

застерігається «завідомість» неправдивих показань (Азербайджан, Білорусь, 

Казахстан, Киргизія, Молдова, РФ, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, 

Україна). Мотив і мета для основних складів не зазначається; водночас, наявність 

                                                 
9
 Водночас, специфічні ознаки суб’єкта – наприклад, характеристика «потерпілий» може вказувати на вид 

провадження 
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у винної особи корисливої мети або мотиву за законодавством більшості країн 

СНД розглядається як обтяжуюча обставина (виняток – КК Азербайджану,  

Киргизії, РФ, Узбекстану). 

 Характеристику суб’єкта лжесвідчення можна побачити за описанням змісту 

діяння (див. вище). 

 Кваліфіковані види злочину за законодавством багатьох країн СНД 

сформульовані подібно до того, як це зроблено у ч. 2 ст. 329 Модельного КК. 

Укладачі цього акту запропонували визнавати обтяжуючими обставинами 

лжесвідчення: а) поєднання його з обвинуваченням у тяжкому чи особливо 

тяжкому злочині; б) поєднання з штучним створенням доказів обвинувачення; в) 

корисливу мету. Зазначені обставини в більш або менш повній мірі знайшли своє 

відображення у КК всіх країн СНД, за виключенням Узбекистану. Ч. 3 ст. 238 КК 

Узбекистану встановлює посилену відповідальність за лжесвідчення, вчинене в 

інтересах організованої групи. Ознака аналогічного змісту (щоправда, наряду з 

іншими – «традиційними») є і в КК Таджикистану. На наш погляд, наявність 

подібної обставини виправдана, оскільки зменшується можливість уникнення 

відповідальності за злочинну діяльність керівників та членів організованих 

угрупувань. 

 Кримінальне законодавство деяких країн СНД (Вірменія, Киргизія, РФ, 

Таджикистан) передбачає спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення лжесвідчення. Йдеться про випадки, коли 

відповідний суб’єкт (свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст, перекладач) під час 

досудового або судового провадження, проте до винесення судом рішення по 

справі, добровільно заявив про неправдивість своїх свідчень або висновку або про 

неправильний переклад. Треба зауважити, що у законодавстві трьох країн, окрім 

Вірменії, йдеться саме про звільнення від кримінальної відповідальності. У ч. 3 ст. 

338 КК Вірменії використовується формулювання «особа не підлягає кримінальній 

відповідальності». Очевидно останній варіант є некоректним: в діях особи, яка 

вчинила лжесвідчення, є всі ознаки складу закінченого злочину, а її (цієї особи) 
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позитивна посткримінальна поведінка не свідчить про відсутність підстав для 

відповідальності. Неточність у формулюванні ми можемо пояснити тим, що у 

згаданій вище ч. 3 ст. 338 КК Вірменії як альтернатива добровільній заяві суб’єкта 

передбачено таку ознаку свідчень, яка може розглядатись як негативна для 

відповідного складу. Цитуємо: «особа не підлягає кримінальній відповідальності, 

якщо її діяння не могло мати значення для розгляду справи, або якщо вона в ході 

попереднього слідства або судового провадження до винесення судом вироку, 

рішення або постанови, добровільно заявила про дані нею неправдиві свідчення, 

неправдивий висновок або неправильний переклад». З першої частини наведеного 

речення можна зробити висновок, що лжесвідчення фактично відсутнє, якщо 

поведінка особи не може вплинути на розгляд справи. У другій частині речення, 

на нашу думку, треба було б вести мову про звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 Відмова учасників провадження від виконання покладених на них обов’язків. 

Норми, подібні за змістом до ст. 330 Модельного КК (Відмова від дачі показань), є 

у кодексах всіх країн СНД, за виключенням Узбекистану. В цілому можна 

говорити про значну схожість в описанні ознак складів злочинів за такими 

статтями. Відмінності стосуються двох аспектів: по-перше, визначення кола 

суб’єктів злочину, та, по-друге, у криміналізації не лише відмови від виконання 

певних процесуальних функцій, а й ухилення від цього. 

 У кримінально-правових законах більшості країн СНД (Азербайджан, 

Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Туркменістан) йдеться лише про відмову 

від давання показань свідком або потерпілим. В окремих випадках наряду із 

вказаними діями, карається також невиконання інших процесуальних обов’язків з 

боку зазначених вище осіб: це відмова свідка або потерпілого від явки за 

викликом до органів, дізнання, слідства або суду (ч. 1 ст. 352 КК Таджикистан); 

ухилення потерпілого від проходження освідчення, здійснення відносно нього 

судової експертизи у випадках, у яких не потрібна його згода, а також ухилення 

від надання зразків почерку та інших зразків для порівняльного дослідження (ст. 
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308 КК РФ). У ст. 402 КК Білорусії встановлено відповідальність для свідка або 

потерпілого не лише за відмову від дачі показань, а й за ухилення від дачі таких. 

 У кримінальному законодавстві чотирьох країн СНД  (Білорусії, Киргизії, 

Таджикистану, України) застосовується більш широкий підхід до визначення 

суб’єкта злочину у розглядуваних складах. У кодексах цих країн встановлюється 

відповідальність і  деяких інших учасників процесу за невиконання ними їх 

функцій, зокрема злочинами є: відмова експерта від надання висновку (ст. 331 КК 

Киргизії); відмова експерта, спеціаліста, перекладача або понятих від явки за 

викликом до органів, дізнання, слідства або суду, а також від виконання обов’язків 

(ч. 2 ст. 352 КК Таджикистан); відмова експерта чи перекладача без поважних 

причин від виконання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК України); відмова 

або ухилення експерта чи перекладача від виконання покладених на них 

обов’язків (ст. 402 КК Білорусії). 

З наведеного вбачається, що в деяких випадках зміст обов’язку, від 

виконання якого відмовляється або ухиляється той чи інший учасник 

провадження, конкретизується, а в інших – ні. Перший варіант характерний при 

встановленні відповідальності для свідка та потерпілого (відмова давати 

показання, відмова з’являтися за викликом, ухилення від освідчення тощо). 

Другий варіант застосовується для інших суб’єктів – експерта, спеціаліста, 

перекладача або понятих; при описання їх поведінки здебільшого 

використовується узагальнене формулювання «відмова від виконання покладених 

на них обов’язків». Зміст обов’язків у таких випадках треба встановлювати за 

допомогою норм процесуального законодавства тієї чи іншої країни. 

Ознаки суб’єкта – дивись за характеристикою діяння. Варто відзначити, що 

перелік учасників процесу, які підлягають відповідальності за відмову/ ухилення 

від виконання покладених на них обов’язків, коливається від вузького (свідок та 

потерпілий) до більш широкого (експерт, спеціаліст, перекладач та поняті). 

Найбільш повний перелік у ст. 352 КК Таджикистану; при цьому відповідальність 

першої та другої групи суб’єктів диференційована по окремих частинах вказаної 
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статті. Лише за кодексом України до кола суб’єктів злочину не включено 

потерпілого. 

Ознаки суб’єктивної сторони відмови/ ухилення учасників провадження від 

виконання покладених на них обов’язків за законодавством країн СНД 

текстуально не визначаються. Безперечною є думка про те, що відповідне 

посягання вчинюється лише умисно. Мотив ніякого значення для кваліфікації не 

має, хоча в окремих кодексах (КК Білорусії, України) вказується, як на умову 

кримінальної відповідальності, на те, що той чи інший учасник процесу 

відмовляється від виконання своїх обов’язків без поважних причин. 

У кодексах більшості країн СНД міститься застереження відносно кола осіб, 

які не підлягають відповідальності за відмову від дачі показань. Як правило, це 

близькі родичі тих, проти кого збираються докази. Значно ширший перелік 

наведений у примітці до ст. 421 КК Казахстану; крім родичів тут названі: 

священнослужителі – за відмову від дачі показань проти осіб, які довірилися їм на 

сповіді, медіатори – проти осіб та про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з 

медіацією, учасники національного превентивного механізму – проти осіб та про 

обставини, які стали їм відомі із розмов з особами, що містяться в спеціальних 

установах, що забезпечують тимчасову ізоляцію від суспільства. Такий підхід, в 

принципі, заслуговує на увагу, проте кращим, на наш погляд, є застосування 

«відсильного» варіанту, наприклад: «Не підлягає кримінальній відповідальності за 

відмову давати показання особа, яка, відповідно до закону, не має права або не 

зобов’язана давати показання проти тієї чи іншої особи, а також з приводу того чи 

іншого факту». 

Тепер пропонуємо розглянути другу злочинів проти порядку одержання 

доказів та залучення їх до справи – це посягання, які характеризуються наявністю 

злочинного впливу на особу, яка дає (може давати) показання та/або надає (може 

надавати) інші докази. Нагадаємо, що відповідальність за такі посягання 

диференціюється залежно від суб’єкта злочину. 

Примушення до давання показань. Кримінальне законодавство більшості 
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країн СНД (за винятком Азербайджану та Узбекистану),  спираючись на приклад 

Модельного КК, містить норми, які встановлюють відповідальність за 

примушування до давання показань з боку особи, яка наділена спеціальними 

повноваженнями. У кодексах Азербайджану та Узбекистану вчинення таких дій, 

як примушування давати показання, «заховане» у складах катування (ст. 293 КК 

Азербайджану, ст. 235 КК Узбекистану). У деяких країнах (Молдова, Україна) тиск 

на особу з метою одержати від неї свідчення, залежно від деяких фактичних 

обставин,  може розглядатись або як примушування до давання показань, або як 

катування. 

Варто відзначити, що норми – аналоги ст. 332 Модельного КК СНД, у 

більшості кодексів розміщені традиційно серед злочинів проти правосуддя, в той 

час, як у КК Грузії ст. 335 «Примушування до давання пояснень, показань або 

висновків» розташована серед групи службових злочинів. 

Посягання, які характеризуються наявністю незаконного впливу на особу, 

яка дає (може давати) показання або надає (може надавати) інші докази, є 

двооб’єктними. Додатковим об’єктом у відповідних складах  виступають особисті 

блага людини: психічний спокій, тілесна недоторканність або здоров’я. У 

законодавстві країн СНД існує декілька підходів до визначення потерпілого у 

складах примушування: більш вузький і більш широкий. За першим підходом, 

примушування може чинитися відносно підозрюваного, обвинуваченого (у 

Вірменії, Таджикистані – ще й підсудного), а також потерпілого, свідка та 

експерта. Таке коло потерпілих було закріплено у ст. 332 Модельного КК; наразі 

для більшості країн характерний саме цей варіант (див. КК Білорусії, Грузії, 

Казахстану, Таджикистану, Туркменістану).  За другим, більш широким, підходом, 

потерпілим у складі примушування мають визнаватись також ще спеціаліст та/або 

перекладач – конкретний «набір» потерпілих у кодексі тієї чи іншої країни 

відрізняється (наприклад, у КК Киргизії, РФ – це експерт та спеціаліст, у КК 

Вірменії, Молдови – це експерт та перекладач). У законодавстві України (ст. 373 

КК) особа, на яку чиниться тиск, текстуально не визначена, тлумачення 
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здійснюється науковцями та судовою практикою. Вважається, що  потерпілим від 

злочину за ст. 373 КК України є особа, яка згідно з процесуальним законодавством 

може давати показання при допиті під час дізнання або досудового слідства, – 

підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, експерт.  

Відзначимо, що характеристика потерпілого справляє безпосередній вплив 

на формулювання інших ознак у складах примушування. 

 Об’єктивна сторона складів злочину примушування у законодавстві всіх без 

виключення країн визначається шляхом описання діяння та способу (способів) 

його вчинення. Діяння передбачає примушування потерпілого до певної поведінки 

– зокрема, до давання показань (беззаперечно стосується підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, потерпілого та свідка, а за кодексами окремих країн – 

і таких потерпілих, як експерт чи спеціаліст); а також до надання (здійснення) 

висновку (відноситься до експерта, спеціаліста). У законодавстві тих країн, які 

застосовують широкий підхід до визначення потерпілого, альтернативним 

названим вище діянню є примушування до здійснення перекладу (щодо 

перекладача). Треба відзначити, що у законодавстві окремих країн (Вірменія, 

Молдова) відносно експерта, спеціаліста чи перекладача криміналізується лише 

примушування до здійснення неправдивого висновку або здійснення 

неправильного перекладу; у кодексах інших країн подібних застережень не має. 

У ст. 309 КК Молдови йдеться ще й про примушування укласти угоду про 

визнання вини; шляхом тлумачення можна встановити, що відповідна дія може 

стосуватись обвинуваченого або особи, якій в подальшому збираються надати 

такий статус. Набагато ширше характеристика діяння у ст. 415 КК Казахстану. За 

змістом частини 1 цієї статті, склад злочину утворює «примушування 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка до дачі показань, а також 

перешкоджання особі у добровільній дачі показань, наданні заяви про вчинений 

злочин або примушування до відмови від дачі показань, або примушування 

експерта до надання висновку». З огляду на реалії правозастосовної практики, 

досвід криміналізації такої поведінки, як примушування відмовитись від показань 
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або від надання повідомлення про злочин, примушування укласти угоду про 

визнання вини, виглядає схвальним і заслуговує на увагу. 

Способи вчинення примушування у загальному вигляді можна 

охарактеризувати як психічне та/або фізичне насильство. Якщо говорити 

конкретніше, то у більшості досліджуваних джерел (за винятком України), йдеться 

про примушування «шляхом погроз, шантажу та інших незаконних дій». 

Законодавець Вірменії та Молдови не виокремлює шантаж, очевидно розглядаючи 

його як різновид погрози (психічного насильства). У КК Грузії навпаки 

застосовується більш широкий підхід до визначення способів примушування – як 

такий там зазначається ще й обман. 

Інший варіант використовує законодавець України – у ст. 373 КК не 

наводиться перелік конкретних способів примушування до давання показань, 

вживається лише узагальнююча характеристика «шляхом незаконних дій». 

Насильство (фізичне) як спосіб вчинення злочину передбачено практично у 

всіх досліджуваних джерелах, за винятком КК Молдови. Судячи із формулювання 

ст. 309 цього акту – «Примушування… якщо це не є катуванням або жорстоким чи 

таким, що принижує людську гідність, поводженням», законодавець Молдови 

відносить застосування фізичного насильства (принаймні, окремих його проявів) 

до складу катування. На наш погляд, в цьому є рація: такий підхід позбавляє 

необхідності у визначенні критеріїв відмежування насильства та катування 

(тортур). Відшукати такі критерії, як це буде показано у наступному розділі 

роботи, достатньо складно у теоретичному аспекті, і майже неможливо в 

практичному; оскільки будь-яке фізичне насильство, застосоване до особи з 

метою примусити її давати показання чи вчинити інші дії / утриматись від їх 

вчинення, може розглядатись як катування саме через наявність вказаної мети. 

Застосування фізичного насильства до потерпілого в процесі 

примушування, розглядається як обтяжуюча обставина вчинення злочину за 

законодавством майже всіх країн СНД, за виключенням Молдови (див. вище) і 
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Таджикистану
10

. При цьому, у КК Грузії кваліфікований склад примушування 

пов'язаний із наявністю насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я 

потерпілого – це означає, що менш тяжке насильство може розглядатись як «інші 

незаконні дії» в межах ч. 1 ст. 335. 

