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АНОТАЦІЯ 

 

Андрушко О. В. Теорія та практика юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

Хмельницький, 2020. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

Вирішено наукову проблему, що пов’язана з подоланням фрагментарності 

наукового пояснення теоретичних та практичних проблем юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі та розробкою 

наукових пропозицій подолання сучасних системних проблем юридичної 

відповідальності суб’єктів кримінального провадження. 

Концептуалізовано інститут юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі як юридичний режим, який являє 

собою особливу цілісну систему регулювального та охоронного впливу на 

кримінальні процесуальні правовідносини, що спрямовано загалом на 

вирішення завдань кримінального провадження. Установлено, що такий 

вплив забезпечуються усім комплексом (системою) юридичної 

відповідальності, а не тільки засобами процесуального характеру.  

У характері системоутворювальних факторів системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі в дисертації 

визначено: 1) спільність завдань регулювального та охоронного 

комплексного впливу на конкретну систему кримінальних процесуальних 

правовідносин; 2) єдність групи правопорушень, що вчиняються в конкретній 
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групі кримінальних процесуальних правовідносин, хоча й різної галузевої 

належності; 3) спільність групи спеціальних суб’єктів, що потенційно можуть 

вчинювати (вчинюють) ці правопорушення – суб’єкти кримінального 

процесу. 

Установлено, що юридична відповідальність за правопорушення в 

кримінальному процесі за своєю правовою природою є кримінальним 

процесуальним інститутом, а за галузевою належністю – комплексним 

(міжгалузевим). Її систему de lege lata складають такі галузеві види юридичної 

відповідальності: кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, 

дисциплінарна та цивільно-правова. De lege ferenda запропоновано галузеву 

модель юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі: кримінальна, кримінальна процесуальна, дисциплінарна, цивільно-

правова, в якій чинна адміністративна відповідальність за правопорушення в 

юридичному процесі повинна бути трансформована в процесуальну, як 

логічний наслідок адміністративної реформи. 

Розроблено загальні положення теорії юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, компонентами якої є: 1) мета, 

цілі, завдання та функції юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 2) засади цієї юридичної відповідальності; 3) її 

підстави, умови та стадії; 4) встановлений склад правопорушення в 

кримінальному процесі як підстава юридичної відповідальності; 5) система 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, її 

системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми і напрями їхнього 

вирішення. 

Доведено, що правопорушення в кримінальному процесі за своєю 

правовою природою є кримінальним процесуальним інститутом, правова 

етіологія якого передусім відстежується у генетичних взаємозв’язках з 

кримінальними процесуальними правовідносинами, як особливим 

юридичним режимом, а не з їх юридично-галузевою адресою реєстрації. За 

галузевою належністю цей інститут є комплексним (міжгалузевим).  
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Систему правопорушень у кримінальному процесі складають 

кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого характеру 

(визначені лише в КПК, і за які передбачено лише кримінальну процесуальну 

відповідальність), а також кримінальні процесуальні правопорушення 

полігалузевого характеру (за які передбачено й інші види юридичної 

відповідальності). Водночас останні мають й іншу, окрім процесуальної, 

правову (законодавчу) природу: кримінально-правову, адміністративну, 

дисциплінарну, цивільно-правову. Моногалузеві процесуальні 

правопорушення запропоновано викласти в окремому Кодексі про 

процесуальні правопорушення. 

Надалі розвинуто методологічну ідею про юридичну відповідальність 

держави перед людиною як засаду (принцип) кримінального судочинства та 

її законодавче закріплення. 

Набуло подальшого розвитку наукове положення про законодавче 

конструювання злочинів проти правосуддя, згідно з яким повинен бути 

визначений єдиний критерій – об’єкт злочинного посягання як основна 

конструктивна ознака, під яким слід розуміти тільки процесуальні 

правовідносини з відправлення правосуддя будь-якої галузевої належності, 

яким наноситься шкода протиправними діяннями підвищеної суспільної 

небезпеки (ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 КК України). 

Обґрунтовано висновок, що для владних та професійних суб’єктів 

процесу має наступати тільки правопоновлювальна кримінальна процесуальна 

відповідальність, що має преюдиціальне значення для їхньої дисциплінарної 

відповідальності. Факти вчинення процесуальних правопорушень владними 

та професійними суб’єктами кримінального процесу повинні фіксуватися в 

їхньому досьє на підставі окремої ухвали (постанови) суду, прокурора і 

слідчого. У зв’язку з цим запропоновано КПК України доповнити ст. 110-1 

«Окрема ухвала (постанова) суду, прокурора і слідчого», якою передбачити 

правові основи реагування судом, прокурором та слідчим на порушення 

закону у кримінальному судочинстві. 
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Для забезпечення незалежності та самостійності владних та 

професійних суб’єктів кримінального провадження запропоновано їх 

дисциплінарну відповідальність реалізовувати винятково в межах 

дисциплінарної юстиції (у судовому порядку). Процесуальні дисциплінарні та 

інші дисциплінарні правопорушення та відповідальність за них для цих 

суб’єктів юридичного провадження, а також для усіх інших державних 

службовців слід визначити в єдиному уніфікованому Кодексі про 

дисциплінарні правопорушення. 

Розроблено систему цивільно-правової відповідальності в 

кримінальному процесі з її диференціацією на інститути (субінститути):  

1) відшкодування шкоди, завданої незаконними актами (рішеннями, діями та 

бездіяльністю) владних суб’єктів кримінального процесу (інших 

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

потерпіла від кримінального правопорушення; 4) цивільного позову в 

кримінальному процесі; 5) матеріальної відповідальності владних суб’єктів 

судочинства, що слід визначити в окремих законах. Наведено пропозиції про 

скасування регресної відповідальності владних суб’єктів судочинства 

(пропонується виключити ч. 2 ст. 130 КПК України та ч. 3 ст. 1191 ЦК 

України). 

У дисертації висловлено авторські думки щодо загальнотеоретичних 

проблем юридичної відповідальності: її правову природу, систему, підстави, 

принципи тощо. Також досліджено практичні проблеми реалізації юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі: 

неконкретизованість протиправності діянь, проблеми вини за процесуальні 

правопорушення, відповідальність за правозастосовну помилку тощо. 

Запропоновано зміни до чинного законодавства України: 1) КК 

України доповнити ст. 25-1, у якій визначити формулу складної вини в праві; 

внести доповнення до ст. 67, 375, 384 КК України; 3) внести доповнення до 

ст. 185-3, 185-8 КУпАП; 4) доповнити ч. 1 ст. 7 КПК України засадами 

судочинства: «23) неприпустимість зловживання процесуальними правами та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w12
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повноваженнями; 24) «відповідальності держави перед людиною», а також 

відповідними ст. 29-1, 29-2. 

Ключові слова: юридична відповідальність, примус, правопорушення в 

кримінальному процесі, кримінальна процесуальна діяльність, кримінальна 

відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна 

процесуальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, цивільно-

правова відповідальність. 

 

SUMMARY 

 

Andrushko O. V. Theory and practice of legal responsibility for offenses in 

criminal procedure. – Qualification scientific work published as a manuscript.  

Thesis for a Postdoctoral Degree in Law. Specialty 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensic Expertise; Operational and Search Activity. 

– Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service  

of Ukraine, Khmelnytskyi, 2020. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

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

The thesis presents a comprehensive study of the institute of legal 

responsibility for offenses in criminal procedure. A scientific problem related to 

overcoming the fragmentation of a scientific explanation of theoretical and 

practical problems of legal responsibility for offenses in criminal procedure  

and elaboration of scientific proposals for overcoming modern systemic problems 

of legal responsibility of subjects of criminal procedure has been solved. 

The institution of legal responsibility for offenses in criminal procedure has 

been conceptualized as a legal regime, which is a special integral system  

of regulatory and protective influence on criminal procedural legal relations, which 

is generally aimed at solving the problems of criminal procedure. It has been 

established that such influence is provided by the entire complex (system) of legal 

responsibility, and not only by means of a procedural nature.  

In the nature of the system-forming factors of the system of legal 
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responsibility for offenses in criminal procedure, the dissertation defines: 1) the 

commonality of tasks of regulatory and protective complex influence on a specific 

system of criminal procedural legal relations; 2) the unity of a group of offenses 

committed in a specific group of criminal procedural legal relations, although of 

different sectoral affiliation; 3) the commonality of a group of special subjects that 

can potentially commit (commit) these offenses - subjects of criminal procedure. 

