
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАНАСЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ 

 

 

 

 

УДК 343. 364 

 

      

 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ДОКАЗІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;  

кримінально-виконавче право 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 



2 

 

 2 

Дисертацією є рукопис 

 

Робота  виконана на кафедрі кримінального права та кримінології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України 

 

 

Науковий керівник:   кандидат юридичних наук, професор 

           Андрушко Петро Петрович, 
          Київський національний університет 

            імені Тараса Шевченка, 

          виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

                              кримінального права та кримінології 

 

 

Офіційні опоненти:   доктор юридичних наук, професор 

                                      Фесенко Євгеній Володимирович, 

                                     Академія адвокатури України, 

                                      завідувач кафедри кримінального та 

                                      адміністративного права 

                                     

кандидат юридичних наук 

                                      Вакулик Ольга Олексіївна, 

                                      Національна академія внутрішніх справ, 

                                                доцент кафедри криміналістики  

та судової медицини 

 

 

Захист відбудеться «24» червня 2019 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 253. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, 

м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал. № 12. 

 

 Автореферат розісланий «24» травня 2019 р. 

 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                                Н.П. Сиза 



3 

 

 3 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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, 
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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 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: 

– 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 
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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 

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, 
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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 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 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 
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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; 

– 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 
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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 

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 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.). 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  

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

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

предмет, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наводяться 

дані щодо апробації результатів дослідження та публікацій за його матеріалами. 

У Розділі 1 «Злочини проти встановленого порядку збирання та 

фіксування доказів у системі злочинів проти правосуддя» обґрунтовується 

доцільність виокремлення відповідної групи посягань, насамперед, на підставі 

єдності  їх безпосереднього об’єкту, а також здійснюється загальна характеристика 

злочинів цієї групи.  

У підрозділі 1.1. «Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони за чинним 

КК України» стверджується, що 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. 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 
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шляхом уточнення (розширення) назви розділу ХVIII Особливої частини КК з метою її 

узгодження з положеннями, що утворюють даний розділ Кодексу. 

У підрозділі 1.2. «Основні підходи до класифікації (систематизації) злочинів 

проти правосуддя у науці кримінального права» зазначається, що 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) 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. Наголошується на особливому значенні класифікації 

злочинів проти правосуддя «за об’єктом». Обґрунтована доцільність виокремлення 

серед посягань на правосуддя групи злочинів «у сфері доказування»; до неї 

попередньо пропонується віднести злочини, відповідальність за які передбачена 

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

У підрозділі 1.3. «Характеристика загальних ознак злочинів, що посягають на 

встановлений порядок збирання та фіксування доказів» встановлено, що єдиним або 

основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених ст.ст. 373, 383-387 КК є 

здійснювана у відповідності до закону процесуальна діяльність компетентних 

органів та осіб по збиранню, а також фіксуванню доказів. 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.     

Розділ 2 «Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове 

явище: поняття, зміст, особливості кваліфікації» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Визначення фальсифікація доказів у теорії кримінального 

права та її відображення у нормах чинного КК України» відображено результати трьох 

етапів наукового дослідження: визначено найбільш загальні (родові) ознаки 

фальсифікації як суспільного явища; встановлено видові ознаки кримінально-караної 

фальсифікації; виокремлено специфічні, індивідуальні ознаки фальсифікації доказів. 

Досліджується нормативний зміст поняття «фальсифікація» у різних статтях 

Особливої частини КК; встановлюється його співвідношення із змістом інших 

понять, які позначають тотожні або суміжні явища – «підроблення», «підробка», 

«створення», «виготовлення (незаконне виготовлення)», «обман» та інші. 
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Констатується відсутність системності та однозначності у нормативному 

використанні зазначених термінів. Запропоновано авторське бачення 

співвідношення змісту понять «фальсифікація» - «підроблення» («підробка»). 

Встановлено ознаки та зміст кримінально-караної фальсифікації.  

Визначаються риси та поняття фальсифікації доказів; окремі різновиди 

фальсифікації доказів пропонується класифікувати за допомогою трьох критеріїв: 

а) специфічних ознак предмета (об’єкта) фальсифікації; б) ознак суб’єкта 

фальсифікації; в) механізму посягання. 

Констатується, що 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); визначається їх 

конкретний зміст. Стверджується, що зміст ознаки «інша фальсифікація» у ч. 2 ст. 372 

КК взагалі не включає фальсифікацію доказів. До «іншої фальсифікації» пропонується 

відносити 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. 

Підрозділ 2.2. «Особливості кримінально-правової оцінки окремих ситуацій, 

пов’язаних із фальсифікацією доказів,  за чинним КК України» складається з 

чотирьох пунктів. У ньому наводяться конкретні рекомендації щодо застосування 

положень чинного КК при кваліфікації різних проявів фальсифікації доказів та 

інших посягань «у сфері доказування». Також виявлено зв'язок проблем, які 

виникають на етапі правозастосування, із недоліками кримінального закону у 

частині регулювання питань відповідальності за фальсифікацію доказів. 