У багатьох джерелах крім застосування фізичного насильства, 

виокремлюється ще й такі його прояви, як знущання та/або тортури (катування). 

У зв’язку з цим, нагадаємо, що кримінальне законодавство двох кран СНД 

(Азербайджану та Узбекистану) не містить спеціальних норм про відповідальність 

за примушування давати показання.  Вчинення відповідних дій фактично входить 

до складів інших злочинів проти правосуддя. Зокрема, у ч. 2 ст. 293 КК 

Азербайджану передбачена відповідальність за катування, під яким, згідно 

примітки до цієї статті, розуміється «спричинення сильної фізичної болі або 

психічних страждань з метою одержання інформації або зізнання від самої особи 

або від іншої особи … примушування до вчинення будь-якого діяння проти 

волі…». За ст. 235 КК Узбекистану карається «застосування тортур або інших 

жорстоких, нелюдяних чи таких, що принижують гідність, видів поводження та 

покарання, тобто незаконний психічний чи фізичний вплив на підсудного, 

обвинуваченого, свідка, потерпілого чи іншого учасника кримінального процесу 

або засудженого, що відбуває покарання… з метою одержання від них будь-якої 

інформації, зізнань у вчиненні злочину, їх самовільного покарання за вчинене 

діяння, а також примушування їх до вчинення будь-яких дій». Цікаво, що 

узбецький законодавець розшифровує зміст «психічного та фізичного впливу», як 

«нанесення ударів, побоїв, тортур, спричинення мучень та інші незаконні дії». З 

огляду на вказане, диспозиція ст. 235 виглядає надто громіздкою і важкою для 

сприйняття. Звернемо увагу, що насильства при катуванні за КК Азербайджану є 

більш вузьким (не будь-яке насильство, а те, що спричиняє «сильний фізичний 

біль або психічні страждання»).  Іншими словами, деякі варіанти тиску на 

                                                 
10

 Ч.2 ст. 354 КК Таджикистану виключена. Застосування фізичного насильства в принципі може 

охоплюватись основним складом примушування до дачі показань або вимагати кваліфікації як злочин проти особи 

чи службовий злочин (перевищення влади).  
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потерпілого з метою одержання від нього показань, вчинення ним інших діянь 

(наприклад, укласти угоду про примирення, забрати заяву про злочин тощо) 

можуть визначатись як катування за КК Азербайджану, і фактично любий тиск (з 

огляду на формулювання «інші незаконні дії») – за КК Узбекистану. 

У кодексах деяких країн заподіяння в результаті примушування тяжких 

наслідків, розглядається як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака. 

Суб’єктивна сторона складу примушування передбачає умисну форму вини. 

Такий висновок можна зробити з наявності спеціальної мети, яка у більшості 

досліджуваних джерел не відокремлюється від характеристики діяння 

(«примушування давати показання» – аналогічно «примушуванню з метою 

одержати показання»). 

В цілому можна зробити висновок, що всі досліджувані джерела 

(Модельний КК та кодекси країн СНД) практично ідентично визначають суб’єкт 

примушування до дачі показань. Якщо не брати до уваги незначні редакційні 

відмінності, які не впливають на зміст норми, суб’єктами примушування завжди 

називають особу, яка здійснює дізнання та особу, яка проводить попереднє 

(досудове) розслідування. За законодавством багатьох країн (Вірменія, Казахстан, 

Молдова, Туркменія, Україна) до кола суб’єктів належить ще й прокурор. 

Беручи до уваги положення ст. 332 Модельного КК, у якій серед суб’єктів 

примушування називається «особа, що здійснює правосуддя», законодавець 

Білорусії, Вірменії та Молдови пішов тим же шляхом. При цьому у ст. 394 КК 

Білорусії збережено назване формулювання, а у кодексах Вірменії та Молдови  

йдеться про «суддю». Варто наголосити, що законодавець Вірменії та Молдови 

виявився послідовним у дотриманні зв’язку «суб’єкт – потерпілий»: оскільки 

суб’єктом примушування може виступати суддя, потерпілим від злочину 

примушування до дачі показань може бути і підсудний. У ст. 341 КК Вірменії 

прямо йдеться про примус відносно підсудного, у ст. 309 КК Молдови 

використано узагальнюючу характеристику потерпілого «примушування 

особи…». Разом з тим, у ст. 394 КК Білорусії зазначається вичерпний перелік 
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потенційних потерпілих, і підсудний там не зазначається. 

 Інший підхід відносно суб’єкта примушування закріплений у КК Грузії; він 

пов'язаний із тим, що ст. 335 «Примушування до давання пояснень, показань або 

висновків» визначає заборонений тип поведінки не лише для осіб, які від імені 

держави покликані реалізувати правосуддя, а й для тих, хто як офіційна сторона, 

бере участь у здійсненні будь-якого провадження (нагадаємо, що ст. 335 

розташована серед групи службових злочинів). Суб’єкт примушування за цією 

статтею – «чиновник або особа, прирівнювана до нього». 

Незаконний вплив на свідка, потерпілого, експерта та перекладача 

«загальним суб’єктом» за кримінальним законодавством країн СНД може 

полягати у вчиненні таких діянь: 1) перешкоджання з’явленню до суду чи органів 

досудового (попереднього) слідства; 2) перешкоджання даванню показань; 3) 

підкупу до давання неправдивих показань (або до «лжесвідчення» у широкому 

значенні цього слова); 4) примушування до давання неправдивих показань 

(«лжесвідчення»); 5) примушування до відмови (ухилення) від давання показань; 

6) погроза з помсти за дані показання чи висновок. Треба відзначити, що 

криміналізація незаконного впливу на носія доказів з боку загального суб’єкта у 

досліджених нами джерелах має значні відмінності, що не було характерним для 

описання інших посягань. 

По-перше, відрізняється сама кількість норм, присвячених відповідальності 

за вказані посягання. Так, у кодексах лише трьох країн – Білорусії, Вірменії та 

Таджикистану, так само як у Модельному КК СНД, виокремлюється стаття про 

перешкоджання з’явленню свідка або потерпілого до органів людства чи суду (ст. 

328 Модельного КК, ст. 403 КК Білорусії, ст. 337 КК Вірменії, ст. 350 КК 

Таджикистану.  При цьому, за змістом вказаних статей, окрім ст. 350 КК 

Таджикистану, караються не лише дії по перешкоджанню з’явленню особи до 

органів слідства чи суду, а й перешкоджання давати свідчення. За законодавством 

України перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів 

досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної слідчої комісії ВРУ, 
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визначене не в окремій нормі, а серед інших видів незаконного впливу на вказаних 

потерпілих (ст. 386 КК).  У кодексах інших країн СНД спеціальна відповідальність 

за вказані дії не передбачена. 

Лише у двох країнах – Білорусії та Україні – пропонується карати вплив на 

носія показань вже після їх давання; у кодексах цих країн криміналізується 

«погроза з помсти» за раніше дані показання чи висновок. 

Підкуп до лжесвідчення, а також примушування вчинити такі дії, за 

законодавством одних країн «розведене» по різних складах, принаймні, на рівні 

різних частин статей кодексів (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизька 

Республіка, РФ, Таджикистан, Туркменістан), за законодавством інших  – 

передбачене як альтернативні дії в межах одного і того ж юридичного складу 

злочину (Білорусія, Грузія, Молдова, Узбекистан, Україна).  На наш погляд, 

кращим є перший варіант, оскільки він дозволяє диференціювати відповідальність 

за зовсім різні, з точки зору ступеню суспільної небезпеки, діяння. Підкуп 

людини, на відміну від примушування,  не пов'язаний із впливом на її психічне чи 

фізичне здоров’я, а останнє за законодавством всіх країн СНД розглядається як 

самостійний об’єкт кримінально-правової охорони. Отже, у цьому плані ст. 386 

КК України вимагає удосконалення. 

По-друге, відрізняється, іноді значно, сам зміст норм про відповідальність за 

незаконний вплив на носіїв доказів з боку загального суб’єкта, що і буде 

продемонстроване нами нижче. 

Отже, порівнювати будемо норми про підкуп, а також примушення до 

«лжесвідчення», які наявні у законодавстві всіх без винятку країн СНД. Коло 

потерпілих за відповідними нормами дещо відрізняється. У більшості – обидва 

варіанти незаконного впливу стосуються свідка, потерпілого, експерта та 

перекладача. У кодексах лише двох країн – Білорусії та України – не названий 

перекладач. Водночас, за ст. 309 КК РФ підкуп та примушування можуть 

стосуватись, крім названих вище чотирьох категорій, ще й спеціаліста. 

Кардинально інший підхід демонструє законодавець Туркменістану: за ст. 203 КК 
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цієї країни карається підкуп та примушування до дачі неправдивих показань, 

вчинене також відносно підозрюваного чи обвинуваченого. Вважаємо, що такий 

підхід заслуговує на увагу, з огляду на те, що лжесвідчення з боку підозрюваного 

(обвинуваченого) не розглядається як злочин, тому і підбурювання до таких дій не 

є злочином. Отже, поведінка «загального» суб’єкта, який чинить незаконний 

вплив на підозрюваного (обвинуваченого) в більшості випадків (якщо вона не 

пов’язана із застосуванням кримінально-караних погроз чи фізичного насильства) 

не буде мати ознак жодного злочину. Наявна прогалина має бути усунена, зокрема, 

при реформуванні українського законодавства. 

Об’єктивна сторона складів незаконного впливу на людину – «джерело 

показань» передбачає не лише діяння, а й спосіб його вчинення. У більшості 

досліджених джерел діяння визначається за допомогою двох термінів «підкуп» та 

«примушування». У ст. 314 КК Молдови використовується узагальнююча 

характеристика «спонукання» (рос. мовою – «побуждение»), зміст якої знову ж 

таки пов'язаний із примушуванням чи підкупом: «Спонукання – шляхом примусу 

або шляхом обіцянки, пропозиції чи надання майна, послуг або інших переваг 

майнового чи немайнового характеру –…». Отже, законодавством Молдови 

карається не лише підкуп свідка, потерпілого, експерта чи перекладача, а й 

обіцянка незаконної винагороди, при  цьому сама «винагорода» може носити як 

майновий, так і немайновий характер. Тлумачення норм інших джерел показує, що 

поняття підкупу вживається у них лише у вузькому значенні. 

Характеристика примушування тісно пов’язується із описанням способу 

незаконного впливу на особу потерпілого. За законодавством більшості країн 

СНД, примушування, принаймні на рівні основного складу злочину, передбачає 

застосування до потерпілого: а) погроз; б) шантажу. Як правило, у тексті норм 

прописаний зміст погроз, а також їх адресат. Здебільшого йдеться про погрозу 

застосування фізичного насильства, а також погрозу знищення чи пошкодження 

майна; при цьому погроза може стосуватися як самого потерпілого, так і його 

близьких (близьких родичів). У КК двох країн – України та Білорусії – не 
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виокремлюється шантаж як спосіб примушування, проте зміст погроз більш 

широкий, і включає також погрозу розголошення певної інформації  (за ст. 404 КК 

Білорусії передбачена погроза «поширенням наклепу або розголошенням інших 

відомостей, яких потерпілий  або його близькі бажають зберегти у таємниці»; у ст. 

386 КК України йдеться про погрозу «розголошення відомостей, що ганьблять 

потерпілого»). Наведені формулювання можуть розглядатися як визначення 

поняття «шантажу». На наш погляд, подібний підхід є більш конструктивним: 

законодавець, надаючи легального тлумачення поняттю «шантаж» позбавляє 

правозастосовувача необхідності встановлювати, якого ґатунку мають бути 

відомості, розголошенням яких погрожує особа, котра вчиняє примушення до 

лжесвідчення. Також, описання характеру відомостей у КК Білорусії виглядає 

більш «привабливим», і охоплює будь-яку інформацію, яку особа хоче 

утаємничити. З огляду на це має бути уточнено зміст ст. 386 КК України (тим 

більше, досвід у заміні подібних формулювань український законодавець має – 

див., наприклад, ст. 144 КК України 1960 р. та ст. 189 КК України 2001 р.) 

У КК Грузії на рівні основного складу не виписано спосіб примушування до 

«лжесвідчення»; з огляду на це, таким вважають будь-який психічний вплив. 

Також варто зазначити, що альтернативою примушуванню у ч. 1 ст. 372 КК Грузії 

є «звернення» до свідка, потерпілого, експерта чи перекладача. 

У більшості досліджуваних джерел застосування до потерпілого в процесі 

примушування фізичного насильства, розглядається як обтяжуюча обставина 

вчинення злочину. При цьому характер насильства здебільшого впливає на 

диференціацію кримінальної відповідальності за примушування до 

«лжесвідчення». Так, кваліфікованим різновидом вказаного злочину за КК 

Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, РФ, Таджикистану, 

Туркменістану визнається вчинення дій, пов’язаних із застосуванням насильства, 

що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. Особливо кваліфікований 

різновид за законодавством цих же країн пов'язаний із застосуванням насильства, 

що є небезпечним для життя чи здоров’я особи. Водночас за ст. 238 КК 



 

 

 183 

Узбекистану фізичний вплив на потерпілого або його родичів розглядається як 

альтернатива психічному впливу в основному складі примушування до дачі 

неправдивих показань, висновків або перекладу. 

Лише у кодексах Білорусії та України фізичне насильство не передбачене як 

конструктивна або кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака примушування 

до «лжесвідчення». 

Описання об’єктивної сторони злочину за законодавством Республіки 

Молдова доповнюється вказівкою на обстановку вчинення злочину – «при 

здійсненні кримінального переслідування або під час розгляду справи у 

національній чи міжнародній судовій інстанції».  У інших досліджуваних 

джерелах характеристика обстановки (ситуації) не наводиться, проте коментарі, з 

огляду на статус потерпілого, також пов’язують її із процедурою слідства або суду. 

Ознаки суб’єкта злочину у всіх досліджуваних джерелах текстуально не 

вказані; це дає підстави вважати таким так званого «загального суб’єкта» - особу, 

яка має певний «набір» ознак, що дозволяють притягнути її до кримінальної 

відповідальності. У примітці до ст. 372 КК Грузії спеціально обумовлено, що 

передбачений нею злочин «Здійснення впливу на свідка, потерпілого, експерта, 

перекладача» може здійснити і юридична особа; відповідальність для такої – 

штраф та/або позбавлення права займатися діяльністю. 

Суб’єктивна сторона в аналізованих складах характеризується виною у 

формі прямого умислу та спеціальною метою. Зміст мети корелює із змістом 

діяння та колом можливих потерпілих. При підкупі метою є схилити особу до дачі 

неправдивих свідчень, неправдивих висновків або неправильного перекладу. При 

вчиненні примушування зміст мети включає прагнення винного: 1) домогтися від 

потерпілого дачі неправдивих показань, неправдивих висновків або 

неправильного перекладу; 2) домогтися ухилення (відмови) від дачі свідчень. 