It has been established that legal responsibility for offenses in criminal 

procedure is by its legal nature a criminal procedural institution, and by sectoral 

affiliation – a complex (intersectoral) one. Its de lege lata system consists of the 

following sectoral types of legal responsibility: criminal, criminal procedural, 

administrative, disciplinary and civil law. De lege ferenda proposed a sectoral 

model of legal responsibility for offenses in criminal procedure: criminal, criminal 

procedural, disciplinary, civil law, in which the current administrative liability for 

offenses in legal procedure should be transformed into procedural, as a logical 

consequence of administrative reform. 

The general provisions of the theory of legal responsibility for offenses in 

criminal proceedings has been developed, the components of which include: 1) the 

purpose, goals, tasks and functions of legal responsibility for offenses in criminal 

procedure; 2) the basics of this legal responsibility; 3) its grounds, conditions and 

stages; 4) established composition of the offense in criminal proceedings as the 

basis of legal responsibility; 5) the system of legal responsibility for offenses in 

criminal proceedings, its system theoretical, legislative and practical problems and 

directions for their solution. 

It has been proved that offenses in criminal procedure by their legal nature 

are a criminal procedural institution, the legal etiology of which, first of all,  

is tracked in genetic relationships with criminal procedural legal relations, as a 

special legal regime, and not with their legal and sectoral address of registration. 

By sector affiliation, this institute is complex (intersectoral).  

The system of offenses in criminal procedure consists of criminal procedural 

offenses of a monosectoral nature (defined only in the Criminal Procedure Code, 
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and for which only criminal procedural liability is provided), as well as criminal 

procedural offenses of a polysectoral nature (for which other types of legal liability 

are provided). At the same time, the latter have a different, besides procedural, 

legal (legislative) nature: criminal legal, administrative, disciplinary, civil law. It 

has been proposed to set out monosectoral procedural offenses in a separate Code 

on procedural offenses. 

The methodological idea of the legal responsibility of the state to a person as 

the basis (principle) of criminal procedure and its legislative consolidation has 

been further developed. 

The scientific provision on the legislative construction of crimes against 

justice has been further elaborated, according to which a single criterion should be 

defined – the object of criminal encroachment, as the main constructive feature, 

which should be understood only as procedural legal relations for the 

administration of justice of any sectoral affiliation, which are harmed by illegal 

acts of increased public danger (art. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 

Criminal Code of Ukraine). 

The conclusion is substantiated that for power and professional subjects  

of the process, only legal-renewing criminal procedural responsibility should 

occur, which is of pre-judicial importance for their disciplinary responsibility. The 

facts of committing procedural offenses by power and professional subjects of 

criminal procedure should be recorded in their dossier on the basis of a separate 

decision (resolution) of the court, prosecutor and investigator. In this regard, it is 

proposed to supplement article 110-1 of the Criminal Procedure Code "Separate 

decision (resolution) of the court, prosecutor and investigator", which provides for 

the legal basis for the response of the court, prosecutor and investigator to 

violations of the law in criminal procedure.  

To ensure the independence and autonomy of power and professional 

subjects of criminal procedure, it is proposed to implement their disciplinary 

responsibility exclusively within the framework of disciplinary justice (in court). 

Procedural disciplinary and other disciplinary offenses and responsibility for them 
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for these subjects of legal proceedings, as well as for all other civil servants, should 

be defined in the unified Code on disciplinary offenses. 

A system of civil-law responsibility in criminal procedure has been 

developed with its differentiation into institutions (subinstitutions):  

1) compensation for damage caused by illegal acts (decisions, actions and 

omissions) of power subjects of criminal proceedings (other proceedings);  

2) rehabilitation; 3) compensation for damage to an individual who has suffered  

a criminal offense; 4) civil claim in criminal proceedings; 5) material liability  

of power subjects of legal proceedings, which should be defined in separate laws. 

 Proposals have been made to abolish recourse liability of power subjects of legal 

proceedings (it is proposed to delete part 2 of Article 130 of the Criminal 

Procedure Code of Ukraine and Part 3 of Article 1191 of the Civil Code  

of Ukraine). 

The dissertation expresses the author's thoughts on general theoretical 

problems of legal responsibility: its legal nature, system, grounds, principles, etc. 

Also, practical problems of implementing legal responsibility for offenses in 

criminal procedure have been studied: the lack of concretization of the illegality  

of acts, problems of guilt for procedural offenses, responsibility for law 

enforcement error, etc. 

Based on the results of the study, a number of other specific proposals have 

been formulated to improve the current legislation of Ukraine. New versions of the 

following provisions have been produced: 1) paragraphs 23, 24 of art. 7, 9, 29-1, 

29-2, 130, 131, 110-1, 330, 379, 480 2) articles 25-1, 67, 375, 384 of the Criminal 

Code; 3) article 1191 of the Civil Code; 4) articles 185-3, 185-8 of the 

Administrative Code; 5) Articles 105, 106, 109 of the Law of Ukraine «On the 

judicial system and status of judges». 

Keywords: legal responsibility, coercion, offenses in criminal procedure, 

criminal procedural activity, criminal responsibility, administrative responsibility, 

criminal procedural responsibility, disciplinary responsibility, civil law 

responsibility. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У Конституції України нормативно закріплено 

основні засади побудови демократичної, соціальної, правової держави, де 

людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає 

перед людиною за дії державних органів і посадових осіб (ст. 3). Відповідно 

в ч. 2 ст. 19 Конституції України наголошується, що органи державної влади, 

їх посадові особи зобов’язані діяти в межах повноважень та в спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. На конституційному рівні 

також сформульовано вимогу дотримання законності притягнення до 

юридичної відповідальності: «Ніхто не може відповідати за діяння, які на час 

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

Реалізація цих політико-правових положень набуває особливого соціального 

значення у сфері кримінального судочинства, де порушення вимог 

законодавства є найбільш небезпечним і вразливим для прав людини. 

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює систему 

процесуальних гарантій недопущення правопорушень у кримінальних 

провадженнях. Чільне місце в їхній структурі відводиться інституту 

юридичної відповідальності суб’єктів кримінального процесу за невиконання 

процесуальних обов’язків. Від його ефективного застосування неабиякою 

мірою залежить досягнення мети та виконання завдань кримінального 

провадження. 

Аналіз слідчої та судової практики останніх років свідчить про разючу 

непропорційність між високими європейськими вимогами до дотримання 

законності в кримінальному процесі та низькою спроможністю юридичних 

засобів sensu largo їхнього реального забезпечення. За останні роки 

«традиційними» стали процесуальні правопорушення слідчого та прокурора, 

що виявляються зокрема у невнесенні відомостей про кримінальне 
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правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; неповерненні 

тимчасово вилученого майна; необґрунтованих рішеннях про повідомлення 

про підозру; проведенні слідчих і негласних (розшукових) дій без дозволу 

слідчого судді; відмові в задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій; незалученні захисника в разі його обов’язкової участі в 

кримінальному провадженні; не врученні пам’ятки про процесуальні права; 

підміні обвинувального акта тощо. Характерно, що число скарг на такі 

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

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

задоволено 41,6 тис. (51,9 %), у 2018 – з 79,4 тис. задоволено 43,6 тис. 

(54,9 %), у 2019 р. – з 85,9 тис. задоволено 50,4 тис. (58,6 %). А, приміром,  

у 2018 р. за такі правопорушення було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності лише 5 прокурорів та 25 слідчих. А якщо взяти 2019 р., то 

апеляційними судами та Касаційним кримінальним судом задоволено скарг 

про істотні порушення кримінального процесуального закону відповідно – 

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

стягнення накладено на 848 невладних учасників кримінального 

провадження. Наразі, на жаль, бракує відкритої консолідованої офіційної 

статистики щодо притягнення винуватих до відповідальності за правопо-

рушення в кримінальному процесі, а факти їхнього вчинення приховуються в 

окремих звітах під сором’язливими евфемізмами на кшталт «невиконання 

обов’язків», «грубого порушення правил етики», «порушення присяги» тощо.  