У пункті 2.2.1. «Співвідношення фальсифікації доказів та приховування 

злочину» пропонуються варіанти кримінально-правової оцінки дій 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 суб’єкта фальсифікації доказів з іншою особою, яка 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. У першому випадку, 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 (остаточна кваліфікація – 

за сукупністю); 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. У другому випадку 

кваліфікація за сукупністю не потрібна: якщо дії з фальсифікації доказів, будучи 
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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. 

У пункті 2.2.2. «Кримінально-правова оцінка фальсифікації (підроблення та 

використання) речових, письмових доказів та електронних доказів» стверджується, 

що кваліфікація зазначених дій 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. 

Кваліфікація випадків підроблення речових, письмових чи електронних доказів у 

кримінальному провадженні, а також наступного «використання» підроблених доказів 

може відбуватись за ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК (за наявності інших 

об’єктивних і суб’єктивних ознак цих складів злочинів). Якщо фальсифікація у формі 

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. 

Зроблено висновок про те, що 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. 

У пункті 2.2.3. «Проблемні питання кваліфікації надання завідомо неправдивих 

показань» розглядаються питання: а) встановлення моменту закінчення злочину за 

ст. 384 КК та етапу, на якому можлива добровільна відмова від доведення злочину 

до кінця; б) відмежування продовжуваного злочину за ст. 384 КК 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 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. 
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У пункті 2.2.4. «Кваліфікація незаконного впливу на осіб з метою спонукання їх до 

надання завідомо неправдивих показань або завідомо неправдивих висновків» 

констатується, що оцінка відповідної поведінки 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 Пропонуються 

конкретні варіанти кваліфікації з урахуванням всіх зазначених факторів. 

 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). Пропонується визначати співвідношення між ст. 368
4 

та 

ст. 386 КК як конкуренцію «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 – статті 386 КК.  

Вплив на підозрюваного чи обвинуваченого з метою добитись від нього так 

званої «самообмови» або інших неправдивих показань 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). 

Розділ 3 «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів за 

законодавством окремих зарубіжних держав та шляхи вдосконалення КК 

України в частині відповідальності за фальсифікацію доказів» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів за 

законодавством окремих зарубіжних держав (порівняльно-правове дослідження)» 

проводиться порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства 

пострадянських держав у частині регулювання відповідальності за деякі злочини у 

сфері доказування. 

Статті про фальсифікацію доказів є у законодавстві практично всіх 

пострадянських країн, за винятком Туркменистану, 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 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.  
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У підрозділі 3.2. «Шляхи вдосконалення КК України в частині 

відповідальності за фальсифікацію доказів» встановлено, що можливими є дві 

моделі кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів: 

унітарна та диференційована. Розглядаються переваги і недоліки кожної з цих 

моделей. 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, 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». Обґрунтовується 

назва і конкретний зміст запропонованої норми. 

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. Так 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 кодексі з тих, які прийняті у новій редакції Закону 

від 3 жовтня 2017 р. В разі запровадження норми про фальсифікацію речових, 

письмових та електронних доказів, відпаде потреба у встановленні на рівні ст. 384 

КК відповідальності за такі дії, як завідомо неправдивий висновок експерта, 

завідомо неправильний звіт оцінювача, завідомо неправильний переклад. Також 

недоцільним є 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, як родовий об'єкт 

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, яку пропонується назвати 

«Лжесвідчення». 

 

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 правозастосовної 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 
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(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) 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 
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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 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), 

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» 
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(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 

(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 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: 
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«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 правозастосовне 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 правозастосовне 

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 правозастосовне 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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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. 

Дисертація присвячена питанням визначення оптимальної теоретичної моделі 

кримінально-правового регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів. 

У роботі досліджується ознаки та зміст фальсифікації доказів як прояву 

кримінально-караної фальсифікації. Наведено конкретні рекомендації щодо кваліфікації 

різних проявів фальсифікації доказів та інших посягань у сфері доказування. 

Встановлено, що можливими є дві моделі кримінально-правового 

регулювання відносин у сфері фальсифікації доказів: унітарна та диференційована. 

Розглядаються переваги і недоліки кожної з цих моделей. 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 регулюванні зазначених відносин, запропоновано ряд 

змін та доповнень до чинного кримінального законодавства України. 

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

фальсифікація доказів, лжесвідчення, кримінально-карана фальсифікація. 
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В работе исследуются признаки и содержание фальсификации доказательств 

как разновидности уголовно-наказуемой фальсификации. Приведены конкретные 

рекомендации по квалификации различных проявлений фальсификации 

доказательств и других посягательств в сфере доказывания. 