Перша з названих цілей зазначається у всіх досліджуваних джерелах, друга – у 

більшості, за винятком КК Туркменістану та Узбекистану. Водночас, у ст. 372 КК 

Грузії виокремлюється примушування до «зміни показань». Особливістю всіх 
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досліджуваних законодавчих актів, так само, як і Модельного КК,  у регулюванні 

цього питання є те, що описання мети нерозривно пов’язане із характеристикою 

діяння: використовуються формулювання «підкуп до…», «примушування до…» 

Обтяжуючі обставини частково наведені нами вище (йдеться про 

застосування в процесі примушування до «лжесвідчення» фізичного насильства 

різного ступеню тяжкості). Крім таких, наявність кваліфікованого (особливо 

кваліфікованого) різновидів злочину за законодавством Азербайджану, Казахстану, 

Киргизії, Молдови, РФ, Таджикистану (як і в Модельному КК) пов’язується із 

його вчиненням злочинними угрупуваннями (організованою групою, злочинною 

групою, злочинною організацією). У ст. 238 КК Узбекистану зміст відповідної 

ознаки  інший – там йдеться про вчинення діяння «в інтересах організованої 

групи». За законодавством Казахстану та Туркменії ступінь тяжкості посягання 

залежить від характеру справи, з приводу якої даються свідчення: за ч. 4 ст. 422 

КК Казахстану карається підкуп чи примушування до «лжесвідчення», поєднаного 

із обвинуваченням у корупційному, тяжкому чи особливо тяжкому злочині; за ч. 4 

ст. 203 КК Туркменії – ті ж дії, пов’язані з обвинуваченням у злочині, пов’язаному 

з корупцією. 

 

3.2. Шляхи вдосконалення КК України в частині відповідальності за 

фальсифікацію доказів 

 

Працюючи над темою даного дослідження – як у теоретичному (робота з 

працями науковців), так і практичному (аналіз матеріалів судової та слідчої 

практики, опитування практичних працівників) аспектах, ми дійшли висновку про 

наявність серйозних проблем у протидії посяганням в сфері доказової діяльності. 

Переважна більшість таких проблем пов’язана з недоліками правового 

регулювання питання кримінальної відповідальності за діяння, що посягають на 

встановлений порядок збирання та фіксації доказів в офіційному провадженні. 

Найбільш суттєвими проблемами, на наш погляд є: 



 

 

 185 

1. Наявність прогалин у правовому регулюванні питання кримінальної 

відповідальності за діяння, що посягають на встановлений порядок збирання та 

фіксації доказів в офіційному провадженні. Можна констатувати, зокрема: 

- відсутність у КК спеціальної норми, яка передбачала би відповідальність за 

підроблення речових, письмових та електронних доказів при здійсненні 

кримінального провадження, вчинене так званим «загальним суб’єктом» (як було 

встановлено у Розділі 2.2.2 вчинення відповідних дій у більшості випадків взагалі 

не тягне настання кримінальної відповідальності); 

- відсутність у КК спеціальної норми, яка передбачала би відповідальність за 

підроблення речових, письмових та електронних доказів при здійсненні 

цивільного, господарського, адміністративного судочинства, провадження в 

справах про адміністративні правопорушення, вчинене «спеціальним» суб’єктом – 

в тому числі, особою, яка бере участь у справі; 

- встановлення «фрагментарної» відповідальності за підроблення речових, 

письмових та електронних доказів в кримінальному провадженні «спеціальним» 

суб’єктом (наприклад, у КК відсутня спеціальна норма про створення 

виправдувальних доказів (так званих «доказів захисту») особами, 

уповноваженими на притягнення до кримінальної відповідальності); 

- встановлення «фрагментарної» відповідальності за примушування свідка, 

потерпілого, експерта до відмови від давання показань чи висновку, а також до 

давання завідомо неправдивих показань чи висновку (у диспозиції ст. 386 КК 

наведено вичерпний перелік способів «примушування», серед яких відсутній, 

зокрема, такий небезпечний спосіб, як застосування фізичного насильства); 

- відсутність у КК норми про кримінальну відповідальність за примушування 

підозрюваного, обвинуваченого до відмови від давання показань – з боку будь-

якого суб’єкта, в тому числі – спеціального; 

- відсутність у КК норми про кримінальну відповідальність за примушування 

підозрюваного, обвинуваченого до давання неправдивих показань, в тому числі 

«самообмови» - з боку осіб, які не є суб’єктами злочину за ст. 373 КК; 
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- відсутність у КК спеціальної норми, яка передбачала би відповідальність 

знищення, пошкодження предметів, документів, інших об’єктів, що є/можуть бути 

визнані доказами, а так само вилучення таких об’єктів, вчинене загальним 

суб’єктом,  а також особами, які беруть участь у здійсненні офіційного 

провадження (за винятком службових осіб, уповноважених на притягнення особи 

до кримінальної відповідальності, для яких відповідні дії можуть оцінюватись як 

так звана «інша фальсифікація» і підлягати кваліфікації за ч. 2 ст. 372 КК). 

2. Наявність недоліків техніко-юридичного характеру у існуючих нормах 

кримінального закону, які передбачають відповідальність за посягання на 

встановлений порядок збирання та фіксування доказів, зокрема: 

- неузгодженість термінології у статтях КК та нормах процесуального 

законодавства (наприклад, використання формулювання «докази обвинувачення» 

у ч. ст. 372, ч.2 ст. 383 КК та «докази обвинувачення чи захисту» у ч. 2 ст. 384 КК, 

в той час як кримінальне процесуальне законодавство не містить поділу доказів на 

«докази обвинувачення» та «докази захисту»); 

- невідповідність назви статті і змісту її диспозиції (диспозицій) – як правило, 

назва є значно «вужчою» (наприклад, ст. 386 КК має назву «Перешкоджання 

з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання 

показань чи висновку»; диспозиція ч. 1 цієї статті передбачає наступне: 

«Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів 

досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України, примушування їх до відмови від давання показань 

чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку 

шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх 

близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп 

свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити 

зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок» - отже у назві статі 

відображено лише дві з чотирьох можливих форм вчинення злочину); 

- «традиційна» для норм КК вада – використання сполучника «а також», який 



 

 

 187 

вживається тут як синонім «або».  

3. Існування невиправданої конкуренції між  кримінально-правовими 

нормами (прикладом такої можна назвати конкуренцію між ст. 386 КК у формі 

підкупу експерта з метою перешкоджання його з’явленню до суду, примушуванні 

до відмови від давання висновку або давання завідомо неправдивого висновку, та 

ст. 368
4 

КК – остання норма встановлює відповідальність за підкуп особи, яка 

надає публічні послуги; серед адресатів підкупу у першій частині статті прямо 

вказується експерт). 

4. Невизначеність змісту ознак того чи іншого юридичного складу злочину у 

сфері доказування на законодавчому рівні, або, принаймні, на рівні роз’яснень 

(правових позицій) вищих судових інстанцій України, що призводить до 

неоднотипного тлумачення відповідних норм та проблем у їх застосуванні на 

практиці (одним з найбільш «проблемних» на сьогоднішній день є формулювання 

«штучне створення доказів» - особливості його тлумачення див. Розділ 2). 

5. Встановлення в окремих нормах, що є предметом нашого дослідження, 

відповідальності за діяння, які в загальному вигляді можна позначити як 

перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, тимчасової слідчої чи 

спеціальної слідчої комісії ВРУ, в той час як діяльність відповідних установ не має 

жодного відношення до відправлення правосуддя (див. ст. 384-386 КК).  

З наведеного видно, що однією з найбільш серйозних вад кримінального 

законодавства, яке встановлює відповідальність за злочини у сфері доказування, є 

наявність прогалин у криміналізації багатьох проявів суспільно-небезпечної 

поведінки (див. вище). Одним із кроків законодавця по виправленню ситуації 

стало прийняття Закону № 6232 від 3 жовтня 2017 р., з чим пов’язано не лише 

суттєве оновлення процесуального законодавства, а й внесення змін до деяких 

статей КК, зокрема і статті 384, яка одержала не лише нову редакцію частини 

першої, а й нову назву («стара» назва ст. 384 – «Завідомо неправдиві показання», 

«нова» - «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу»). З приводу 

оновленої редакції ст. 384 КК можемо вказати наступне: 
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1) Нова редакція диспозиції ч. 1 ст. 384 КК щодо формулювання ознак 

об’єктивної сторони юридичного складу злочину, передбаченого відповідною 

нормою, доповнена вказівкою на «новий» вид суспільно-небезпечної поведінки – 

подання завідомо недостовірних або підроблених доказів. При цьому текстуально 

не зазначено ознаки з одного боку – суб’єкта, а з іншого – адресата подання 

недостовірних або підроблених доказів. Можна припустити, що характеристики 

сторін визначені у законі раніше при описанні ознак завідомо неправдивого 

показання та завідомо неправдивого висновку. Тоді суб’єктами подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів треба визнавати свідка, потерпілого та 

експерта, а адресатами (стороною одержання) таких доказів – орган, що здійснює 

досудове розслідування, виконавче провадження, суд, Вища рада правосуддя, 

тимчасова слідча чи спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. 

Залишаючи наразі поза увагою перелік можливих адресатів недостовірних або 

підроблених доказів
11

, констатуємо, що суб’єкт їх подання за ч. 1 ст. 384 КК є 

спеціальним, і це – не будь-яка особа, яка вступає у правовідносини з 

визначеними у законі уповноваженими органами з приводу здійснення 

відповідного офіційного провадження, а лише – свідок, потерпілий та експерт. 

Отже, вчинення аналогічного діяння іншою особою, залишатиметься поза межами 

правового регулювання частини першої статті 384 КК. 

2) Законом № 6232 від 3 жовтня 2017 р. не вносилися зміни до частини 

другої статті 384 КК, отже серед кваліфікуючих ознак складу злочину залишається 

і така, як «штучне створення доказів обвинувачення чи захисту». Постає питання: 

як співвідноситься відповідне діяння з поданням завідомо недостовірних або 

підроблених доказів? Зміст кваліфікуючої ознаки за ч. 2 ст. 384 КК був 

встановлений нами у Розділі 2 роботи. Насамперед нагадаємо, що саме 

формулювання «докази захисту чи обвинувачення» вказує на кримінальний 

процес (захист і обвинувачення – сторони у кримінальному процесі); подання 

підроблених доказів за ч. 1 ст. 384 КК може мати місце в межах інших видів 

                                                 
11

 Нашу думку з цього приводу – див. у Розділі 1 (питання про родовий об’єкт Злочинів проти правосуддя). 
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офіційного провадження.  Звідси випливає, що поєднання ознак «штучного 

створення» доказів і «подання» доказів у поведінці одного і того ж суб’єкта 

можливе лише для кримінального провадження. Якщо таке поєднання буде 

наявним, вчинене, належить кваліфікувати лише за ч. 2 ст. 384 КК. «Штучне 

створення доказів», тобто підроблення, вчинене в межах інших видів судового 

провадження, не тягне відповідальності за ст. 384 КК (більш детально про це – 

див. Розділ 2.2.2 даної роботи). 

Таким чином, ми встановили, що внесення змін до ст. 384 КК не може 

розглядатись як комплексне вирішення проблеми, пов’язаної з надто 

«фрагментарним» встановленням відповідальності за фальсифікацію (підроблення 

та використання підроблених) доказів – зокрема, речових, письмових та 

електронних. З огляду на встановлене, в межах цієї частини дисертаційного 

дослідження ми ставимо перед собою два завдання: а) визначити можливі 

теоретичні моделі кримінально-правового регулювання відносин у сфері 

фальсифікації доказів, та встановити оптимальну; б) надати обґрунтовані 

пропозиції щодо вдосконалення КК України в частині встановлення кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію доказів. 

Проведене нами порівняльно-правове дослідження законодавства 

зарубіжних країн у частині кримінальної відповідальності за злочини проти 

встановленого порядку доказової діяльності, а також аналіз наукової літератури з 

цього питання, дозволяє зробити висновок про можливість двох моделей 

кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікація доказів. 

Перша – назвемо її «унітарна» - передбачає встановлення відповідальності за 

фальсифікацію доказів в одній статті кримінального закону. Друга – пропонуємо 

позначати її як «диференційовану» – полягає у диференціації відповідальності за 

фальсифікацію доказів залежно від ряду факторів, таких як: а) механізм 

фальсифікації (безпосередня – вчинена самим фальсифікатором, чи 

опосередкована – шляхом примушування до лжесвідчення, надання неправдивих 

висновків); вид доказів як предмета (об’єкта) фальсифікації (письмові, речові, 
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електронні, особистісні); в) суб’єкт фальсифікації (загальний чи спеціальний); г) 

вид провадження (офіційне, судове, провадження у кримінальних, цивільних, 

адміністративних, господарських справах тощо).  На техніко-юридичному рівні 

диференціація може здійснюватися двома шляхами – шляхом створення окремих 

статей у кримінальному законі, кожна з яких містить ознаки юридичного складу 

злочину певного виду, а також – створенням кваліфікованих різновидів злочину 

того чи іншого виду. Одразу зауважимо, що виділення моделей кримінально-

правового регулювання відносин у сфері фальсифікація доказів, а також їх назви – 

унітарна та диференційована, є нашим «ноу-хау» і не використовується у роботах 

інших авторів.  

Реалізація першої (унітарної) моделі дозволила б усунути будь-які 

прогалини у правовому регулюванні відповідальності за фальсифікацію доказів. З 

іншого боку, створити норму з надто широким змістом, і уникнути роз’яснень 

цього змісту, було б неможливим, отже текст диспозиції єдиної норми про 

фальсифікацію доказів, на нашу думку, виглядав би «переобтяженим». 

У чинному КК реалізована диференційована (хоча і не повною мірою) 

модель кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації 

доказів. Нагадаємо, що окремі прояви фальсифікації доказів у Розділі ХVІІІ  

Особливої частини КК безпосередньо «представлені» такими ознаками: «завідомо 

неправдиве показання» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» 

(ч. 1 ст. 384), «завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384), «подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК), «штучне створення 

доказів обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів 

обвинувачення чи захисту» (ч. 2 ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, 

експерта) до давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 

КК). У Розділі 2 цієї роботи ми встановили, що ознака «завідомо неправдиве 

показання» характеризує фальсифікацію особистісних доказів, вчинену 

безпосередньо, спеціальним суб’єктом  (свідком, потерпілим). Ознака «завідомо 

неправдивий висновок експерта» може бути визначена як фальсифікація 
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письмових доказів, вчинена безпосередньо, спеціальним суб’єктом (експертом). 

Зміст кваліфікуючих ознак «штучне створення доказів обвинувачення», «штучне 

створення доказів обвинувачення чи захисту», є достатньо широким, і, на нашу 

думку, охоплює: а) фальсифікацію речових доказів, фальсифікацію письмових 

доказів – документів (за винятком фальсифікації експертного висновку самим 

експертом – така поведінка відповідає ознакам складу за ч. 1 ст. 384 КК), 

фальсифікацію електронних доказів, вчинену безпосередньо, спеціальним 

суб’єктом; б) вплив на інших осіб з метою спонукати або примусити їх до надання 

завідомо неправдивих показань чи експертних висновків, а також до здійснення 

неправильного перекладу – тобто фальсифікацію, вчинену опосередковано. 