Високий рівень правопорушності в кримінальному процесі зумовлений 

браком реальної відповідальності учасників кримінального провадження, 

знижує рівень довіри до інститутів судової та правоохоронної системи, а 

відтак і до держави в цілому. Тому держава Україна як відповідач щороку 

посідає чільні місця за кількістю звернень громадян до ЄСПЛ за захистом 

своїх порушених прав у кримінальному судочинстві. Тільки у 2019 р. ЄСПЛ 

у своїх рішеннях проти України встановив 13 випадків відсутності 

ефективного розслідування фактів смерті та катувань, 4 випадки катування 
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заявників, 40 порушень у зв’язку з жорстким, нелюдським та таким, що 

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

недоторканність, а також 38 порушень права на ефективний засіб правового 

захисту. Чинниками, які суттєво впливають на існування зазначеного 

негативного соціально-правового явища в кримінальному судочинстві, є 

зокрема нестабільність політико-правової ситуації у нашій державі; «розрив» 

між високими вимогами Конституції України щодо відповідальності держави 

та її чиновників за вчинення правопорушень та практикою їхньої реалізації; 

складнощі в застосуванні норм права і кримінального процесуального 

законодавства. Відсутність належної судової процедури юридичної 

відповідальності суддів за вчинені процесуальні правопорушення призводить 

до того, що у 23 % випадках рішення ВРП скасовуються ВС. Водночас треба 

також констатувати, що у вітчизняній юридичній науці на загал і в науці 

кримінального процесу зокрема проблема юридичної відповідальності 

суб’єктів кримінального провадження не піддавалася серйозному 

комплексному дослідженню.  

Наслідком цього є той факт, що сьогодні немає єдиної теоретичної 

платформи, яка б забезпечувала дослідників методологічними засобами 

вирішення багатьох питань, насамперед цілісної теоретичної конструкції 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. У 

результаті можна зафіксувати наукознавчий феномен предметної 

розпорошеності в дослідженнях різних питань цього інституту, що призвело 

до фрагментарності в дослідженнях його проблем: як кримінальної 

процесуальної відповідальності (Р. М. Білокінь, Г. М. Вєтрова, П. С. Елькінд, 

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

окремих її субінститутів: відшкодування шкоди у межах реабілітації 

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

відповідальності (П. П. Андрушко, Ю. В. Калініченко, Л. В. Лобанова, 

В. А. Мисливий, О. А. Пилипенко, Л. М. Палюх, М. В. Шепітько та ін.) та 

дисциплінарної відповідальності (Т. В. Андрейчук, О. В. Гончаренко, 
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Р. О. Куйбіда, С. О. Короєд, С. В. Прилуцький, С. В. Присяжнюк та ін.), або 

ж за окремими суб’єктами відповідальності (Л. В. Гаврилюк, А. В. Дудич, 

О. М. Овчаренко, В. В. Паришкура та ін.). 

Наявність досліджень окремих важливих питань відповідальності в 

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

чергу на забезпеченні належного правового унормування цього питання, 

ефективної практики правозастосування. Це своєю чергою призвело до того, 

що в чинному вітчизняному законодавстві: а) чітко не встановлено склади 

кримінальних процесуальних правопорушень; б) не здійснено їхню 

диференціацію залежно від суспільної небезпеки для прав учасників 

кримінального провадження та їхнього відмежування від неправопорушних 

форм процесуальної поведінки, а також в) не встановлено судового порядку 

притягнення винуватих до дисциплінарної, процесуальної та цивільно-

правової відповідальності. Тому описана ситуація вимагає від процесуальної 

науки пошуку якісно нових методологічних підходів до розуміння 

диференційованих форм юридичної відповідальності та подолання 

стереотипів, що склалися у цьому напрямі в наукових дослідженнях. 

Ґрунтовне дослідження фундаментальних проблем юридичної 

відповідальності за вчинені правопорушення у кримінальному процесі 

передбачає використання креативних наукових здобутків, висвітлених у 

працях таких науковців, як: Ю. П. Аленін, С. С. Алексєєв, І. В. Басиста, 

Н. Р. Бобечко, В. В. Вапнярчук, І. В. Гловюк, В. О. Гринюк, В. К. Грищук, 

Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, М. М. Коркунов, В. М. Корнуков, 

М. В. Костицький, О. В. Кузьменко, О. П. Кучинська, О. Е. Лейст, 

Л. М. Лобойко, Д. М. Лук’янець, П. С. Луцюк, М. А. Макаров, 

Л. О. Максимова, В. Т. Маляренко, О. В. Маркін, А. М. Мартинців, 

П. О. Недбайло, Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, 

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

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

В І. Фаринник, І. Я. Фойницький, Р. Л. Хачатуров, В. Д. Чабанюк, 
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В. П. Шибіко, О. Г. Шило, О. Г. Яновська та ін. 

Усе викладене вище свідчить про актуальність теми дисертації та 

наукову і практичну значущість її комплексного дослідження. 

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

Дисертацію виконано відповідно до тематичної проблеми формування 

національної правової системи України та її адаптації до європейського 

права, визначених серед Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 роки, затверджених загальними зборами Національної академії 

правових наук України 3 березня 2016 р. та відповідає вимогам ст. 3 Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 

2001 р. № 2623-III.  

Обрана дослідницька проблематика узгоджується із засадничими 

положеннями, визначеними в Концепції реформування кримінальної юстиції 

в Україні, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 р.  

№ 311/2008, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленій Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 та Плану заходів з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393.  

Крім того, окремі частини дисертації виконано в рамках науково-

дослідних робіт Національної академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького: «Удосконалення інституту юридичної 

відповідальності суб’єктів кримінального процесу в контексті судово-

правової реформи в Україні» (218-0016 І), «Основи теорії юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі» (219-0109 І) 

та «Правопорушення в кримінальному процесі як фактична підстава 

юридичної відповідальності» (219-0110 І).  

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Національної 

академії Служби безпеки України від 24 грудня 2015 р., протокол № 9.  
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Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є 

розв’язання теоретичної та прикладної проблеми юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі, яка має загальнонаціональне 

значення. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання: 

– визначити ступінь наукової розробленості проблем юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі; 

– сформувати методологічну програму дослідження та вирішення 

проблем юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі;  

– провести науково-аналітичний огляд методологічних проблем 

формування теорії юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 

– визначити правову природу та галузеву належність інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 

– сформулювати концептуальне бачення змісту мети, цілей, завдань, 

функцій та системи засад юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 

– довести процесуальний характер та зміст підстав, умов та стадій 

настання юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі; 

– запропонувати новітні методологічні підходи до концепту 

встановленого складу правопорушення в кримінальному процесі як єдиної 

підстави юридичної відповідальності за його вчинення; 

– провести наукознавчий аналіз теоретичного конституювання 

правопорушень у кримінальному процесі, законодавчої визначеності та 

практичного встановлення їх ознак протиправності й винуватості; 

– обґрунтувати соціальний та правовий зміст конституційної засади 

відповідальності держави перед людиною в кримінальному процесі; 

– запропонувати шляхи вирішення сучасних теоретичних, 
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законодавчих та практичних проблем галузевих видів юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі (кримінальної, 

кримінальної процесуальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-

правової); 

– опрацювати науково обґрунтовані пропозиції на удосконалення 

системи чинного законодавства України в частині юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

Об’єктом дослідження є юридична відповідальність як соціально-

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

правопорушення в кримінальному процесі. 

Предметом дослідження є теорія та практика юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

Методи дослідження. Методологічною програмою цієї дисертації є 

спеціально створена відповідно до предмета дослідження система засад, 

наукових технік і методів його організації та проведення. В основу 

методологічної програми покладено системний метод дослідження, який 

уможливив виявити систему загальнотеоретичних проблем формування 

теорії юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі (розд. 1); здійснити концептуальний системний аналіз загальних 

положень теорії цієї юридичної відповідальності (розд. 2); інституювати 

систему правопорушень в кримінальному процесі (розд. 3); виявити системні 

теоретичні, законодавчі та практичні проблеми реалізації цієї відпо-

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

синергетичний – для визначення всебічних властивостей системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі (п. 1.3.4. 