Установлено, что возможными есть две модели уголовно-правового 

регулирования отношений в сфере фальсификации доказательств: унитарная и 

дифференцированая. Рассматриваются преимущества и недостатки каждой из этих 

моделей. Доказано, что оптимальной моделью регулирования уголовно-правовых 

отношений в сфере фальсификации доказательств, является так называемая 

«дифференцированная» модель, которая предусматривает установление 

ответственности за фальсификацию различных видов доказательств (письменных, 

вещественных, электронных и личностных), а также непосредственную и 

опосредованную фальсификацию, в разных статьях уголовного закона. В связи с 

выявленными пробелами в законодательном регулировании указанных отношений, 

предложен ряд изменений и дополнений в действующее уголовное 

законодательство Украины. 

Ключевые слова: преступления против правосудия, преступления в сфере 

доказывания, фальсификация доказательств, лжесвидетельство, уголовно-

наказуемая фальсификация. 

 

SUMMARY 

 

Opanasenko V.I. Criminal responsibility for falsification of evidence: the 

features of regulation and ways to improve. – Qualifying scientific work in the form of 

manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Legal Sciences under the 

specialty 12.00.08 – «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law». – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, the 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 paper proposes to use the phrase «punishable criminal falsification» as a 

general term for denoting such conducts of person’s criminal behavior that involves the 

producing of an object that differs from the original in form and/or content, or making 

changes to the actual object to give it new qualities, committed in order to present a rigged 

object as a real, as well as the sale or use of such an item. Specific features of punishable 

criminal falsification are established and its content is determined. 

The features and concepts of falsification of evidence are defined: falsification of 

evidence is an artificial creation or distortion of the content or source of a specific 

evidence, committed for the purpose of its use in the course of official proceedings, as 

well as the use of fraudulent evidence itself. Distinct types of falsification of an evidence 

are proposed to be classified using three criteria: a) specific features of the object of 

falsification; b) features of the subject of falsification; c) the mechanics of the attempt. 

«Subtypes» of falsification of evidence, depending on the features of the object of 
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falsification, are: a) falsification of material evidence; b) falsification of written evidence 

(documents); c) falsification of electronic evidence; d) falsification of identity evidence. The 

falsification of evidence, depending on its commission mechanics, includes the following 

forms: a) falsification of evidence, which is committed directly; b) falsification of evidence, 

which is carried out indirectly – through influence on other persons with the purpose of 

motivating or forcing them to commit acts of falsification of evidence. Falsification of 

evidence, taking into account the characteristics of the subject, is divided into: 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). Definitions of falsification of material evidence, falsification of written and 

electronic evidence, falsification of identity evidence are proposed. 

Specific recommendations regarding the application of the provisions of the current 

Criminal Code for qualification of various manifestations of falsification of evidence and 

other attempts «in the field of evidence» are given. Also revealed a connection between the 

problems that arise at the stage of law enforcement, and the shortcomings of the criminal law 

in the field of regulation of the issues of responsibility for the falsification of evidence. In 

particular, it has been proved that falsification, in the form of creating fake material, written 

and electronic evidence, in many cases does not lead to criminal responsibility – neither by 

articles of Section XVIII «Crimes against Justice», nor by other norms. 

The comparative legal study of the criminal legislation of the post-Soviet states 

concerning the regulation of responsibility for some crimes in the field of evidence has 

been carried out. It is established that articles on falsification of evidence exist in the 

legislation of almost all post-Soviet countries, with the exception of Turkmenistan, 

Uzbekistan and Ukraine. In the Criminal Codes of all post-Soviet countries, without 

exception, as well as in the Model Criminal Code, there is no definition of the exact 

concept of «falsification of evidence»; the concept of «falsification» in relation to the 

corresponding type of crime is defined in scientific works and at the law enforcement 

level. 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 other countries the 

third parties can be deemed responsible if features of another crime are present in their 

actions (forgery of documents, concealment of a crime or complicity in a crime, the 

evidence of which is falsified, etc.) 

It is established that two models of criminal law regulation of relations in the sphere 

of falsification of evidence are possible: unitary and differentiated. The advantages and 

disadvantages of each of these models are considered. It is proved that the optimal model 

for regulating of criminal law relations in the area of falsification of evidence is the so-

called «differentiated» model, which involves establishing responsibility for the 

falsification of various types of evidence, as well as direct and indirect falsification in 

distinct articles of the criminal law. In connection with the revealed gaps in the legislative 

regulation of these relations, a number of amendments and additions to the current 

criminal legislation of Ukraine have been proposed. 

Key words: crimes against justice, crimes in the field of evidence, falsification of 

evidence, false testimony, punishable criminal falsification. 
 