Ознака «завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384 КК) означає 

фальсифікацію будь-якого виду доказів, вчинену безпосередньо, спеціальним 

суб’єктом (перекладачем). «Примушування (потерпілого, свідка, експерта) до 

давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК), за нашим 

визначенням підвидів фальсифікації доказів, характеризує фальсифікацію 

особистісних та письмових доказів, вчинену опосередковано, загальним 

суб’єктом. 

Отже, з урахуванням механізму фальсифікації доказів, в кримінальному 

законі України можна, хоча й з певною долею умовності, виділити дві групи норм: 

1) норми про безпосередню фальсифікацію – фальсифікацію, вчинену самим 

суб’єктом (ст. 384, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 КК); 2) норми про опосередковану 

фальсифікацію – вчинену шляхом примушування до лжесвідчення, надання 

неправдивих висновків (ст. 386, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК). 

У названих вище статтях КК проглядаються лише елементи диференціації 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від виду доказів (письмові, 

речові, електронні, особистісні). Редакція ст. 384 КК до  набрання чинності 

Законом від 3 жовтня 2017 р. встановлювала відповідальність переважною мірою 

за фальсифікацію особистісних доказів (назва статті у «старій редакції» - 

«Завідомо неправдиве показання»). Внесення змін до статті 384 КК, а саме – 
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доповнення її першої частини такою формою, як подання завідомо недостовірних 

або підроблених доказів, порушує диференційовану модель: в одній статті штучно 

поєднуються діяння з фальсифікації особистісних доказів (завідомо неправдиве 

показання), фальсифікації письмових доказів – документів (завідомо неправдивий 

висновок експерта, завідомо неправильний переклад), та (дуже фрагментарно) дії 

по використанню сфальсифікованих речових, письмових, електронних доказів. 

При цьому текстуально не зазначено ознаки з одного боку – суб’єкта, а з іншого – 

адресата подання недостовірних або підроблених доказів. Вважаємо, що це, а 

також надто різний зміст діяння в межах різних форм об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК, різний момент закінчення злочину для цих 

форм, різний суб’єкт – ускладнюють тлумачення та практичне застосування 

названої норми. 

Повертаючись до питання про можливу диференціацію відповідальності за 

фальсифікацію доказів, зауважимо, що за чинним КК суб’єкт фальсифікації 

(загальний, спеціальний) не розглядається як диференціюючий чинник. Більш 

того, практично всі юридичні склади злочинів (за винятком ст. 386 КК), які 

включають діяння із фальсифікації доказів, можуть бути вчинені лише 

спеціальним суб’єктом. Нагадаємо, що в кримінальному законодавстві України, на 

відміну від законодавства окремих зарубіжних держав (див. підрозділ 3.1), немає 

статті, яка встановлювала би кримінальну відповідальність за безпосереднє 

підроблення доказів загальним суб’єктом. 

Вид офіційного провадження, у якому має місце фальсифікація доказів, так 

само, як суб’єкт фальсифікації, за КК України скоріше відіграє роль умови 

кримінальної відповідальності за окремі прояви фальсифікації доказів, аніж роль 

підстави для диференціації відповідальності (раніше ми встановили, що у ч. 2 ст. 

372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК йдеться лише про фальсифікацію доказів у 

кримінальному процесі). На відміну від цього, для кримінального законодавства 

тих пострадянських країн, у яких є статті про фальсифікацію, так само як для 

Модельного КК, характерною є диференціація відповідальності за фальсифікацію 
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залежно від виду справи (провадження), в ході якого здійснюються відповідні дії. 

Здебільшого така диференціація відбувається шляхом виділення окремих частин в 

межах однієї і тієї ж статті; лише за КК Грузії відповідальність за фальсифікацію 

доказів у цивільній або адміністративній справі, а також у кримінальній справі 

передбачена різними статтями (детальніше див. підрозділ 3.1). В законодавстві 

інших країн (окремі штати США, Канада) передбачена більш сувора 

відповідальність за лжесвідчення «під присягою» або у судовому провадженні. 

Вважаємо такий підхід виправданим з огляду на різний ступінь суспільної 

небезпечності дій по фальсифікації доказів у різних видах провадження 

(судочинства). 

Підводячи попередні підсумки, можна стверджувати, що у чинному КК 

України в цілому (хоча і з певними застереженнями) реалізована диференційована 

модель кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації 

доказів. 

Далі пропонуємо розглянути доктринальні підходи щодо можливого 

вдосконалення норм про злочини у сфері доказування загалом, та норм про 

фальсифікацію злочинів зокрема. У наукових працях останніх років вітчизняними 

вченими-криміналістами неодноразово висловлювались думки про доцільність 

створення окремої статті КК про фальсифікацію / підроблення доказів (див., напр., 

роботи М.І. Мельниченка, В.М. Нікітенка, В.Н. Кубальського та інших). Водночас, 

серед науковців небагато тих, хто сформулював більш-менш повне бачення змісту 

такої норми. Можемо навести лише два варіанти, при цьому обидва запропоновані 

авторами кандидатських дисертацій з відповідної проблематики. Так, М.І. 

Мельниченко запропонував доповнити КК України статтею 384
1
 КК «Підроблення 

доказів». Автором розроблено текст диспозицій чотирьох частин відповідної 

статті, при цьому у першій частині визначено ознаки основного юридичного 

складу злочину, а у наступних частинах – його кваліфіковані різновиди: 

«Стаття 384-1. Підроблення доказів 

1. Підроблення речових доказів і документів, вчинене за відсутності ознак, 
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передбачених у частині другій цієї статті, - карається… 

2. Підроблення документів та речових доказів, вчинене прокурором, 

слідчим, співробітником оперативного підрозділу, захисником, – карається… 

3. Ті самі дії, передбачені у частині другій цієї статті, вчинені під час 

досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів чи корупційних 

злочинів – караються… 

4. Дії, передбачені у частині першій, другій та третій цієї статті, що 

спричинили тяжкі наслідки, – караються…» [141, 196-197]. 

У запропонованій редакції статті насамперед привертає увагу відсутність як 

нормативного визначення поняття «підроблення доказів», так і вичерпного 

(невичерпного) переліку дій (способів підроблення), які можуть утворювати 

об’єктивну сторону відповідного складу злочину. Не зважаючи на заявлену назву 

статті (в якій не зазначається вид доказів), можна побачити, що її автор фактично 

пропонує встановити відповідальність за підроблення лише двох видів доказів – 

речових та письмових (останні М.І. Мельниченко позначає за допомогою терміну 

«документи», що на нашу думку є некоректним, насамперед, з огляду на 

вирішення відповідного питання у процесуальних кодексах). Слід вказати, що 

відповідальність за підроблення електронних доказів  у запропонованій нормі не 

передбачена: хоча поняттям «документ» можна спробувати охопити і так званий 

«електронний документ» - проте останнім перелік електронних доказів не 

вичерпується ( див. ст. 100 ЦПК, ст. 96 ГАК, ст. 99 КАС).  Водночас, відзначимо 

пропозицію диференціювати кримінальну відповідальність за підроблення доказів 

в залежності від суб’єкта злочину (ч. 1 ст. 384-1 передбачає вчинення злочину 

загальним суб’єктом, а ч. 2 – прокурором, слідчим, співробітником оперативного 

підрозділу, захисником). На жаль, у запропонованій нормі не встановлюється 

відповідальність за використання (подання) сфальсифікованих доказів, а така 

поведінка є чи не більш суспільно-небезпечною, ніж власне їх (доказів) 

підроблення. З тексту роботи М.І. Мельниченка також випливає, що він вважає за 

доцільне збереження окремої статті про відповідальність за завідомо неправдиві 
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показання, висновок, переклад (ст. 384 КК), тобто за фальсифікацію особистісних 

доказів. Зауважимо, що пропозиції по доповненню КК статтею про підроблення 

доказів вироблені М.І. Мельниченком до внесення змін і доповнень до ст. 384 КК. 

Що стосується сукупності дій, які ми позначаємо поняттям «опосередкована 

фальсифікація»,  то М.І. Мельниченко пропонує «розвести» склад злочину, 

передбачений ст. 386 КК, по двох окремих нормах: ст. 386 КК з новою редакцією 

та назвою «Перешкоджання з’явленню учасника кримінального провадження або 

їх примушування» (формулювання автора) та ст. 386-2 КК «Підкуп учасника 

кримінального провадження».  

Таким чином, М.І. Мельниченко пропонує диференціювати відповідальність 

за фальсифікацію доказів залежно від таких факторів: а) виду доказів; б) суб’єкта 

фальсифікації; в) механізму фальсифікації. У створеній автором системі норм про 

фальсифікацію доказів, диференціація відбувається двома шляхами: по-перше, 

шляхом створення окремих статей; по-друге, шляхом утворення кваліфікованих 

видів злочинів. 

На відміну від цього,  варіант статті про фальсифікацію доказів, 

запропонований В.М. Нікітенком, з’явився за часів чинної редакції статті 384 КК, 

тому поєднується із пропозиціями автора щодо вдосконалення відповідної норми. 

Коротко: зміст змін до ст. 384 КК зводиться до пропозиції виключити з першої 

частини цієї статті вказівку на дії по поданню завідомо недостовірних або 

підроблених доказів, а з ч. 2 ст. 384 КК –  виключити одну із кваліфікуючих ознак 

складу злочину – вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, 

поєднаних із штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту. Що 

стосується  ст. 384-1,  якою В.М. Нікітенко пропонує доповнити кримінальний 

закон, наведемо її текст повністю: 

«Стаття 384-1 Фальсифікація доказів 

1. Фальсифікація доказів, тобто умисне спотворення фактичних даних чи їх 

процесуальних джерел або засобів встановлення у цивільному, адміністративному 

чи господарському судочинстві учасником справи або представником, – караються 
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штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк 

до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  

2. Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені у кримінальному 

провадженні працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, слідчим, прокурором або захисником, – караються обмеженням волі на 

строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, або поєднані з обвинуваченням чи виправдуванням у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, або вчинені суддею (суддями) – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років» [162, 202-203]. 

У порівнянні з наведеним вище варіантом М.І. Мельниченка, одразу 

привертають увагу наступні моменти: 1) використання В.М. Нікітенком 

формулювання «фальсифікація доказів» замість словосполучення «підроблення 

доказів» у М.І. Мельниченка; 2) визначення поняття «фальсифікація доказів» у 

диспозиції частини першої запропонованої статті; 3) вказівка на вид провадження 

/ судочинства – (цивільне, адміністративне чи господарське судочинство за 

частиною першою статті; кримінальне провадження – за частиною другою статті); 

4) вказівка на спеціальний суб’єкт злочину (учасника справи або його 

представника у частині першій статті; працівника підрозділу, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора або захисника у частині 

другій статті); 5) відсутність вказівки на вид підроблюваних доказів. Не зважаючи 

на останній пункт, дозволимо собі припустити, що В.М. Нікітенко під «доказами» 

у своїй статті все ж таки розуміє не всі види доказів, а лише письмові, речові та 

електронні. Такий висновок випливає у зв’язку із прагненням автора зберегти у 

кодексі ст. 384, щоправда із «новою старою» назвою – «Завідомо неправдиве 

показання, висновок, звіт або неправильний переклад». За таких умов ст. 384 КК 
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передбачатиме фальсифікацію як особистісних (показань), так і письмових 

(висновок, звіт, переклад) доказів. 

Зберігаючи відповідальність за опосередковану фальсифікацію доказів в 

окремій статті закону – ст. 386 КК, В.М. Нікітенко пропонує удосконалити її зміст 

наступним чином:  

«Стаття 386.  Схиляння чи примушування свідка, експерта, оцінювача 

майна, перекладача до завідомо неправдивого показання або відмови від давання 

показань, висновку, акту чи перекладу  

1. Схиляння свідка, потерпілого, експерта чи спеціаліста, оцінювача майна 

або перекладача з метою давання ними завідомо неправдивих показань, висновку, 

звіту про оцінку майна чи перекладу, без ознак насильства або знущання над 

особою, під час здійснення правосуддя, а так само до відмови від давання 

показань, висновку, звіту про оцінку майна чи перекладу, – караються штрафом 

від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 

місяців. 

2. Примушування свідка, потерпілого, експерта чи спеціаліста, оцінювача 

майна або перекладача до давання ними завідомо неправдивих показань, 

висновку, звіту про оцінку майна чи перекладу шляхом погрози вбивством, 

насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення 

відомостей, що їх ганьблять, а також погроза вчинити зазначені дії з метою 

відмови від давання показань, висновку, звіту про оцінку майна чи перекладу або 

з помсти за раніше дані показання, висновок, звіт про оцінку майна чи 

перекладу, – караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк» [162, 203-204]. 

В цілому позитивно оцінюючи прагнення автора розмежувати схиляння та 

примушування як форми впливу на потерпілого, зауважимо, що найбільш 

небезпечний варіант такого впливу – застосування фізичного насильства, 

залишається поза межами запропонованої норми. 
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Таким чином, у створеній В.М. Нікітенком системі норм про фальсифікацію 

доказів, диференціація відповідальності здійснюється залежно від таких факторів: 

а) виду доказів; б) суб’єкта фальсифікації; в) механізму фальсифікації. При цьому 

суб’єктом безпосередньої фальсифікації визнається лише особа, наділена 

спеціальними ознаками. 

Проведене нами дослідження дозволяє стверджувати, що вітчизняні 

науковці в принципі підтримують збереження диференційованої моделі 

кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів, хоча і не зосереджують 

увагу на цьому. 

Позиція практичних працівників з приводу системи норм про 

фальсифікацію злочинів в принципі співпадає з доктринальною. Переважна 

більшість (близько 90 %) опитаних нами в процесі анкетування суддів, прокурорів 

та адвокатів висловилась про доцільність збереження у КК злочинів, юридичні 

склади яких передбачені ст. 384 КК (Введення в оману суду або іншого 

уповноваженого органу), та 386 КК (Перешкоджання з'явленню свідка, 

потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи 

висновку), хоча і відмітила необхідність вдосконалення цих норм. Лише 24 % 

опитаних підтримали думку про необхідність створення у КК статті, в якій 

містилась би відповідальність за фальсифікацію всіх видів доказів (так званої 

«загальної норми» про фальсифікацію доказів). Водночас 80 % погодились із 

пропозицією доповнити кримінальний закон статтею про фальсифікацію речових, 

письмових та електронних доказів – Див. Додатки 2,3 цієї роботи. 

Отже, традиційною для кримінального законодавства України, і такою, що 

не викликає заперечень науковців і практиків, є диференціація кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від механізму фальсифікації. З 

урахуванням цього, вважаємо доцільним зберегти підхід щодо виокремлення в КК 

статті про опосередковану фальсифікацію (таку, що здійснюється шляхом впливу 

на інших осіб з метою спонукати або примусити їх вчинити дії по фальсифікації 

доказів). Наразі це стаття 386 КК. 
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Що стосується безпосередньої фальсифікації доказів, то оптимальним, на 

нашу думку, є встановлення відповідальності за фальсифікацію різних видів 

доказів у двох статтях кримінального закону (статті про лжесвідчення – як прояву 

фальсифікації особистісних доказів, та статті про фальсифікацію речових, 

письмових, електронних доказів). Ознаки спеціального суб’єкта, на нашу думку, 

доцільно враховувати в межах створення кваліфікованих складів злочинів. 