підрозд. 2.1, 3.1); юридичних режимів, як бази для конституювання окремого 

процесуального інституту юридичної відповідальності в кримінальному 

процесі (п. 1.3.3, 13.4, підрозд. 2.1, 3.1); системно-структурного та 

функціонального аналізу – для дослідження правових властивостей ознак 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 
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(підрозд. 2.1), її мети, завдань та функцій (підрозд. 2.2), засад (підрозд. 2.3), 

підстав, умов, стадій (підрозд. 2.4). Історико-правовий метод 

використовувався під час вивчення пам’яток права та дослідження ґенези 

наукової думки про юридичну відповідальність та правопорушення у 

кримінальному процесі (розд. 1–4). Порівняльно-правовий метод 

використовувався в процесі вивчення міжнародного та зарубіжного досвіду 

на предмет запровадження ефективних стандартів та рекомендацій у 

вітчизняне правове поле (розд. 4). Формально-юридичний метод дозволив 

проаналізувати та інтерпретувати зміст норм Конституції України, 

вітчизняного матеріального та процесуального законодавства України, 

Конвенції та практики ЄСПЛ, рекомендацій міжнародних інституцій у сфері 

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

гіпотетико-дедуктивний та моделювання використано для формулювання 

та обґрунтування пропозицій до чинного законодавства України на 

вдосконалення юридичної відповідальності суб’єктів судочинства (розд. 4) та 

моделювання системи юридичної відповідальності владних та професійних 

суб’єктів судочинства (розд. 4). Статистичний метод використано для 

узагальнення результатів, отриманих у процесі вивчення статистичних даних, 

і опрацювання емпіричного матеріалу, а також обґрунтування теоретичних 

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

Нормативну основу роботи склали Конституція України, закони 

України, КПК, КК та інші кодекси України, проекти законів України, а також 

нормативно-правові акти Європейського Союзу, його консультативних 

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

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

Науково-теоретичним підґрунтям дисертації є праці з філософії, теорії 

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

теорії конституційного, кримінального процесуального, кримінального, 

адміністративного, цивільного, трудового права та інших галузей права. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики та 
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практики ВРП з питань юридичної відповідальності суб’єктів судочинства, 

рішення КСУ, аналітичні звіти та правові позиції ВС, звіти та аналізи ДСАУ, 

статистика ГПУ (Офісу Генерального прокурора), МВС України та інших 

центральних органів виконавчої влади за 2015–2019 роки. Загалом вивчено 

понад 800 матеріалів про юридичну відповідальність суб’єктів судочинства; 

також узято до уваги й використано емпіричні дані, одержані іншими 

авторами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням теоретичних та практичних 

проблем юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі, що дозволило запропонувати окрему теорію юридичної 

відповідальності у кримінальному процесуальному праві України; окреслити 

її системні проблеми та запропонувати шляхи їхнього вирішення; 

обґрунтувати низку нових теоретичних положень та висновків; надати 

пропозиції на удосконалення чинного законодавства України з 

досліджуваних питань. 

У межах здійсненого дослідження одержано результати, що містять 

такі елементи наукової новизни: 

уперше: 

1) визначено, що юридична відповідальність за правопорушення в 

кримінальному процесі за своєю правовою природою є кримінальним 

процесуальним інститутом, а за галузевою належністю – комплексним 

(міжгалузевим) інститутом; 

2) запропоновано de lege ferenda галузеву модель юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, яка змістовно 

охоплює: кримінальну, кримінальну процесуальну, дисциплінарну та 

цивільно-правову відповідальність; обґрунтовано висновок, що чинна 

адміністративна відповідальність за правопорушення в юридичному процесі 

повинна бути трансформована в процесуальну як логічний наслідок 

адміністративної реформи; 
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3) сформульовано та комплексно досліджено загальні положення теорії 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

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

функції юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі; (2) засади цієї відповідальності; (3) її підстави, умови та стадії;  

(4) встановлений склад правопорушення в кримінальному процесі як підстава 

юридичної відповідальності; (5) система юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, її системні теоретичні, 

законодавчі та практичні проблеми і напрями їхнього вирішення; 

4) установлено, що правопорушення у кримінальному процесі за своєю 

правовою природою є кримінальним процесуальним інститутом, правова 

етіологія яких передусім відстежується в генетичних взаємозв’язках з 

кримінальними процесуальними правовідносинами як особливим 

юридичним режимом, а не з їхньою юридично-галузевою адресою реєстрації, 

а за галузевою належністю цей інститут є комплексним (міжгалузевим), бо 

охоплює правові норми різних галузей права юридичної відповідальності за 

їх вчинення; 

5) доведено, що систему правопорушень в кримінальному процесі 

складають кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого 

характеру (визначені лише в КПК України, і за які передбачено лише 

кримінальну процесуальну відповідальність), а також кримінальні 

процесуальні правопорушення полігалузевого характеру (за які передбачено 

й інші види юридичної відповідальності). Моногалузеві процесуальні 

правопорушення запропоновано викласти в окремому Кодексі про 

процесуальні правопорушення; 

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

процесу має наступати тільки правопоновлювальна кримінальна процесуальна 

відповідальність, що має преюдиціальне значення для їхньої дисциплінарної 

відповідальності. Факти вчинення процесуальних правопорушень владними 

та професійними суб’єктами повинні фіксуватися в їхньому досьє на підставі 
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окремої ухвали (постанови) суду, прокурора і слідчого; у зв’язку з цим 

запропоновано КПК України доповнити ст. 110-1 «Окрема ухвала 

(постанова) суду, прокурора і слідчого», якою передбачити правові основи 

реагування судом, прокурором та слідчим на порушення закону у 

кримінальному судочинстві; 

7) для забезпечення незалежності та самостійності владних та 

професійних суб’єктів кримінального провадження запропоновано їхню 

дисциплінарну відповідальність реалізовувати винятково в рамках 

дисциплінарної юстиції (у судовому порядку). Пропонується процесуальні 

дисциплінарні та інші дисциплінарні правопорушення та відповідальність за 

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

інших державних службовців визначити на майбутнє в єдиному 

уніфікованому Кодексі про дисциплінарні правопорушення;  

8) розроблено систему цивільно-правової відповідальності в 

кримінальному процесі з її диференціацією на інститути (субінститути); 

доведено їхню публічно-правову природу та запропоновано визначити 

правовий механізм їх функціонування в окремих законах; 

удосконалено: 

1) наукову аргументацію на підтримку загальнотеоретичних базових 

положень юридичної відповідальності, сформульованих у таких твердженнях 

і сприйнятих дисертантом як аксіоматичні: а) юридична відповідальність – це 

винятково інститут публічного права; б) вона настає тільки за 

правопорушення; в) примус – основна її атрибутивна ознака; г) юридична 

відповідальність – вид державного примусу; д) вона поділяється на штрафну 

(каральну) та правопоновлювальну; е) юридична відповідальність – 

обов’язковий елемент правового (процесуального) статусу; 

2) систему та зміст функцій юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі (регулятивної, виховної, 

відновлювальної, каральної, превентивної), які взаємодіють між собою, свій 

вплив здійснюють полігонально; насамперед визначають 
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правопоновлювальне призначення інституту юридичної відповідальності в 

кримінальному процесі; 

3) систему підстав юридичної відповідальності, серед сукупності яких, 

окрім нормативної, фактичної та процесуальної, окремо, пропонується 

виокремити дискваліфікаційну підставу, спрямовану на припинення (зміну) 

правовідносин юридичної відповідальності на будь-якому етапі їхнього 

розвитку. Обґрунтовується висновок, що лише процесуальна підстава є 

фундаментом легальної дескрипції (описового визначення) нормативної, 

фактичної та дискваліфікаційної підстав, установлення об’єднавчих 

взаємозв’язків між ними та виникнення, розвитку й припинення 

правовідносин юридичної відповідальності (процесуальна детермінація);  

4) систему стадій юридичної відповідальності: (1) ініціації;  

(2) конкретизації; (3) реалізації; (4) припинення юридичної відповідальності. 

Ці стадії демонструють логіку та хронологію послідовних процесуальних дій 

у правовому механізмі реалізації юридичної відповідальності; 

підкреслюється, що вона не може мати вигляд іншої теоретичної та 

законодавчої конструкції; 

набули подальшого розвитку: 

1) обґрунтування наукових положень про неминучу потребу вилучення 

неконкретизованих законодавчих визначень правопорушень у формулах 

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

«порушення присяги», «зловживання правом» тощо;  

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

психологічну, нормативну та оцінну концепції інтегративного підходу 

пропонується поділяти за її галузевими видами (з огляду на контекст 

специфіки її встановлення) на кримінальну, цивільно-правову, 

дисциплінарну та процесуальну;  

3) наукова позиція про допустимість каральної юридичної 

відповідальності за правозастосовні помилки владних суб’єктів судочинства в 

разі порушення закону в ситуаціях необґрунтованого ризику та неналежного 
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ставлення до службових обов’язків відповідних процесуальних постатей; 

4) методологічна ідея про юридичну відповідальність держави перед 

людиною як засаду кримінального судочинства та її законодавче закріплення 

(ч. 1 ст. 7 КПК України пропонується доповнити пунктом «24) 

відповідальності держави перед людиною» та доповнити цей же Кодекс ст. 

29-2 «Відповідальність держави перед людиною»); 

5) обґрунтування ініціативи про скасування регресної відповідальності 

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

України та ч. 3 ст. 1191 Цивільного кодексу України); 

6) теоретичне положення про законодавче конструювання злочинів 

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

основна конструктивна ознака, під яким слід розуміти лише процесуальні 

правовідносини з відправлення правосуддя будь-якої галузевої належності, 

яким завдається шкода протиправними діяннями підвищеної суспільної 

небезпеки. Тому, на думку дисертанта, розділ XVIII КК України має містити 

злочини, передбачені ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1; інші ж 

злочини з цього розділу мають бути переміщенні до інших розділів КК 

України; 

7) практична потреба в усуненні «диспозитивних» формулювань 

підстав застосування юридичної відповідальності, що містяться в окремих 

статтях КПК України (ст. 330, 379 та ін.), оскільки юридична 

відповідальність кріпиться на засадах її невідворотності (імперативності); 

8) гарантії від незаконного кримінального переслідування окремих 

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

оперативного працівника, експерта, спеціаліста та перекладача), 

запровадивши особливий порядок кримінального провадження щодо них 

(пропонуються доповнення до ст. 480 КПК України); 

9) теоретичне обґрунтування й низки інших пропозицій на 

удосконалення чинного законодавства України; запропоновано й викладено 

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

та ін. КПК України; (4) ст. 105, 106, 109 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження є науково обґрунтованими й містять у собі конкретний внесок у 

теорію кримінального процесуального права та в практику його 

застосування. Одержані наукові результати можуть бути використані також: 

у законотворчій діяльності – для вдосконалення організації та правової 

регламентації кримінальної процесуальної діяльності, удосконалення 

чинного законодавства України (лист-звернення до Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності від 12 березня 2020 р.  

№ 09-0038.22.20/1.1-03.20-А); 

науково-дослідній роботі – для розвитку теорії юридичної 

відповідальності в доктрині кримінального процесу (акт впровадження 

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

впровадження Національної академії Державної прикордонної служби 

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

освітній діяльності – під час викладання навчальної дисципліни 

«Кримінальний процес», розробки навчально-методичних матеріалів, 

посібників, підручників (акт впровадження Національної академії внутрішніх 

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

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького  

від 2 квітня 2020 р.); 

практичній діяльності правоохоронних органів України – для 

формування єдиної практики застосування юридичної відповідальності, яка б 

відповідала стандартам і цінностям сучасного європейського кримінального 

процесу (акт впровадження Головного слідчого управління Національної 

поліції України від 18 лютого 2020 р.; акт впровадження Військової 

прокуратури Західного регіону України від 17 березня 2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження дисертант 
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виконав самостійно. Положення і висновки, що викладені в дисертації та 

складають її наукову новизну, автор розробив особисто. В опублікованій у 

співавторстві з М. Є. Шумилом статті «Держава як суб’єкт юридичної 

відповідальності перед людиною у кримінальному процесі» здобувач провів 

аналіз правової регламентації відповідальності держави перед людиною. 

Сформульовано висновки про необхідність розроблення цілісної наукової 

доктрини про юридичну відповідальність держави перед людиною; це має 

знайти свій вираз у окремій засаді кримінального процесу; автором 

запропоновано ухвалити Закони України «Про відповідальність держави 

перед людиною» та «Про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від злочину». У спільній з М. Є. Шумилом статті «Цивільно-

правова відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі: 

система нормативних лабіринтів та пошук концепції» здобувачем особисто 

сформульовано та обґрунтовано: концептуальні положення щодо 

диференціації інститутів (субінститутів) цивільно-правової відповідальності 

в кримінальному процесі, ідею вилучення командно-адміністративного 

елемента з системи процедур відшкодування шкоди, завданої незаконним 

переслідуванням та засудженням, а також думку про покладання обов’язку 

ініціювання відшкодування шкоди на владних суб’єктів судочинства в разі 

закриття провадження або постановлення виправдувального вироку стосовно 

невинно притягнутих до відповідальності та обвинувального вироку щодо 

іншого владного суб’єкта судочинства на підставі рішення ЄСПЛ, а також у 

разі скасування процесуального рішення як незаконного. Наукові ідеї, що 

належать співавтору опублікованих праць, у дисертації не використано. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданні наукового семінару Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, схвалена та рекомендована до 

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

Основні положення та висновки дослідження оприлюднені автором у 

виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних заходах, 
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зокрема: «Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском 

пространстве» (г. Киев, 22–23 июня 2006 г.); «Проблеми теорії та практики 

реалізації правоохоронних функцій в охороні державного кордону»  

(м. Хмельницький, 22–23 листопада 2007 р.); «Кримінальний процес України 

в контексті європейських стандартів судочинства» (м. Київ, 7 грудня 2007 р.); 

«Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності» (м. Київ, 

28 листопада 2008 р.); «Проблеми кримінально-процесуального та 

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

кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і 

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

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань 

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

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань 

України» (м. Хмельницький, 10 грудня 2015 р.); «Наукове забезпечення 

досудового розслідування: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 8 липня 

2016 р.); «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, 

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

3 березня 2017 р.); «Актуальні проблеми удосконалення кримінального 

процесуального законодавства» (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); «Актуальные 

проблемы уголовного процесса и криминалистики» (г. Могилев, Республика 

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

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 26 травня 

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

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

«Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової 

експертизи» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності» (м. Хмельницький, 2 березня 2018 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності» (м. Хмельницький, 1 березня 2019 р.); «Актуальні питання 
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розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 15–16 

березня 2019 р.); «Міжнародне та національне законодавство: способи 

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

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»  

(м. Харків, 5–6 квітня 2019 р.); «Розбудова правової держави в Україні: реалії 

та перспективи» (м. Одеса, 24 травня 2019 р.); «Актуальні проблеми 

кримінальної юстиції» (м. Одеса, 26–27 червня 2019 р.); «Актуальні питання 

правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 9–10 серпня 2019 р.); 

«Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 

16–17 серпня 2019 р.); «Die Relevanz und die Neuheit der modernen 

wissenschaftlichen Studien» (Wien, Österreich, 23 August, 2019); «Інтеграція 

юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 23–24 серпня 

2019 р.); «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки» (м. Харків, 

26 вересня 2019 р.); «Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу» 

(м. Львів, 23–24 січня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено  

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

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

України, 5 статей у наукових періодичних виданнях інших держав з 

юридичного напряму) та 32 опубліковані праці, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації та додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, що містять 16 підрозділів та  

8 пунктів, висновків, списку використаних джерел, розміщеного на  

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

обсяг дисертації становить 488 сторінок, з них 371 сторінка основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ 

 

1.1 Стан теоретичного дослідження юридичної відповідальності  

в кримінальному процесі 

 

Юридична відповідальність як складне правове явище є предметом 

вивчення загальної теорії права, а також галузевих юридичних наук. 

Невипадково побутує думка, що «вся юридична наука присвячена в різних 

аспектах вивченню природи відповідальності і специфічних форм її 

правового забезпечення» [407, с. 20]. Відсутність чіткої законодавчої 

визначеності базових положень про юридичну відповідальність, відставання 

в теоретичному та законодавчому плані окремих її видів породжують 

численні наукові її концепції, різноманітні підходи до її наукової 

інтерпретації. Тому для конкретно-наукового дослідження юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі спершу варто 

провести аналіз стану її теоретичного дослідження, наукових поглядів щодо 

юридичної відповідальності як у правовій науці загалом, так і в науці 

кримінального процесу зокрема, систематизувати напрями наукової думки в 

Україні та в іноземних країнах, здійснити спробу виявлення закономірностей 

її подальшого розвитку. 

Відповідно до цього нами згруповані наукові роботи за такими 

напрямами наукового дослідження: 1) загальнотеоретичні проблеми 

юридичної відповідальності; 2) проблеми юридичної відповідальності в 

теорії кримінального процесу; 3) проблеми юридичної відповідальності в 

теоріях інших галузей юридичних наук. Щодо кожного напряму бажано 

провести наукометричну діагностику ступеня теоретичного опанування 

проблеми теми юридичної відповідальності за фундаментальними 
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дослідженнями: 1) самої юридичної відповідальності; 2) окремих її інститутів 

чи суміжних з нею інститутів; 3) таких в яких проблеми юридичної 

відповідальності зображені фрагментарно, оскільки їх предметом є інші 

правові інститути, а відповідальність є дотичною до основної теми. 

Дослідження загальнотеоретичних проблем юридичної 

відповідальності. У загальні теорії права юридична відповідальність 

досліджується у всій палітрі невирішених основних наукових проблем. 