Пропонуючи конкретний зміст відповідних статей кримінального закону, ми 

будемо спиратись на правила законодавчої техніки, вироблені як загальною 

теорією права так і доктриною кримінального права. Законодавча техніка –

обумовлена станом правової системи певної держави система засобів і правил 

створення законів та здійснення їх систематизації (у формах кодифікації та 

консолідації) з метою забезпечення їх якості і втілення у життя, забезпечення прав 

і свобод людини і громадянина [44, c. 186]. Види законодавчої техніки Ж.Дзейко 

класифікує за різними критеріями: за галузями законодавства; за зовнішньою 

формою актів, при створенні яких застосовується законодавча техніка – 

конституції, кодекси, закони та ін.; залежно від форм прояву – внутрішня  (тобто 

зміст правил і засобів законодавчої техніки) та зовнішня (її структура – правила і 

засоби); за сферами застосування: при створенні законів та їх систематизації у 

формах консолідації та кодифікації та інші види [44, c. 186-187]. 

Нам подобається також підхід до визначення видів законодавчої техніки, 

запропонований В.І. Риднюк, через її поділ на загальну та спеціальну законодавчу 

техніку. Загальна законодавча техніка використовується при виробленні усіх 

видів законодавчих актів, а видові особливості вироблення того чи іншого 

законодавчого акта об’єднуються поняттям «спеціальна законодавча техніка». У 

рамках спеціальної законодавчої техніки характерними підвидами законодавчої 

техніки є техніка вироблення конституційних законів, техніка внесення змін до 

законодавчих актів і кодифікаційна техніка [210].  

З огляду на це, нас цікавлять правила законодавчої техніки, сформульовані 

науковцями-криміналістами саме стосовно норм Особливої частини КК. 
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Законодавча техніка Особливої частини КК досліджувалась у працях сучасних 

вітчизняних науковців П.П. Андрушка, В.О. Навроцького, З.А. Тростюк (Загіней), 

М.І. Хавронюка, С.Д. Шапченка та інших. Так, С.Д. Шапченко на підставі 

узагальнення практики правотворчої діяльності зі створення  Особливої частини 

КК та внесення до неї змін і доповнень об’єднав у певну систему основні правила 

систематизації Особливої частини КК України наступним чином: 

1. Глави Особливої частини КК як окремі підсистеми утворюють: шляхом 

виділення законодавцем відносно самостійної соціальної цілісності, яка стає 

родовим об’єктом певної групи злочинів; якісна специфіка такої соціальної 

цінності має бути відображена у назві відповідної глави; кожна глава має свій 

порядковий номер. 

2. Послідовність розміщення глав у межах Особливої частини КК 

визначається, як правило, пріоритетною для законодавця ієрархією соціальних 

цінностей, виділених ним як родові об’єкти певної групи злочинів. 

3. Кожному злочину певного виду має бути «присвячена» окрема стаття 

Особливої частини КК; в КК така стаття повинна мати порядковий номер і назву, в 

якій має знайти відображення якісна специфіка відповідного злочину; при 

включені до Особливої частини КК нової статті вона не повинна порушувати 

нумерацію інших статей – її порядковий номер доповнюється окремою 

позначкою; після виключення з Особливої частини КК певної статті її порядковий 

номер не повинен надаватись новим статтям з іншим змістом. 

4. Якщо злочин нового виду «представлений» в КК кількома юридичними 

складами (основний, кваліфікований, особливо кваліфікований), «специфічна» 

частина кожного з таких складів у поєднанні зі «своєю» санкцією має становити 

окремий нормативний припис; кожний із нормативних приписів такого типу 

розміщується в окремій частині відповідної статті, при цьому основний склад 

злочину певного виду, як правило, має бути передбачений у частині першій 

відповідної статті. 
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5. Групування статей, що передбачають відповідальність за злочини певних 

видів, у межах окремих глав Особливої частини КК, як правило, здійснюється з 

урахуванням спільності рис безпосередніх об’єктів, на які посягають зазначені 

злочини. Послідовність розташування статей у межах кожної з таких груп 

визначається (має визначатись), перш за все, ступенем суспільної небезпечності 

відповідних злочинів – від більш небезпечних до менш небезпечних. 

6. Якщо в кількох статтях відповідної глави Особливої частини КК вживаються 

терміни (поняття), що мають однаковий зміст, визначення таких термінів (понять) 

має даватись в окремій статті, яка «відкриває» цю главу; якщо терміни (поняття) 

мають зміст, специфічний для окремої статті, що передбачає відповідальність за 

злочини певного виду, такі терміни (поняття) повинні визначатись у примітці до 

цієї статті. 

7. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини певного виду має 

бути передбачене в окремій (останній) частині тієї статті, що передбачає 

відповідальність за такий злочин; якщо звільнення від кримінальної 

відповідальності стосується кількох  різних злочинів, воно має бути передбачене 

окремою статтею [97, c. 21-22]. 

З огляду на сформульоване вище у п. 3 правило, у разі доповнення КК 

статтею про відповідальність за фальсифікацію письмових, речових та 

електронних доказів, їй має бути встановлений номер із цифровою позначкою. За 

вимогами законодавчої техніки така стаття має бути розташована після найбільш 

схожою за змістом норми. На нашу думку, такою є стаття 384 КК, яка на 

сьогоднішній день передбачає покарання за фальсифікацію особистісних доказів 

(показань) та деяких видів письмових доказів (висновку, перекладу). Отже, 

новоствореній статті кримінального закону має бути призначений порядковий 

номер 384
1
. Як зазначалось вище, така стаття повинна одержати назву, в якій має 

знайти відображення якісна специфіка відповідного злочину. Ми пропонуємо 

відобразити у назві: а) специфіку забороненої поведінки; б) вказівку на предмет 

злочину. З огляду на це, вважаємо оптимальним назвати ст. 384
1 

КК - 
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Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів. 

Формулюючи конкретний зміст диспозиції норми про фальсифікацію 

речових, письмових та електронних доказів, насамперед, слід визначитись із 

питанням про доцільність нормативного закріплення визначення поняття 

«фальсифікація доказів». Один із основних принципів кримінального права – 

принцип законності – вимагає не лише верховенство закону над усіма іншими 

правовими актами, а й чіткості, ясності, однозначного розуміння всіх термінів і 

термінологічних конструкцій, що містяться у КК України. 

Як зауважує З.А. Тростюк (Загіней), при формулюванні дефініцій, 

законодавець повинен враховувати ряд наступних важливих правил:  

а) розкриваючи зміст поняття, слід перелічувати не всі його ознаки, а лише 

найважливіші, так звані поняття-визначення. Це допоможе сформулювати 

конструкцію точно та економічно;  

б) прагнути до «явності» в тексті. Специфіка законодавчого стилю, в тому 

числі його графічність, передбачає домінування логічно визначених і текстуально 

відокремлених визначень. Такі дефініції отримали назву явних;  

в) розкриваючи зміст поняття, потрібно враховувати і його обсяг як 

сукупність предметів (об’єктів), що володіють ознаками поняття. Зміст та обсяг 

тісно зв’язані між собою. Чітко зафіксований зміст веде до настільки ж чіткого 

уявлення про обсяг; 

г) слід уникати синонімічності понять. Окремі явища можуть відображатися 

шляхом різних (синонімічних) понять. Синонімія правових понять не тільки 

ускладнює розуміння законодавчого тексту, але і, безсумнівно, викликає  труднощі 

на практиці; 

ґ) недоцільність використання контрадикторних понять в правовому тексті; 

д) дотримання родо-видових відносин. Якщо обсяг поняття повністю 

входить в обсяг іншого, то між ними виникають відносини підпорядкування 

(злочин – тяжкий злочин). Зміна вказаних відносин порушує послідовність і 

логіку змісту нормативно-правового тексту і, отже, ускладнює його розуміння 
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правозастосовцем [232, c. 86]. 

Даючи відповідь на запитання про доцільність нормативного закріплення 

визначення поняття «фальсифікація доказів», переважна більшість опитаних нами  

практичних працівників (72 %) висловилась на підтримку такої пропозиції, при 

цьому 90% із тих, хто позитивно ставиться до можливого нововведення, 

вважають, що це доцільно зробити у диспозиції кримінально-правової норми, і 

лише 10 % - допускають визначення фальсифікації у примітці до відповідної 

статті. 

В анкеті нами було запропоновано декілька підходів до можливого 

визначення поняття фальсифікація доказів: а) зазначити характерні ознаки такого 

різновиду злочинної поведінки; б) навести вичерпний перелік дій (бездіяльності), 

які можуть визнаватись проявами фальсифікації (підроблення) доказів; в)  навести 

невичерпний перелік дій (бездіяльності), які можуть визнаватись проявами 

фальсифікації (підроблення) доказів; г) ваш варіант. Думки опитуваних з цього 

приводу поділились між варіантами а) та б) – відповідно 55 %та 43 %. Лише два 

респондента (що становить менше 1 %) обрали варіант в); один (менше 1 %) – 

варіант г), при цьому зазначив, що дати визначення фальсифікації злочинів або 

навести прояви відповідної поведінки вкрай важко. Цікаво, що двоє опитуваних 

відмітили по два варіанти відповіді – а) та б), хоча таке поєднання не 

пропонувалось в анкеті. Наводимо цей результат, оскільки він може розглядатись 

як своєрідний «свій варіант». 

При вивченні досвіду зарубіжних держав у частині  регламентації 

кримінальної відповідальності за злочини у сфері доказування (див. Розділ 3.1. 

цієї роботи), ми звернули увагу на той факт, що  у кримінальних законах всіх без 

виключення пострадянських країн (як тих, у яких є спеціальна стаття про 

фальсифікацію доказів, так і тих, за якими караються окремі прояви такої 

фальсифікації), відсутнє визначення самого поняття «фальсифікація доказів», 

тобто зміст діяння, яке може розглядатись як фальсифікація,  на законодавчому 

рівні не встановлений. 
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Звернемо увагу на те, що значна кількість респондентів висловилась щодо 

необхідності законодавчого закріплення вичерпного переліку дій, що можуть 

розглядатись як підроблення доказів. Така позиція обумовлена складністю 

практичного застосування норм з надто «розмитим» змістом. Навіть роз’яснення 

вищих судових інстанцій (які, між іншим, не мають  обов’язкового характеру) не 

можуть забезпечити однотипність у застосуванні закону, і практичні працівники 

вимагають максимальної визначеності саме у тексті кримінально-правових норм. 

Не зважаючи на це, ми обстоюємо думку, що визначити всі прояви підроблення 

доказів, іншими словами – всі способи вчинення відповідного діяння – не 

вбачається можливим ні на рівні закону, ні на рівні правозастосовних орієнтирів. З 

урахуванням викладеного, пропонуємо на рівні диспозиції ч. 1 ст. 384
1
 дати 

визначення поняття фальсифікація доказів шляхом вказівки на найбільш суттєві 

ознаки такої поведінки. Нагадаємо, що у Розділі 2 цієї роботи ми дійшли висновку 

про те, що фальсифікація доказів – це штучне створення або спотворення змісту 

чи джерела конкретного доказу, вчинене з метою його використання при 

здійсненні офіційного провадження, а також саме використання 

сфальсифікованого доказу; отже, ми розуміємо поняття «фальсифікація» у 

широкому значенні, і пропонуємо охоплювати ним як підроблення доказів, так і їх 

використання. Саме це має знайти відображення у тексті диспозиції ч. 1 ст. 384
1 

КК. Вказівка на форму вини (умисну) у тексті закону, на нашу думку, є зайвою з 

огляду на сам зміст забороненого діяння. Враховуючи існуючі наразі прогалини у 

нормативному встановленні відповідальності за фальсифікацію доказів (див. 

вище), пропонуємо створити основний склад злочину із загальним суб’єктом. 

Отже, ознаки суб’єкта злочину у диспозиції ч. 1 ст. 384
1 

КК пропонуємо не 

зазначати. 

З урахуванням викладеного, пропонуємо наступну редакцію диспозиції ч. 1 

ст. 384
1 

КК: «1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, -караються...» 
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Враховуючи підвищений ступінь суспільної небезпечності вчинення 

відповідного посягання спеціальним суб’єктом, пропонуємо створити окремий 

склад злочину наступного змісту: «Підроблення речових, письмових або 

електронних доказів, вчинене особами, уповноваженими здійснювати судове чи 

інше правозастосовче провадження, а також долучення цими особами завідомо 

підроблених доказів до матеріалів офіційної справи щодо застосування норм 

права, - карається…». 

З огляду на досліджений нами позитивний досвід зарубіжних держав у 

встановленні кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів, 

доктринальні позиції, а також висловлені під час анкетування міркування 

практичних працівників, вважаємо, що обтяжуючими обставинами 

(кваліфікуючими ознаками) відповідного виду злочинної поведінки мають також 

визнаватись: вчинення фальсифікації доказів при здійсненні кримінального 

провадження; вчинення відповідних дій, якщо вони призвели до прийняття 

незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі наслідки (повний текст 

ст. 384
1 
КК буде наведений нами у висновках). 

Отже, пропонуємо доповнити КК ст. 384
1 
наступного змісту: 

«Стаття 384
1 
. Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів 

1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються ... 

2. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, вчинене 

особами, уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, а також долучення цими особами завідомо підроблених доказів до 

матеріалів офіційної справи щодо застосування норм права, - 

караються … 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 
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караються … 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, –  

караються …» 

У разі доповнення кримінального закону ст. 384
1 

КК у запропонованій нами 

редакції, постане необхідність уточнення змісту ст. 384 КК. З урахуванням 

запропонованого вище підходу щодо доцільності диференціації кримінальної 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від їх виду, вважаємо, що 

названа стаття має встановлювати відповідальність за фальсифікацію лише 

особистісних доказів (показань). Для позначення виду відповідного посягання 

пропонуємо використовувати традиційний для законодавства багатьох зарубіжних 

країн термін «лжесвідчення». Відзначимо, що поняття «лжесвідчення» в Україні 

хоча й не має нормативного характеру, але широко використовується як у 

побутовій мові, так і в науковій літературі з кримінально-правових і споріднених 

дисциплін. Академічний тлумачний словник української мови визначає таке 

поняття як похідне від дієслова лжесвідчити: «давати брехливі або фальшиві, 

неправдиві свідчення» [223]. Використання такого терміну у назві статті 384 КК 

України даватиме повне уявлення про зміст забороненої цією статтею поведінки, і 

до того ж відповідатиме вимозі стислості законодавчих формулювань. 

При описанні виду забороненої поведінки у диспозиції ч. 1 ст. 384 КК 

пропонуємо вказати на забороненість надання неправдивих показань «у будь-якій 

формі»; таке зауваження відповідатиме  новелам процесуального законодавства 

України. Форма надання показання буде підставою для встановлення моменту 

визнання злочину закінченим. 

У  визначенні нормативних ознак лжесвідчення, на наш погляд, доцільно 

перейти від вичерпного переліку суб’єктів злочину до використання узагальненої 

характеристики «особа, яка попереджена у передбаченому законом порядку про 

можливу кримінальну відповідальність за таке діяння». Чинна редакція статті 384 
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КК називає в якості суб’єктів злочину свідка, потерпілого, експерта та 

перекладача. У теорії кримінального права та на рівні правозастосовчої практики 

загальновизнаною є думка про те, що відповідальність за лжесвідчення може 

понести лише особа, яку попередили про це у встановленому процесуальним 

законом порядку. І навпаки, відсутність факту попередження виключає суб’єкта 

виключає його відповідальність за вказаною статтею. З урахуванням цього, 

вважаємо, що запропоноване нами формулювання: по-перше, закріпить на 

нормативному рівні сформульований вище доктринальний і правозастосовчий 

підхід; по-друге, позбавить необхідності вносити у кримінальний закон у разі 

зміни процесуального законодавства і розширення кола суб’єктів, які зобов’язані 

надавати правдиві показання. 

При створенні кваліфікованих різновидів злочину треба врахувати суттєве 

збільшення суспільної небезпеки лжесвідчення у суді (під присягою); вчиненні 

відповідних дій, які призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або 

спричинили інші тяжкі наслідки. 

З урахуванням викладеного пропонуємо наступну редакцію ст. 384 КК: 

Стаття 384. Лжесвідчення. 

1. Надання у будь-якій формі завідомо неправдивих показань, вчинене 

особою, яка попереджена у передбаченому законом порядку про можливу 

кримінальну відповідальність за таке діяння, - 

караються … 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час здійснення 

судового провадження, - 

караються … 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі 

наслідки,- 

караються …» 

 Вище нами наведено перелік дій, які посягають на встановлений порядок 
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збирання та фіксування доказів, проте не є кримінально караними. Серед таких – і 

дії по знищенню, пошкодженню  та вилученню доказів. У Розділі 2 нами 

встановлено, що вказані діяння не повинні розглядатись як прояви підроблення 

(фальсифікації) доказів. З огляду на наявність достатніх підстав для криміналізації 

такої поведінки (суспільна небезпечність, відносна поширеність) пропонуємо 

доповнити КК відповідною нормою. При цьому відповідальність за такі види 

суспільно-небезпечної поведінки, як фальсифікація доказів, з одного боку, а також 

знищення, пошкодження, вилучення доказів – з іншого, має бути передбачена в 

окремих статтях кримінального закону (за прикладом встановлення 

відповідальності за аналогічні дії із документами за статтями 357, 358 КК). У 

кримінальному законі новостворена стаття про знищення, пошкодження або 

вилучення доказів повинна зайняти місце після запропонованої нами статті про 

фальсифікацію (правила розміщення нових статей в КК – див. вище). Зміст 

диспозиції частини першої має включати описання  забороненого виду злочинної 

поведінки, та вказівку на предмет злочину. Кваліфіковані склади злочину доцільно 

побудувати за тією ж схемою, і за допомогою таких же ознак, як це запропоновано 

відносно ст. 384
1 
КК. 

З урахуванням викладеного, пропонуємо наступну редакцію: 

«Стаття 384
2 
. Умисне знищення або пошкодження доказів 

1. Умисне знищення або пошкодження речових, письмових та електронних 

доказів, а також їх вилучення з матеріалів офіційної справи щодо застосування 

норм права , - 

караються … 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, 

уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються … 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються … 
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4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, - 

караються …» 

Запропоновані нами зміни і доповнення до кримінального закону будуть 

неповними без вирішення питання про санкції відповідних норм. Одним з перших 

правила побудови санкцій сформулював М.І. Ковальов [77, c.142]. Його ученик 

І.О. Семенов побудову санкцій розглядав як самостійний елемент законодавчої 

техніки [216, c. 12].  

Я.І. Семенов сформулював три правила, якими повинен керуватися 

законодавець при конструюванні санкцій: а) вибір виду санкції і її конкретний 

виклад залежить від форми побудови диспозиції, яка відображає суспільну 

небезпеку злочину; б) при побудові санкцій необхідно точно враховувати ступінь 

суспільної небезпеки в залежності від особливостей елементів складу злочину; в) 

санкції окремих статей повинні бути узгоджені між собою [217, c. 18]. 

Н. Лопашенко прийшла до висновку, що недоліки в побудові санкцій 

(великий розрив між нижньою і верхньою межею санкції) викликають велику 

криміногенність  кримінально-правових норм. З метою зниження криміногенності 

законодавець, на її думку, повинен дотримуватись наступних правил побудови 

санкцій: 1) покарання за злочин невеликої або середньої тяжкості повинно бути 

варіативним, тобто передбачати не один вид покарання, яке може бути 

призначено; 2) варіативність покарань, в той же час, не може бути нескінченною і 

не повинна включати в себе половину і більше з всіх існуючих в КК видів 

покарань; 3) у варіативних санкціях найбільш суворий вид покарання не може 

обтяжуватися додатковим видом покарання, навіть якщо воно є факультативним, 

оскільки це означає практично подвійна жорстокість самого суворого покарання; 

4) межі, в яких може бути призначено покарання, особливо по штрафу чи 

позбавленню волі, повинні бути доступними для огляду і не перетворювати 

суддівський розсуд у свавілля [134, c. 166-167]. 
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Давидович І.І. пропонує виділяти наступні  принципи, якими керується (або 

має керуватись) законодавець при конструюванні санкцій у будь-яких 

кримінально-правових нормах: 1. Чільне місце серед загальних засад побудови 

кримінально-правових санкцій займає наступний принцип: будь-яка санкція 

кримінального закону має бути соціально справедливою. 2. Санкція має 

відповідати типовому ступеню суспільної небезпечності діяння. Якщо за злочини 

передбачені однакові покарання, можна зробити висновок про приблизно 

однаковий ступінь типової суспільної небезпеки таких посягань. 3. Тип санкції, 

види і розміри покарання за злочин з кваліфікованим складам повинен базуватись 

на основі санкції за злочин без обтяжуючих обставин, і змінюватись пропорційно 

підвищенню суспільної небезпечності вчиненого відповідними кваліфікуючими 

ознаками. При цьому однотипна кваліфікуюча ознака повинна приблизно 

однаково впливати на типове покарання відносно всіх видів злочинів. 4. Вид 

санкції, набір видів покарань та діапазон меж між мінімумом і максимумом 

покарання, повинен залежати від ступеню формалізованності ознак складу 

злочину [40, 329-330]. 

Кримінально-правові санкції повинні будуватися на принципах 

справедливості, законності, гуманізму, рівності осіб перед законом, диференціації 

кримінальної відповідальності, індивідуальності покарання, а також з 

урахуванням змісту практики застосування покарань за відповідні і суміжні 

злочини [269, с. 9]. У науковій літературі справедливою визнається «така санкція, 

яка не тільки відповідає тяжкості передбаченого у законі злочинного діяння, але й 

узгоджується з санкціями, передбаченими за вчинення інших злочинів, і, крім 

того, дає суду можливість індивідуалізувати покарання з урахуванням всіх 

можливих варіантів вчинення злочину в реальній дійсності» [70, с. 119]. 

Погоджуючись із виділеними вище правилами побудови санкцій, 

запропонуємо ще одне: санкції у спеціальних нормах мають бути відповідними 

санкціям у загальних нормах. Якщо, створюючи спеціальну норму, законодавець 

прагнув посилити кримінальну відповідальність порівняно із нормою загальною, 
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то санкції у спеціальній норми мають бути більш суворими, ніж у загальній. 

Пропонуючи конкретний зміст санкцій у ст. 384-384
2
 КК, ми врахували такі 

обставини: 1) злочини, що передбачені / мають бути передбачені у зазначених 

статтях, є різновидами фальсифікацій доказів; при визначені конкретного змісту 

санкцій у цих нормах, орієнтиром мають визнаватись санкції  ст. 384 КК  у її 

чинній редакції; 2) кваліфіковані види злочинів, які передбачають спеціального 

суб’єкта – осіб, уповноважених здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, можуть розглядатись як спеціальні різновиди зловживання владою; 

при визначені конкретного змісту санкцій у цих нормах, треба враховувати санкції 

ст. 365 КК; 3) санкції у кваліфікованих складах злочинів, які передбачають 

настання тяжких наслідків, мають бути побудовані таким чином, щоб охопити 

можливу шкоду життю, здоров’ю потерпілого, принаймні, заподіяну через 

необережність; отже, до уваги треба взяти санкції у ст.ст.119, 128 КК. 

З урахуванням викладеного, пропонуємо внести до КК України наступні 

зміни:  

1) Викласти у новій редакції статтю 384 КК: 

«Стаття 384. Лжесвідчення. 

1. Надання у будь-якій формі завідомо неправдивих показань, вчинене 

особою, яка попереджена у передбаченому законом порядку про можливу 

кримінальну відповідальність за таке діяння, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час здійснення 

судового провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі 
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наслідки,- 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

2) У ч. 2 ст. 372 – вилучити формулювання «а також поєднане зі штучним 

створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією». 

3) У ч. 2 ст. 383 – вилучити формулювання «або із штучним створенням 

доказів обвинувачення». 

4) Доповнити КК статтями 384
1
 та 384

2 
такого змісту: 

«Стаття 384
1 
. Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів 

1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, вчинене 

особами, уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, а також долучення цими особами завідомо підроблених доказів до 

матеріалів офіційної справи щодо застосування норм права, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 
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«Стаття 384
2 
. Умисне знищення або пошкодження доказів 

1. Умисне знищення або пошкодження речових, письмових та електронних 

доказів, а також їх вилучення з матеріалів офіційної справи щодо застосування 

норм права , - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, 

уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Положення про фальсифікацію доказів присутні в законодавстві 

практично всіх пострадянських країн, за винятком Туркменістану, Узбекистану та 

України. Для кримінального законодавства тих країн, у яких є статті про 

фальсифікацію, так само як для Модельного КК (ст. 336), характерною є 

диференціація відповідальності за фальсифікацію залежно від виду справи 

(провадження), в ході якого здійснюються відповідні дії. Здебільшого така 



 

 

 214 

диференціація відбувається шляхом виділення окремих частин в межах однієї і 

тієї ж статті; лише за КК Грузії відповідальність за фальсифікацію доказів у 

цивільній або адміністративній справі, а також у кримінальній справі передбачена 

різними статтями. У кримінальному законодавстві Казахстану та РФ статті про 

фальсифікацію доказів були доповнені нормами про фальсифікацію матеріалів 

(або результатів) оперативно-розшукової діяльності  (ч. 3 ст. 416 КК Казахстану, ч. 

4 ст. 303 КК РФ). Грузія – єдина із пострадянських держав, законодавство якої 

передбачає спеціальну відповідальність за фальсифікацію доказів загальним 

суб’єктом. 

2. Можливими є дві моделі кримінально-правового регулювання відносин у 

сфері фальсифікація доказів. Перша – так звана «унітарна» - передбачає 

встановлення відповідальності за фальсифікацію доказів в одній статті 

кримінального закону. Друга - «диференційована» – полягає у диференціації 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від механізму фальсифікації 

(безпосередня чи опосередкована), виду доказів як предмета (об’єкта) 

фальсифікації (письмові, речові, електронні, особистісні), суб’єкта фальсифікації 

(загальний чи спеціальний).  На техніко-юридичному рівні диференціація 

здійснюється двома шляхами – шляхом створення окремих статей у 

кримінальному законі, кожна з яких містить ознаки юридичного складу злочину 

певного виду, а також – створенням кваліфікованих різновидів злочину того чи 

іншого виду. 

3. Реалізація першої (унітарної) моделі дозволила б усунути будь-які 

прогалини у правовому регулюванні відповідальності за фальсифікацію доказів. З 

іншого боку, створити норму з надто широким змістом, і уникнути роз’яснень 

цього змісту, було б неможливим, отже текст диспозиції єдиної норми про 

фальсифікацію доказів виглядав би «переобтяженим». 

4. У чинному КК реалізована диференційована модель кримінально-

правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів. Внесення змін 

Законом від 3 жовтня 2017 р. до статті 384 КК, а саме – доповнення її першої 
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частини такою формою, як подання завідомо недостовірних або підроблених 

доказів, порушує таку модель: в одній статті штучно поєднуються діяння з 

фальсифікації особистісних доказів (завідомо неправдиве показання), 

фальсифікації письмових доказів – документів (завідомо неправдивий висновок 

експерта, завідомо неправильний переклад), та (дуже фрагментарно) дії по 

використанню сфальсифікованих речових, письмових, електронних доказів. При 

цьому текстуально не зазначено ознаки з одного боку – суб’єкта, а з іншого – 

адресата подання недостовірних або підроблених доказів. Це, а також надто 

різний зміст діяння в межах різних форм об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 384 КК, різний момент закінчення злочину для цих форм, 

різний суб’єкт – ускладнюють тлумачення та практичне застосування названої 

норми. 

5. Оптимальним є встановлення відповідальності за безпосередню 

фальсифікацію різних видів доказів у двох статтях кримінального закону (статті 

про лжесвідчення – як прояву фальсифікації особистісних доказів, та статті про 

фальсифікацію речових, письмових, електронних доказів). 

6. За результатами дослідження запропоновані такі зміни до КК України: 

1) Викласти у новій редакції статтю 384 КК: 

«Стаття 384. Лжесвідчення. 

1. Надання у будь-якій формі завідомо неправдивих показань, вчинене 

особою, яка попереджена у передбаченому законом порядку про можливу 

кримінальну відповідальність за таке діяння, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час здійснення 

судового провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років. 
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3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі 

наслідки,- 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

2) У ч. 2 ст. 372 – вилучити формулювання «а також поєднане зі штучним 

створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією». 

3) У ч. 2 ст. 383 – вилучити формулювання «або із штучним створенням 

доказів обвинувачення». 

4) Доповнити КК статтями 384
1
 та 384

2 
такого змісту: 

«Стаття 384
1 
. Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів 

1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, вчинене 

особами, уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, а також долучення цими особами завідомо підроблених доказів до 

матеріалів офіційної справи щодо застосування норм права, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 
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тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

«Стаття 384
2 
. Умисне знищення або пошкодження доказів 

1. Умисне знищення або пошкодження речових, письмових та електронних 

доказів, а також їх вилучення з матеріалів офіційної справи щодо застосування 

норм права , - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, 

уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації здійснено узагальнення і нове вирішення наукового завдання, 

що виявилось в розробці оптимальної моделі кримінально-правового регулювання 

відносин у сфері фальсифікації доказів. Проведене дослідження надало 

можливість зробити низку теоретичних висновків і надати окремі практичні 

рекомендації щодо вдосконалення КК України та правозастосовчої практики у цій 

частині.  

1. Виявлення сутності правосуддя як об’єкту кримінально-правової охорони 

повинно ґрунтуватись на двох факторах: 1) змісті, який вкладається у поняття 

«правосуддя» в Конституції України та базовому регулятивному законодавстві 

(законодавстві про судоустрій та статус суддів); 2) реальному кримінально-

правовому змісті положень розділу ХVIII Особливої частини КК. У зв’язку з 

виявленою невідповідністю цих факторів припускається, що або назва розділу 

ХVIII Особливої частини КК є надмірно вузькою та не відповідає реальному 

змісту його положень, або ж під правосуддям у назві цього розділу законодавець 

має, насправді, на увазі не якусь одну, а відразу декілька доволі різнорідних 

соціальних цінностей. 