Головною проблемою юридичної відповідальності є безкомпромісні 

спроби визначення її правової природи, що виражаються у двоякій її 

інтерпретації у позитивному та негативному аспектах. Як у загальній теорії 

права, так і в галузевих науках з цієї проблеми юридичної відповідальності 

дослідники розподілилися на два табори. Одні розуміють юридичну 

відповідальність виключно у її негативному аспекті, як відповідальність за 

вчинене правопорушення чи реалізацію санкції порушеної правової норми 

тощо, з критикою позитивної її природи (С. С. Алексєєв [10, с. 277], 

С. М. Братусь [92, с. 85], О. Е. Лейст [304, с. 14], М. С. Малеїн [337, с. 19, 

131–132], Р. З. Лівшиць [306, с. 147], І. С. Самощенко, М. Х. Фарукшин [520, 

с. 6, 43], Л. С. Явич [672, с. 172] та ін.).  

Іншими ученими, зачинателями ідеї so named позитивної 

відповідальності в праві, здійснена спроба розглядати юридичну 

відповідальність як в негативному, так і в позитивному аспектах 

(Б. Т. Базилєв [61, с. 43], В. С. Венедіктов [102, с. 19], В. М. Кудрявцев [281, 

с. 284–309], П. О. Недбайло [385, с. 51], М. С. Строгович [561, с. 72–73], 

В. О. Тархов [572, с. 4, 11] та ін.). Такий підхід започаткований ще у 60-х 

роках минулого століття В. Г. Смирновим [542, с. 79] і на сьогодні є 

предметом гострих наукових дискусій у юридичній науці пострадянських 

країн. У науці кримінального процесу того часу концепцію позитивної 

кримінальної процесуальної відповідальності підтримали З. Ф. Коврига [236, 

с. 59], Г. М. Вєтрова [109, с. 40, 49, 57–58] та ін.  

У сучасній юриспруденції адептами концепції позитивної юридичної 
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відповідальності є В. О. Виноградов [115, с. 10, 18], М. В. Вітрук [119, с.14–

15], В. К. Грищук [161, с. 173], М. С. Кельман та О. Г. Мурашин [226, с. 449], 

Д. А. Ліпінський [308, с. 10], С. Б. Поляков [431, с. 22–23], П. П. Сєрков [525, 

с. 20–21], О. М. Тарбагаєв [570, с. 7–10] та ін. Окремо зазначимо певну 

трансформацію наукових поглядів на цю проблему, так приміром у 2001 р. 

О. Ф. Скакун у підручнику «Теорія держави і права» виокремлює позитивну 

юридичну відповідальність [528, с. 430], а вже в 2010 р. у 2-му виданні цього 

підручника про неї навіть не згадує [529, с. 464–465]. У сучасній науці 

кримінального процесу теж відстоюється ідея позитивної юридичної 

відповідальності (Л. В. Гаврилюк [131, с. 14], З. З. Зінатуллін [197, с. 156], 

О. О. Зєлєніна [196, с. 68, 74], В. В. Рожнова [507, с. 28], А. М. Падалка [409, 

с. 58–59] та ін.). Остаточна невирішеність цього питання вимагає окремого 

критичного її аналізу в межах нашого дослідження. 

В юридичній науці фігурують й проблеми визначення атрибутивної 

(родової) ознаки юридичної відповідальності (її дефініції), наслідком чого є 

численні концепції розуміння юридичної відповідальності. Для початку 

достатньо навести лише перелік концепцій, наведених Р. Л. Хачатуровим та 

Д. А. Ліпінським. Так, тільки за правопорушення вони виділяють таку 

множину концепцій юридичної відповідальності: юридична відповідальність 

– покарання; юридична відповідальність – реалізація санкції; юридична 

відповідальність – міра державного примусу; реакція суспільства на 

правопорушення; юридична відповідальність – обов’язок зазнати позбавлень; 

юридична відповідальність – обов’язок, що виконується примусово; 

юридична відповідальність – обов’язок дати звіт; юридична відповідальність 

– правовідносини; юридична відповідальність – оцінка (осуд); суб’єктивна 

юридична відповідальність; державно-примусова форма реалізації юридичної 

відповідальності [612, с. 173]. Фактично за кожною з них стоїть власна 

усталена наукова школа. 

Наступною квестією, що постає перед дослідниками юридичної 

відповідальності, є проблема її системи. Традиційно визнаним є поділ 
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юридичної відповідальності за галузевою ознакою на кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Додатково її 

класифікують також за різними критеріями на: публічно-правову та 

приватноправову (Г. О. Прокопович [458, с. 11], В. О. Кіслухін [233, с. 35–54] 

та ін.); традиційну та нетрадиційну (позитивна, безвинувата, колективна, 

держави) (О. А. Сунцова [565, с. 9–11]) або специфічну (безвинувата, 

процесуальна, міжнародно-правова) (І. О. Кузьмін [286, с. 105–132]); 

каральну та правопоновлювальну (М. В. Вітрук [118, с. 380], О. Е. Лейст 

[304, с. 16], В. О. Кіслухін [233, с. 13], О. Ф. Скакун [528, с. 438]. 

Ще чиняться спроби виділити нові галузеві види юридичної 

відповідальності, але «виділення податкової, фінансової, митної, еколого-

правової відповідальності як окремих видів юридичної відповідальності 

значною мірою умовне, оскільки ці види юридичної відповідальності 

являють собою комплекс засобів, найбільш застосовуваних у відповідних 

сферах правового регулювання» [233, с. 14]. При цьому все більше в учених 

не виникають сумніви щодо існування таких нових галузевих видів 

юридичної відповідальності, як: конституційна, процесуальна, міжнародно-

правова, хоча й на їх адресу звучать критичні зауваження. Значним 

досягненням теорії права є виокремлення процесуальної відповідальності та 

її видів (Д. А. Ліпінський, Р. Л. Хачатуров, О. В. Чуклова та ін.), хоча багато 

українських теоретиків про цю відповідальність у своїх академічних курсах, 

на жаль, не згадують (С. В. Бобровник, М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, 

Н. М. Оніщенко, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун та ін.). 

У теорії права окремо досліджуються й загальнотеоретичні проблеми, 

що пов’язані з юридичною відповідальністю або окремих її елементів. Так, 

детально вивчаються проблеми правопорушення в частині підстав юридичної 

відповідальності (О. О. Гогін [144], О. В. Гризунова [155] та ін.), її суб’єктів 

(М. Ю. Горлач [149], Л. Е. Котковський [263] та ін.), стадій (М. Д. Шиндяпіна 

[645] та ін.), принципів (А. У. Алієв [15], О. М. Чураков [633] та ін.), функцій 

(М. П. Трофімова [586] та ін.), так само й особливостей правових норм 



 45 

юридичної відповідальності, співвідношення норм матеріального та 

процесуального права (С. Л. Кондратьєва [250], А. О. Осауленко [404] та ін.). 

Теж у теорії права юридична відповідальність широко подається в контексті 

теми державного примусу (М. В. Макарейко [331], П. В. Глаголєв [138], 

В. О. Мєліхов [356], М. М. Петренко [416], О. С. Попкова [434], І. С. Штода 

[649] та ін.). 

За останні роки світ побачило чимале число фундаментальних 

наукових праць із загальної теорії юридичної відповідальності. Анонсуємо 

лише відому їх частину, що були з непідробленим інтересом прочитані нами 

та всякчас цитовані в цій роботі. 

Спершу треба звернути увагу на монографію Р. Л. Хачатурова і 

Д. А. Ліпінського «Загальна теорія юридичної відповідальності» (2009) [612], 

у якій автори достатньо уваги приділяють теоретичним проблемам 

юридичної відповідальності (її концепціям, принципам та функціям, 

механізму реалізації тощо), обстоюють думку існування позитивної 

юридичної відповідальності та окремо виділяють кримінальну процесуальну 

відповідальність і проблеми її дослідження. 

У монографії О. С. Бондарєва «Юридична відповідальність та 

безвідповідальність – сторони культури та антикультури суб’єктів права» 

(2008) [89] досліджуються проблеми протилежних правових категорій: 

негативного антисоціального явища безвідповідальності та реалізації 

негативної юридичної відповідальності як позитивного її аспекту, що інакше 

інтерпретує її позитивну сторону. 

Чи не першою в Україні із загальнотеоретичних проблем юридичної 

відповідальності була колективна монографія за редакцією Н. М. Оніщенко 

«Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» 

(2009) [211]. У цій праці зосереджується увага на розгляді сутності, підстав, 

характерних рис, ознак, природи та функцій юридичної відповідальності в 

сучасному праворозумінні. Автори визначають юридичну відповідальність як 

складну та багатоаспектну категорію, проводять аналіз негативної та 
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позитивної юридичної відповідальності. 