2. Єдиним або основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених 

статтями 373, 383, 384, 385, 386, 387 КК, є здійснювана у відповідності до закону 

процесуальна діяльність компетентних органів та осіб по збиранню, а також 

фіксуванню доказів; враховуючи це, зроблено висновок про можливість 

об’єднання вказаних злочинів в одну групу, запропонована назва такої групи – 

«Злочини проти встановленого порядку збирання та фіксування доказів». 

3. На підставі комплексного критерію – особливостей безпосередніх 

об’єктів та відмінностей у механізмі злочинного посягання – пропонується 

поділяти кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 373, 383-387 КК, на такі 

підгрупи: 1) посягання на встановлений порядок збирання та /або фіксування 

доказів, пов’язані із впливом на особу як «носія» доказів (ст.ст. 373, 386 КК); 2) 
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посягання на встановлений порядок збирання та /або фіксування доказів, 

пов’язані із впливом на предмет – докази як єдність фактичних даних 

(інформацію) та їх процесуальних джерел (ст. 384 КК); 3) посягання на 

встановлений порядок збирання та /або фіксування доказів, не пов’язані із 

впливом на особу як «носія» доказів чи самі докази (ст.ст. 385, 387 КК). 

Обов’язковим компонентом об’єкта злочинів першої підгрупи є потерпілий – 

фізична особа, показання чи висновки якої являються або можуть бути джерелом 

доказів. Злочини другої підгрупи є «предметними»; предметом виступають 

докази, при цьому поняття «предмет» вживається у широкому значенні і охоплює 

не лише речі матеріального світу, а й інформацію (відомості), у зв’язку з чим 

досліджуються деякі особливості так званих «інформаційних» злочинів. 

4. Кримінально-карана фальсифікація – це суспільно-небезпечне протиправне 

виготовлення (створення) предмету, який за формою чи/та за змістом відрізняється 

від справжнього, чи внесення змін (спотворення) справжнього предмету для надання 

йому нових якостей, вчинені з метою видавання сфальсифікованого предмету за 

справжній, а також збут чи використання такого предмету. 

Ознаками кримінально-караної фальсифікації є суспільна небезпечність та 

протиправність поведінки особи. Аналіз норм, у яких встановлюється 

кримінальна відповідальність за фальсифікацію (підроблення) дозволяє 

стверджувати, що суспільна небезпечність відповідних дій може пов’язуватись: а) 

з характеристикою предмета фальсифікації (напр., фальсифікований лікарський 

засіб – ст. 321
1 

КК, сфальсифікований виборчий документ – ст. 158 КК, чи 

сфальсифікований доказ обвинувачення у кримінальному процесі – ст. 372 КК); б) 

з настанням суспільно-небезпечних наслідків (так, обов’язковою умовою 

відповідальності за ст. 223
1
 КК є не просто підроблення документів, які подаються 

для реєстрації випуску цінних паперів, а заподіяння внаслідок таких дій значної 

матеріальної шкоди інвесторові; в) із органічним поєднанням фальсифікації з 

іншим діянням в межах одного юридичного складу – коли фальсифікація 

(підроблення) виступає способом вчинення певного виду забороненої поведінки 
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(напр. у ст. 409 КК підроблення документів є способом ухилення 

військовослужбовця від несення обов’язків військової служби). 

Протиправність при здійсненні кримінально-караної фальсифікації означає 

наступне: а) вчинене суб’єктом діяння передбачене в Особливій частині КК як 

злочин певного виду (різновиду) (в окремих випадках діяння з фальсифікації може 

відповідати ознакам злочинів різних видів); б) вчинене суб’єктом діяння не є 

малозначним у розумінні ч. 2 ст. 11 КК; в) відсутні обставини, які виключають 

злочинність діяння. 

5. Фальсифікація доказів – це штучне створення або спотворення змісту чи 

джерела конкретного доказу, вчинене з метою його використання при здійсненні 

офіційного провадження, а також саме використання сфальсифікованого доказу. 

6. «Підвидами» фальсифікації доказів, залежно від ознак предмету (об’єкту) 

фальсифікації, є: а) фальсифікація речових доказів; б) фальсифікація письмових 

доказів (документів); в) фальсифікація електронних доказів; г) фальсифікація 

особистісних доказів. 

Фальсифікація речових доказів – це створення предмету, який реально не 

містить доказової інформації, або спотворення матеріальних характеристик 

справжнього речового доказу, що призводить до викривлення інформації, яку той 

несе, вчинені з метою використання такого предмету як джерела доказів при 

здійсненні офіційного провадження, а також подання чи інше використання 

сфальсифікованого речового доказу в офіційному провадженні. 

Фальсифікація письмових доказів (документів) – це внесення до 

відповідного документу завідомо неправдивих відомостей, які мають істотне 

доказове значення, вчинене з метою використання такого документу як джерела 

доказів при здійсненні офіційного провадження, а також подання чи інше 

використання сфальсифікованого письмового доказу в офіційному провадженні. 

Фальсифікація електронних доказів – це внесення завідомо неправдивих 

відомостей, які мають істотне доказове значення,  до інформації, котра 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 
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автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах та/або зберігається на носіях 

електронної інформації, вчинені з метою використання такої інформації як 

джерела доказів при здійсненні офіційного провадження, а також подання чи інше 

використання сфальсифікованого електронного доказу в офіційному провадженні. 

Фальсифікація особистісних доказів – це викривлення фактичних даних, що 

мають істотне доказове значення, шляхом надання завідомо неправдивих 

показань. 

7. Фальсифікація доказів, залежно від механізму її вчинення, передбачає такі 

форми: а) фальсифікація доказів, яка вчинюється безпосередньо; б) фальсифікація 

доказів, яка вчинюється опосередковано – шляхом впливу на інших осіб з метою 

спонукати або примусити їх вчинити дії по фальсифікації доказів. 

8. Фальсифікація доказів, з урахуванням ознак суб’єкта, поділяється на: а) 

фальсифікацію доказів, вчинену загальним суб’єктом; б) фальсифікацію доказів, 

вчинену спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, свідком, потерпілим та 

іншими учасниками офіційного провадження). 

9. У Розділі ХVІІІ  Особливої частини КК окремі прояви фальсифікації 

доказів безпосередньо «представлені» такими ознаками: «завідомо неправдиве 

показання» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» (ч. 1 ст. 384), 

«завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384), «подання завідомо 

недостовірних або підроблених доказів» (ч. 1 ст. 384 КК), «штучне створення 

доказів обвинувачення» (ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів 

обвинувачення чи захисту» (ч. 2 ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, 

експерта) до давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 

КК). 

10. Можливими є дві моделі кримінально-правового регулювання відносин у 

сфері фальсифікація доказів. Перша – так звана «унітарна» - передбачає 

встановлення відповідальності за фальсифікацію доказів в одній статті 

кримінального закону. Друга - «диференційована» – полягає у диференціації 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від механізму фальсифікації 
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(безпосередня чи опосередкована), виду доказів як предмета (об’єкта) 

фальсифікації (письмові, речові, електронні, особистісні), суб’єкта фальсифікації 

(загальний чи спеціальний).  На техніко-юридичному рівні диференціація 

здійснюється двома шляхами – шляхом створення окремих статей у 

кримінальному законі, кожна з яких містить ознаки юридичного складу злочину 

певного виду, а також – створенням кваліфікованих різновидів злочину того чи 

іншого виду. 

11. Реалізація першої (унітарної) моделі дозволила б усунути будь-які 

прогалини у правовому регулюванні відповідальності за фальсифікацію доказів. З 

іншого боку, створити норму з надто широким змістом, і уникнути роз’яснень 

цього змісту, було б неможливим, отже текст диспозиції єдиної норми про 

фальсифікацію доказів виглядав би «переобтяженим». 

12. У чинному КК реалізована диференційована модель кримінально-

правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів. Внесення змін 

Законом від 3 жовтня 2017 р. до статті 384 КК, а саме – доповнення її першої 

частини такою формою, як подання завідомо недостовірних або підроблених 

доказів, порушує таку модель: в одній статті штучно поєднуються діяння з 

фальсифікації особистісних доказів (завідомо неправдиве показання), 

фальсифікації письмових доказів – документів (завідомо неправдивий висновок 

експерта, завідомо неправильний переклад), та (дуже фрагментарно) дії по 

використанню сфальсифікованих речових, письмових, електронних доказів. При 

цьому текстуально не зазначено ознаки з одного боку – суб’єкта, а з іншого – 

адресата подання недостовірних або підроблених доказів. Це, а також надто 

різний зміст діяння в межах різних форм об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 384 КК, різний момент закінчення злочину для цих форм, 

різний суб’єкт – ускладнюють тлумачення та практичне застосування названої 

норми. 

13. Оптимальним є встановлення відповідальності за безпосередню 

фальсифікацію різних видів доказів у двох статтях кримінального закону (статті 
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про лжесвідчення – як прояву фальсифікації особистісних доказів, та статті про 

фальсифікацію речових, письмових, електронних доказів). 

14. За результатами дослідження запропоновані такі зміни до КК України: 

1) Викласти у новій редакції статтю 384 КК: 

«Стаття 384. Лжесвідчення. 

1. Надання у будь-якій формі завідомо неправдивих показань, вчинене 

особою, яка попереджена у передбаченому законом порядку про можливу 

кримінальну відповідальність за таке діяння, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час здійснення 

судового провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі 

наслідки,- 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

2) У ч. 2 ст. 372 – вилучити формулювання «а також поєднане зі штучним 

створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією». 

3) У ч. 2 ст. 383 – вилучити формулювання «або із штучним створенням 

доказів обвинувачення». 

4) Доповнити КК статтями 384
1
 та 384

2 
такого змісту: 

«Стаття 384
1 
. Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів 

1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 
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строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, вчинене 

особами, уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, а також долучення цими особами завідомо підроблених доказів до 

матеріалів офіційної справи щодо застосування норм права, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 

«Стаття 384
2 
. Умисне знищення або пошкодження доказів 

1. Умисне знищення або пошкодження речових, письмових та електронних 

доказів, а також їх вилучення з матеріалів офіційної справи щодо застосування 

норм права, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, 

уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 
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3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1.  

 

Проект 

вноситься  

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності 

за фальсифікацію, умисне знищення або пошкодження доказів 

__________________________________________________________________ 

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

 

I. Внести до законодавчих актів такі зміни: 

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2001 р., № 25 – 26, ст. 131): 

1) Викласти статтю 384 у наступній редакції: 

 

«Стаття 384. Лжесвідчення 

1. Надання у будь-якій формі завідомо неправдивих показань, вчинене 

особою, яка попереджена у передбаченому законом порядку про можливу 

кримінальну відповідальність за таке діяння, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час здійснення 

судового провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони 

призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші тяжкі 

наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років». 
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2) У ч. 2 ст. 372 – вилучити формулювання «а також поєднане зі штучним 

створення доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією»; 

 

3) У ч. 2 ст. 383 – вилучити формулювання «або із штучним створення доказів 

обвинувачення»; 

 

4) Доповнити КК статтями 384
1
 та 384

2 
такого змісту: 

 

«Стаття 384
1 
. Фальсифікація речових, письмових та електронних доказів 

1. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, а також 

подання завідомо підроблених доказів органам чи особам, уповноваженим 

здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

 2. Підроблення речових, письмових або електронних доказів, вчинене 

особами, уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче 

провадження, а також долучення цими особами завідомо підроблених доказів до 

матеріалів офіційної справи щодо застосування норм права, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.» 

«Стаття 384
2 
. Умисне знищення або пошкодження доказів 

1. Умисне знищення або пошкодження речових, письмових та електронних 

доказів, а також їх вилучення з матеріалів офіційної справи щодо застосування 

норм права , - 

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, 
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уповноваженими здійснювати судове чи інше правозастосовче провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені при 

здійсненні кримінального провадження, - 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до п’яти років. 

4. Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо 

вони призвели до прийняття незаконного рішення у справі, або спричинили інші 

тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.» 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

Голова Верховної  

Ради України 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо відповідальності за злочини проти правосуддя» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

1. Однією із причин глибокої суспільно-політичної кризи, в якій опинилась 

Україна на межі 2013 — 2014 років, стали системні проблеми у відправленні 

правосуддя, які з рештою викликали тотальну недовіру до судової системи з боку 

суспільства. Упродовж останніх років українська влада, керуючись Стратегією 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-

2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 

276/2015 (далі — Стратегія), вживає кардинальних та рішучих кроків, які мають за 

мету поліпшити становище в сфері відправлення правосуддя. Зокрема, варто 

виділити масштабну реформу системи судоустрою, ухвалення якісно нового 

процесуального законодавства, оновлення кадрового складу Верховного Суду. З-

поміж іншого, Стратегія називає одним із завдань реформи судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів «упровадження механізмів 

забезпечення вирішення спорів і протидії зловживанням процесуальними правами 

шляхом накладання ефективних процесуальних обмежень на сторони за 

недотримання (без поважних причин) принципу «найкращих зусиль», ненадання 

або приховування доказів тощо». Віддаючи належне цьому прагненню, слід, 

однак, підкреслити, що ефективне запобігання різного роду маніпуляціям з 

доказами не може бути забезпечене виключно засобами процесуального 

законодавства. У правовій системі України вже тривалий час існує консенсус між 

законодавцем, правозастосовувачами та юридичною доктриною про те, що 

важливу роль у цьому відіграє й кримінальне законодавство, окремі положення 

якого (наприклад, ст.ст. 384, 386, ч. 2 ст. 372 КК) встановлюють відповідальність 

за певні прояви фальсифікації доказів. Видається, що необхідність існування  

кримінально-правового «бар'єру» визнає й українська влада, свідченням чого є 

неодноразове внесення упродовж 2017 року змін, зокрема, і до ст. 384 КК. Однак 

попри те, що ці новели кримінального законодавства в цілому заслуговують на 

позитивну оцінку, чинний його стан все ж все далекий від досконалості, а 

потенціал кримінально-правового запобігання реалізований неповністю. Слід 

констатувати наявність прогалин у правовому регулюванні питань кримінальної 

відповідальності за діяння, що посягають на встановлений порядок збирання та 

фіксування доказів в офіційному провадженні: наприклад, в Україні не 

криміналізовані діяння із знищення, пошкодження доказів або їх вилучення із 

матеріалів офіційної справи, у КК відсутня спеціальна норма про відповідальність 

за фальсифікацію речових, письмових та електронних доказів. Недоліки техніко-

юридичного характеру (зокрема, невдалі та неузгоджені термінологічні звороти), 
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невизначеність змісту ознак того чи іншого юридичного складу злочину у сфері 

доказування на законодавчому рівні, або, принаймні, на рівні роз’яснень вищих 

судових інстанцій України призводить до неоднотипного тлумачення відповідних 

норм та проблем у їх застосуванні на практиці. 

2. Можливими є дві моделі кримінально-правового регулювання відносин у 

сфері фальсифікація доказів. Перша – так звана «унітарна» - передбачає 

встановлення відповідальності за фальсифікацію доказів в одній статті 

кримінального закону. Друга - «диференційована» – полягає у диференціації 

відповідальності за фальсифікацію доказів залежно від механізму фальсифікації 

(безпосередня чи опосередкована), виду доказів як предмета (об’єкта) 

фальсифікації (письмові, речові, електронні, особистісні), суб’єкта фальсифікації 

(загальний чи спеціальний).  На техніко-юридичному рівні диференціація 

здійснюється двома шляхами – шляхом створення окремих статей у 

кримінальному законі, кожна з яких містить ознаки юридичного складу злочину 

певного виду, а також – створенням кваліфікованих різновидів злочину того чи 

іншого виду. 

3. Реалізація першої (унітарної) моделі дозволила б усунути будь-які прогалини 

у правовому регулюванні відповідальності за фальсифікацію доказів. З іншого 

боку, створити норму з надто широким змістом, і уникнути роз’яснень цього 

змісту, було б неможливим, отже текст диспозиції єдиної норми про 

фальсифікацію доказів виглядав би «переобтяженим». 

4. У чинному КК реалізована диференційована модель кримінально-правового 

регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів. Внесення змін Законом від 3 

жовтня 2017 р. до статті 384 КК, а саме – доповнення її першої частини такою 

формою, як подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, порушує 

таку модель: в одній статті штучно поєднуються діяння з фальсифікації 

особистісних доказів (завідомо неправдиве показання), фальсифікації письмових 

доказів – документів (завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо 

неправильний переклад), та (дуже фрагментарно) дії по використанню 

сфальсифікованих речових, письмових, електронних доказів. При цьому 

текстуально не зазначено ознаки з одного боку – суб’єкта, а з іншого – адресата 

подання недостовірних або підроблених доказів. Це, а також надто різний зміст 

діяння в межах різних форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 

1 ст. 384 КК, різний момент закінчення злочину для цих форм, різний суб’єкт – 

ускладнюють тлумачення та практичне застосування названої норми. 

5. Оптимальним є встановлення відповідальності за безпосередню 

фальсифікацію різних видів доказів у двох статтях кримінального закону (статті 

про лжесвідчення – як прояву фальсифікації особистісних доказів, та статті про 

фальсифікацію речових, письмових, електронних доказів). 

 

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Законопроект спрямований на усунення прогалини у законодавчому 

регулюванні питання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на 

встановлений порядок збирання та фіксування доказів загалом, і зокрема – 
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питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів. 

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 

У законопроекті запропоновано ряд змін і доповнень до Кримінального 

кодексу України, а саме: а) внести зміни до статей 372, 383 КК; б) викласти 

статтю 384 КК у новій редакції; в) доповнити Кримінальний кодекс України 

статтями   384
1
, 384

2 
. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового 

регулювання 

У цій сфері діють Конституція України, Кримінальний та Кримінальний 

процесуальний кодекси України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету 

України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта 

Прийняття Закону, про проект якого йдеться, забезпечить підстави для 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють посягання проти 

правосуддя, зокрема – фальсифікацію речових, письмових та електронних доказів, 

умисне знищення або пошкодження доказів, та сприятиме підвищенню 

ефективності захисту прав людини у судовому провадженні. 
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Додаток 2 

АНКЕТУВАННЯ. 

Анкетування анонімне. Просимо взяти у ньому участь.  

Ваші кваліфіковані відповіді сприятимуть  повноті і всебічності дослідження. 

Дякуємо за участь в анкетуванні. 

Відомості про респондента 

1. Рід занять:  

□ cуддя; 

□ прокурор; 

□ адвокат 

□                                           . 

2. Стаж практичної діяльності: 

□ до 1 року; 

□ від 1 до 5 років; 

□ від 5 до 10 років; 

□ понад 10 років. 

 

Відомості про випадки фальсифікації доказів в офіційному провадженні 

3.  Чи зустрічалися Ви особисто у своїй практичній діяльності із 

випадками фальсифікації доказів в офіційному провадженні? 

□ так; 

□ ні. 

4.  Які варіанти поведінки, на Вашу думку, можна віднести до проявів 

фальсифікації доказів (можна обрати декілька варіантів)? 

□ виготовлення (спотворення) або підміна, деформація, інше викривлення 

речових доказів; 

□ внесення неправдивих відомостей у документи, їх підробка, підчистка, 

датування іншим часом тощо (матеріальний підлог); 
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□ складання неправдивих за змістом письмових доказів (інтелектуальний 

підлог); 

□ подання підроблених письмових чи речових доказів; 

□ залучення до матеріалів офіційного провадження (справи) підроблених 

письмових чи речових доказів; 

□ надання учасниками провадження завідомо неправдивих показань чи 

висновків; 

□ підбурювання чи примушування до давання завідомо неправдивих 

показань, висновків; 

□ змова про лжесвідчення; 

□ пошкодження доказів; 

□ знищення доказів; 

□ вилучення з матеріалів офіційного провадження (справи) речових чи 

письмових доказів; 

□ відмова у залученні доказів до матеріалів офіційного провадження; 

□ відмова у виклику осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як 

експертів для дачі висновків; 

□ Ваш варіант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5.  Як, на Вашу думку, можуть кваліфікуватися діяння по 

фальсифікації доказів за нормами чинного КК (можна обрати декілька 

варіантів)? 

□ за ч. 2 ст. 372 КК як притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення чи 

іншою фальсифікацією; 

□ за ч. 2 ст. 383 КК як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину, поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення; 
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□ за ч. 2 ст. 384 КК як завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого 

або завідомо неправдивий висновок експерта, поєднані зі штучним створенням 

доказів обвинувачення; 

□ за ст. 386 КК як примушування до давання завідомо неправдивих показань 

чи висновку; 

□ за ст. 388 КК як незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт; 

□ за ст. 358 КК як підроблення документів, печаток, штампів та бланків; 

□ за ст. 366 КК як службове підроблення; 

□ за ст. 364 КК як зловживання владою; 

□ за ст. 396 КК як приховування злочину; 

□ як пособництво у злочині, яке полягає у заздалегідь обіцяному 

приховуванні (сприянні у приховуванні) відповідного злочину 

□ Ваш варіант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.  Чи охоплюються, на Вашу думку, всі можливі прояви фальсифікації 

доказів в офіційному провадженні, нормами чинного КК? 

□ так; 

□ ні. 

 

Пропозиції щодо удосконалення КК у частині відповідальності за 

фальсифікацію доказів в офіційному провадженні. 

7.  Чи доцільно, на Вашу думку, передбачити у КК окрему статтю, яка 

встановлювала б відповідальність за фальсифікацію речових  та письмових 

доказів в офіційному провадженні? 

□ так; 

□ ні. 

8. Визначте місце такої статті у системі норм Особливої частини КК. 

□ відповідна стаття має бути розміщена у Розділі XVIII Особливої частини 

КК «Злочини проти правосуддя»; 
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□ відповідна стаття має бути розміщена у Розділі XV Особливої частини КК 

«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів»; 

□ Ваш варіант _______________________________________________ 

9.  Чи доцільно, на Вашу думку, нормативне закріплення визначення 

фальсифікації доказів? 

□ так, це доцільно зробити у диспозиції частини першої відповідної статті; 

□ так, це доцільно зробити у примітці до відповідної статті; 

□ ні. 

10. У нормативному визначенні фальсифікації доказів, на Вашу 

думку, доцільно: 

□ Зазначити характерні ознаки такого різновиду злочинної поведінки; 

□ Навести вичерпний перелік дій (бездіяльності), які можуть бути проявами 

фальсифікації доказів; 

□ Навести невичерпний перелік дій (бездіяльності), які можуть бути 

проявами фальсифікації доказів 

□ Ваш варіант _______________________________________________ 

11. Суб’єкт у складі фальсифікації доказів, на Вашу думку, має бути: 

□ загальним; 

□ спеціальним; 

□ загальним на рівні основного юридичного складу злочину та спеціальним 

у кваліфікованому (особливо кваліфікованому) його різновиді. 

12. Вид офіційного (судового) провадження, в межах якого 

здійснюється фальсифікація доказів, на Вашу думку: 

□ має бути підставою для виокремлення декількох відносно самостійних 

юридичних складів злочину фальсифікація доказів; 

□ фальсифікація доказів у кримінальному провадженні має визнаватись 

кваліфікованим (особливо кваліфікованим) різновидом злочину; 
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□ не повинен впливати на кваліфікацію вчиненого, та має враховуватись 

лише при обранні заходу кримінально-правового впливу. 

13. Які кваліфікуючі ознаки, на Вашу думку, доцільно передбачити у 

статті про фальсифікацію доказів в офіційному провадженні (можна обирати 

декілька варіантів)? 

□ вчинення фальсифікації доказів спеціальним суб’єктом; 

□ вчинення фальсифікації доказів у кримінальному провадженні; 

□ настання тяжких наслідків; 

□ Ваш варіант _______________________________________________ 
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Додаток 3. 

 

АНКЕТУВАННЯ 

Проводилось у період з 1.06. 2017 по 1.09. 2017 (до набрання чинності ЗУ 

від 3.10. 2017 р № 2147-VІІІ, яким внесено зміни до ст. 384 КК). Всього опитано 

122 практичних працівники (судді, прокурори, слідчі та адвокати.) 

Інформація щодо відповідей (у відсотковому відношенні)  

Відомості про респондента 

1. Рід занять:  

 суддя – 12 % 

 прокурор – 84 % 

 адвокат – 6 % 

 інший – 8 % 

 

2. Стаж практичної діяльності: 

 до 1 року – 0 % 

 від 1 до 5 років – 15 % 

 від 5 до 10 років – 47 % 

 понад 10 років – 38 % 

 

Відомості про випадки фальсифікації доказів в офіційному провадженні 

3. Чи зустрічалися Ви особисто у своїй практичній діяльності із 

випадками фальсифікації доказів в офіційному провадженні? 

 так – 30 % 

 ні- 70 % 

4.  Які варіанти поведінки, на Вашу думку, можна віднести до проявів 

фальсифікації доказів (можна обрати декілька варіантів)? 

виготовлення (спотворення) або підміна, деформація, інше викривлення 

речових доказів – 98% 
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 внесення неправдивих відомостей у документи, їх підробка, підчистка, 

датування іншим часом тощо (матеріальний підлог) – 95 % 

 складання неправдивих за змістом письмових доказів (інтелектуальний 

підлог) – 95 % 

 подання підроблених письмових чи речових доказів – 60 % 

 залучення до матеріалів офіційного провадження (справи) підроблених 

письмових чи речових доказів – 75 % 

 надання учасниками провадження завідомо неправдивих показань чи 

висновків – 55 % 

 підбурювання чи примушування до давання завідомо неправдивих 

показань, висновків – 35 % 

змова про лжесвідчення – 35 % 

 пошкодження доказів – 80 % 

 знищення доказів – 80 % 

 вилучення з матеріалів офіційного провадження (справи) речових чи 

письмових доказів – 90 % 

 відмова у залученні доказів до матеріалів офіційного провадження – 35 % 

 відмова у виклику осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як 

експертів для дачі висновків – 35 % 

Ваш варіант  - 2 %  

5. Як, на Вашу думку, можуть кваліфікуватися діяння по 

фальсифікації доказів за нормами чинного КК (можна обрати 

декілька варіантів)? 

 за ч. 2 ст. 372 КК як притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення 

чи іншою фальсифікацією – 100 % 

 за ч. 2 ст. 383 КК як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину, поєднане із штучним створенням доказів обвинувачення – 100 % 
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 за ч. 2 ст. 384 КК як завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого 

або завідомо неправдивий висновок експерта, поєднані зі штучним 

створенням доказів обвинувачення – 85 % 

 за ст. 386 КК як примушування до давання завідомо неправдивих показань 

чи висновку – 55 % 

 за ст. 388 КК як незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт – 40 % 

 за ст. 358 КК як підроблення документів, печаток, штампів та бланків – 90 

% 

 за ст. 366 КК як службове підроблення – 95 % 

 за ст. 364 КК як зловживання владою – 70 % 

 за ст. 396 КК як приховування злочину – 74 % 

 як пособництво у злочині, яке полягає у заздалегідь обіцяному 

приховуванні (сприянні у приховуванні) відповідного злочину – 74 % 

 Ваш варіант – 0 %  

 6. Чи охоплюються, на Вашу думку, всі можливі прояви фальсифікації 

доказів в офіційному провадженні, нормами чинного КК? 

 так – 10 % 

 ні – 90 % 

 

Пропозиції щодо удосконалення КК у частині відповідальності за 

фальсифікацію доказів в офіційному провадженні. 

7. Чи доцільно, на Вашу думку, передбачити у КК окрему статтю, яка 

встановлювала б відповідальність за фальсифікацію речових та 

письмових доказів в офіційному провадженні? 

 так – 80 % 

 ні – 20 % 

8. Визначте місце такої статті у системі норм Особливої частини КК 

(наводяться дані про осіб, які відповіли «так» на запитання 7). 
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відповідна стаття має бути розміщена у Розділі XVIII Особливої частини КК 

«Злочини проти правосуддя» - 100 % 

 відповідна стаття має бути розміщена у Розділі XV Особливої частини КК 

«Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів» - 0 % 

 Ваш варіант – 0 % 

9. Чи доцільно, на Вашу думку, нормативне закріплення визначення 

фальсифікації доказів? 

 так, це доцільно зробити у диспозиції частини першої відповідної статті – 

50 % 

 так, це доцільно зробити у примітці до відповідної статті – 22 % 

 ні – 28 % 

10. У нормативному визначенні фальсифікації доказів, на Вашу думку, 

доцільно: 

 зазначити характерні ознаки такого різновиду злочинної поведінки – 55 % 

 навести вичерпний перелік дій (бездіяльності), які можуть бути проявами 

фальсифікації доказів – 43 % 

 навести невичерпний перелік дій (бездіяльності), які можуть бути 

проявами фальсифікації доказів – 1 % 

 Ваш варіант – 1 % 

11. Суб’єкт у складі фальсифікації доказів, на Вашу думку, має бути: 

 загальним – 20 % 

 спеціальним – 35 % 

 загальним на рівні основного юридичного складу злочину та спеціальним 

у кваліфікованому (особливо кваліфікованому) його різновиді – 45 % 

12. Вид офіційного (судового) провадження, в межах якого здійснюється 

фальсифікація доказів, на Вашу думку: 
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 має бути підставою для виокремлення декількох відносно самостійних 

юридичних складів злочину фальсифікація доказів – 10 % 

 фальсифікація доказів у кримінальному провадженні має визнаватись 

кваліфікованим (особливо кваліфікованим) різновидом злочину – 45 % 

 не повинен впливати на кваліфікацію вчиненого, та має враховуватись 

лише при обранні заходу кримінально-правового впливу – 40 % 

13. Які кваліфікуючі ознаки, на Вашу думку, доцільно передбачити у 

статті про фальсифікацію доказів в офіційному провадженні (можна 

обирати декілька варіантів)? 

 вчинення фальсифікації доказів спеціальним суб’єктом – 90 % 

 вчинення фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – 100 % 

 настання тяжких наслідків – 50 % 

Ваш варіант – 5 %. 
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Додаток 4.  
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Додаток 5. 
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