Цікавою та змістовною є монографія В. К. Грищука «Філософсько-

правове розуміння відповідальності людини» (2012) [161]. Учений на ґрунті 

аналізу чинного законодавства України та значного числа спеціальної 

літератури глибоко розкриває феномени соціальної, юридичної та 

кримінальної відповідальності людини, висловлює власні оригінальні ідеї 

філософсько-правового розуміння відповідальності людини. 

Колективна монографія за редакцією Ю. В. Бауліна «Юридична 

відповідальність: проблеми виключення та звільнення» (2013) [668] 

відзначається солідним теоретико-прикладним доробком указаних в її 

заголовку проблем. 

Значною подією в українській правовій науці стало видання у 2014 р. 

колективної монографії у трьох книгах за редакцією І. А. Безклубого: 

«Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія» [111], 

«Відповідальність у приватному праві» [112], «Відповідальність у 

публічному праві» [113]. Ці книги вирізняються комплексністю досліджень 

проблем юридичної відповідальності, значною інформативністю матеріалу, 

глибоким аналізом та своєрідністю висновків, що зумовлено участю 

солідного кола вітчизняних науковців у її підготовці. Але, на жаль, питання 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі (інших процесуальних 

галузях права) висвітлені не досить широко, як того хотілось би. 

Того ж року знаною харківською правничою школою за редакцією 

В. Я. Тація, А. П. Гетьмана та В. І. Борисової видана монографія «Проблеми 

правової відповідальності» (2014) [441]. Колективом авторитетних учених 

систематизовано викладено фундаментальні правові питання юридичної 

відповідальності з урахуванням її саме правової ознаки в контексті 

філософських, соціальних та політичних оцінок.  

Оригінальністю висвітлення проблем юридичної відповідальності 

виділяється серед наукової літератури колективна монографія за редакцією 

Р. Л. Хачатурова «Юридична відповідальність: філософський, соціологічний, 
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психологічний та міжгалузевий аспекти» (2017) [669]. У ній ґрунтовно 

досліджені проблеми юридичної відповідальності на різних науково-

методологічних платформах: деонтичної логіки, метафізики, аналітичної 

філософії права Г. Л. А. Харта (Herbert Lionel Adolphus Hart), психологічної 

та соціологічної її концепції тощо. Окремо наводяться сучасні доводи для 

реального визначення відповідальності законодавчої, виконавчої та судової 

влади. 

Заслуговує на увагу й монографія В. В. Сорокіна «Юридична 

відповідальність: духовно-моральний підхід» (2018) [546], у якій автором 

юридична відповідальність та її основні категорії, окрім філософських, 

соціологічних та правових аспектів, трактуються через розуміння людини як 

високодуховної та моральної істоти, а не просто суб’єкта відповідальності, 

фізичної особи, а тому й висновки, сформульовані в ній, містять дещо 

ідеологізовані, але перспективні феномени юридичної відповідальності. 

Також, І. О. Кузьмін підготував цілу низку монографій з проблем 

юридичної відповідальності: «Проблеми реалізації юридичної 

відповідальності» (2015) [286], «Система права та система юридичної 

відповідальності» (2018) [287] та ін., що вирізняються специфічними 

диференційованими підходами автора до розв’язання сучасних теоретичних 

проблем юридичної відповідальності. 

Дослідження проблем юридичної відповідальності в теорії 

кримінального процесу. Специфіку дослідження цих проблем виявляємо в 

двох магістральних напрямках наукових досліджень юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі: 

1) дослідження питань юридичної відповідальності в кримінальному 

процесі в площині процесуальної наукової парадигми, що per et magnam 

зводиться до рефлексій лише на тему кримінальної процесуальної 

відповідальності; 

2) дослідження проблемних питань окремих субінститутів інституту 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі, а також пов’язаних із 



 48 

нею інших суміжних процесуальних інститутів. 

За першим напрямом досліджень юридичної відповідальності автори 

вирішують насамперед проблему легітимізації кримінальної процесуальної 

відповідальності. Такий напрям досліджень започаткований ще з 70-х років 

ХХ століття, ще й по нині залишається перспективним, тому що 

законодавчого та практичного визнання ця відповідальність не набула. Також 

сучасні автори розглядають її в межах традиційної парадигми юридичної 

відповідальності, її вузькогалузевих компонентів, що не дозволяє їм вийти за 

межі конкретноюридичних досліджень, виявити системні проблеми 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі як комплексного 

міжгалузевого явища, так і проблеми самої кримінальної процесуальної 

відповідальності у різних правових взаємозв’язках з іншими видами 

юридичної відповідальності. 

Дослідження кримінальної процесуальної відповідальності 

започатковано з моменту оприлюднення наукової статті Н. О. Чечіної та 

П. С. Елькінд «Про кримінально-процесуальну та цивільно-процесуальну 

відповідальність» (1973) [628], у якій було поставлено питання про 

необхідність юридичної відповідальності для кожної галузі права, що 

спонукало процесуалістів до розробки нового напряму досліджень 

юридичної відповідальності в царині своїх наук – її процесуальних видів. 

Дослідження кримінальної процесуальної відповідальності відтак 

провадилося на монографічному рівні. У працях П. С. Елькінд «Цілі та 

засоби їх досягнення в радянському кримінально-процесуальному праві 

(1976) [665], В. М. Корнукова «Заходи процесуального примусу в 

кримінальному судочинстві» (1978) [255], З. Ф. Ковриги «Кримінально-

процесуальна відповідальність» (1984) [236], А. Я. Дубинського «Виконання 

процесуальних рішень слідчого: правові та організаційні проблеми» (1984) 

[174], Г. М. Вєтрової «Кримінально-процесуальна відповідальність» (1987) 

[109] та ін. були закладені концептуальні для кримінальної процесуальної 

відповідальності наукознавчі засади. 
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Зокрема П. С. Елькінд чи не вперше визначила, що «кримінальна 

процесуальна відповідальність – це реальне покладення на правопорушника 

додаткового кримінального процесуального обов’язку, позбавлення його тих 

чи інших процесуальних прав або ж покладення додаткових обов’язків і 

позбавлення відповідних процесуальних прав» [665, с. 96], яке, на нашу 

думку, більшою мірою ніж інші пояснює сутність правового явища 

кримінальної процесуальної відповідальності. Також Н. О. Чечіна та 

П. С. Елькінд визначили, що фактичною підставою процесуальної 

відповідальності може бути тільки правопорушення, її юридичною підставою 

слугують норми процесуального права [628, с. 39–40], що фактично теж 

важко піддати раціональному спростуванню. 

Окремо необхідно наголосити, що закладені у вищеназваних працях 

положення щодо теорії кримінальної процесуальної відповідальності 

актуальні й сьогодні. Сучасними науковцями вони здебільшого 

прилаштовуються під доктрину сучасної правової системи. Наприклад, 

шляхом намагання розширити низку підстав для цієї відповідальності 

В. С. Вєпрєв як такі називає правопорушення (невиконання обов’язку чи його 

неналежне виконання), зловживання правом, розсуд суб’єкта 

правозастосування та вихід за його межі [104, с. 9]. На нашу думку, останні 

дві підстави є не що інше, як виявом самого процесуального 

правопорушення, його формами (видами). Варто давно затямити прописну 

істину, що єдиною підставою будь-якої юридичної відповідальності є 

правопорушення, що може виражатися у різних його назвах, формах тощо, 

що самостійних підстав для відповідальності не створюють. 

Після 80-х років минулого століття намітився спад інтересу до 

фундаментальних досліджень кримінальної процесуальної відповідальності. 

Зазвичай її глобальні правові проблеми висвітлювалися в періодичних 

фахових виданнях. Також до недавнього часу окремі згадки про неї на 

монографічному рівні здійснювалися в межах інших предметів наукових 

розвідок у контексті її окремих ознак чи елементів: 
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переважно, як її підстави: докторські дисертації С. Г. Олькова 

«Кримінально-процесуальні правопорушення в Російському судочинстві» 

(1994) [399] та О. А. Ширванова «Порушення закону в кримінальному 

процесі Російської Федерації та їх правові наслідки» (2005) [646], також 

кандидатські: Л. Д. Калінкіної «Істотні порушення кримінального 

процесуального закону та їх відмежування від неістотних» (1981) [218], 

В. С. Вєпрєва «Підстави кримінально-процесуальної відповідальності» (2006) 

[104], Д. С. Пікельного «Кримінально-процесуальні правопорушення, 

пов’язані із застосуванням заходів процесуального примусу в російському 

кримінальному процесі» (2006) [419] та Е. Є. Томіна «Процесуальні 

порушення у досудовому та судовому провадженнях» (2016) [583]. 

Публікуються й журнальні статті О. М. Баранова та П. Г. Марфіцина [64], 

Т. В. Мичака [381] та ін.; 

як відповідальності окремих суб’єктів процесу: кандидатська 

дисертація Г. Ж. Сулєйменової «Кримінально-процесуальна відповідальність 

слідчого» (1988) [564], статті А. В. Дудича [176], Л. О. Максимової [334], 

Л. В. Мединської [355], А. М. Падалки [408] та ін.; 

як різновиду примусу: докторські дисертації Б. Б. Булатова 

«Державний примус у кримінальному судочинстві» (2003) [95], 

С. І. Вершиніної «Державний примус у кримінальному судочинстві: 

нормативно-правова природа та механізм функціонування (2017) [106], 

Е. К. Кутуєва «Кримінально-процесуальний примус у досудових стадіях» 

(2004) [295], В. І. Фаринника «Теоретичні, правові та праксеологічні 

проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в 

кримінальному процесі України» (2018) [598], кандидатська дисертація 

В. В. Рожнової «Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з 

ізоляцією особи» (2003) [507] та ін. 

Водночас з’являється значне число журнальних публікацій з 

обґрунтування правової суті кримінальної процесуальної відповідальності 

(К. В. Басін [67], О. О. Зєлєніна [196], З. З. Зінатуллін [197], О. В. Іваненко 
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[201], В. В. Рожнова [508], А. Я. Хитра [615] та ін.). 

Втім вже за останні роки активізувалися й фундаментальні 

дослідження кримінальної процесуальної відповідальності у вітчизняній та 

зарубіжній науці, що пов’язано з оновленням процесуальних законів в 

Україні та інших пострадянських державах. Так, у 2015 р. у Республіці 

Казахстан О. С. Смишляєвим захищена дисертація доктора філософії 

(кандидатська) «Проблеми правової регламентації кримінально-

процесуальної відповідальності» [544]. У 2019 році з’являється й 

кандидатська дисертація російського дослідника С. В. Красільнікова 

«Кримінально-процесуальна відповідальність та її реалізація» [269].  

В Україні майже одночасно захищено дві дисертації з проблем кримінальної 

процесуальної відповідальності: у 2017 р. А. В. Мурзановською кандидатська 

дисертація «Кримінально-процесуальна відповідальність за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України» [377], а в 2018 р. 

Р. М. Білоконем докторська «Кримінально-процесуальна відповідальність: 

наукові та правові основи» [78]. Однак вивчення результатів цих досліджень 

засвідчило велику позиційну розбіжність думок авторів з важливих 

теоретичних та практичних питань кримінальної процесуальної 

відповідальності, актуалізуючи й надалі її тему досліджень. Приміром, 

С. В. Красільніков геть заперечує правопоновлювальний вид кримінальної 

процесуальної відповідальності, наголошуючи лише на її каральній функції 

[269, с. 10], що до навпаки, на наше переконання, є неправильним, оскільки 

правопоновлювальна функція для процесуальної відповідальності є більш 

важливою ніж каральна. 

Другий напрям досліджень юридичної відповідальності у 

кримінальному процесі пов’язаний з дослідженням актуальних інститутів 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі, але достатньо 

ізольовано від загальної її системи. У цьому напрямі учені здійснюють 

фундаментальні дослідження проблем юридичної відповідальності в межах 

своїх процесуальних предметів дослідження за окремими 



 52 

«процесуалізованими» інститутами юридичної відповідальності (цивільного 

позову в кримінальному процесі, реабілітації, відшкодування шкоди тощо), а 

також за суб’єктами, стадіями, процесуальними правопорушеннями, іншими 

інститутами кримінального процесу, відмінними від кримінальної 

процесуальної відповідальності. У таких дослідженнях частіше 

зустрічаються міжгалузеві підходи. 

Так, до цього напряму слід віднести роботи з проблем інституту 

реабілітації О. В. Капліної, Р. М. Мазур та М. Є. Шумила. У 1998 р. 

О. В. Капліною захищена кандидатська дисертація «Проблеми реабілітації у 

кримінальному процесі України» [223], а у 2012 р. також кандидатська 

дисертація Р. М. Мазур «Захист прав та законних інтересів реабілітованих у 

кримінальному процесі» [330], що відображають актуальні питання 

реабілітації як одного з видів відповідальності держави перед особою за 

незаконні кримінальне переслідування та засудження. У монографії 

М. Є. Шумила «Реабілітація в кримінальному процесі України» (2001) 

започаткована та актуалізована у вітчизняній науці проблема юридичної 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність в 

кримінальному процесі [658, с. 292–294], яка набуває свого подальшого 

розвитку в працях учених, зокрема у кандидатській дисертації 

В. Ю. Горєлової «Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди 

незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 

(2012) [148]. 

Це й праці з проблем цивільно-правової відповідальності в 

кримінальному процесі, зокрема монографія В. Т. Нора «Захист майнових 

прав в кримінальному судочинстві» (1989) [390], в якій розкриті важливі 

аспекти інституту цивільного позову в кримінальному процесі. Це також 

дослідження проблем зловживання правом, висвітлені у спільній монографії 

Л. Д. Удалової та О. Ю. Хабло «Зловживання у сфері кримінального 

процесу» (2010). Дослідницями запропоновано розглядати юридичну 

відповідальність як один із правових примусових наслідків зловживань 
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процесуальними правами та повноваженнями [596, с. 93–98]. 

Певною комплексністю досліджень юридичної відповідальності 

характеризуються кандидатські дисертації Л. В. Гаврилюк «Відповідальність 

слідчого: кримінально-процесуальні засади» (2009) [131] та В. Д. Чабанюка 

«Кримінально-процесуальні правопорушення в досудовому провадженні та 

відповідальність за їх вчинення» (2009) [620]. Спірно, але ми вважаємо, що в 

цих роботах не знайшли свого висвітлення окремі важливі проблеми. 

Приміром, В. Д. Чабанюк загалом правильно підходить до визначення 

галузевої системи юридичної відповідальності за кримінальні процесуальні 

правопорушення в стадії досудового розслідування, називаючи такі її види, 

як: кримінальна, адміністративно-правова, дисциплінарна та цивільно-

правова відповідальність, водночас ніяким чином не виділяє кримінальної 

процесуальної відповідальності, що є досить істотним упущенням.  

А Л. В. Гаврилюк у системі юридичної відповідальності слідчого не виділяє 

цивільно-правову відповідальність узагалі, а лише його кримінальну 

процесуальну відповідальність, надмірно сфокусувавшись, як на нашу думку, 

на її позитивному аспекті. 

Загалом названими та рештою наукових праць комплексні системні 

проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі невирішені. Оскільки такого напряму дослідження в науковій 

практиці ще не заявлялося. Хоча окремі наукові публікації навіть 

формулювалися подібним чином. Наприклад, Л. О. Максимовою 

опубліковано наукову статтю «Юридична відповідальність у кримінальному 

провадженні» (2014), яка предметно збігається з назвою теми нашого 

дослідження, але наукова розвідка авторки зрештою була зведена до 

розв’язання проблем цієї юридичної відповідальності лише в її позитивному 

аспекті [335, с. 147]. 

На цей час поза увагою дослідників залишилася ціла низка істотних 

проблем юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі. До таких слід віднести не вирішений на законодавчому рівні, але 
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задекларований у ст. 1177 ЦК України обов’язок держави з відшкодування 

(компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 

правопорушення. Це є перспективний напрямок дослідження, що комплексно 

входить до предмета дослідження наук конституційного та цивільного права, 

а також науки кримінального процесу. І лише в останній зверталася увага на 

законодавчу невирішеність цієї проблеми (М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва 

[422, с. 121–122], М. Є. Шумило [651, с. 27–29] та ін.), а зважаючи на 

відсутність законодавчої основи далі ця ідея теоретично не концептуалізована. 

Також у навчальній літературі з кримінального процесу не отримали 

свого висвітлення ні питання комплексної юридичної відповідальності в 

кримінальному процесі, ні сама кримінальна процесуальна відповідальність 

та ін. Подекуди автори підручників включають лиш питання реабілітації та 

цивільного позову в кримінальному процесі. Загалом у цій літературі автори 

здебільшого обмежуються неконкретизованою вказівкою на відповідальність 

того чи іншого суб’єкта кримінального процесу: «несе відповідальність 

передбачену законом», чи учасники процесу «несуть відповідальність за 

невиконання своїх обов’язків або порушення прав інших учасників», не 

присвячуючи питанням юридичної відповідальності в кримінальному процесі 

окремих частин навчальної літератури (розділ, глава, параграф) [23, с. 49; 44, 

с. 15–16]. Безперечно, що це може негативно позначатися на підготовці 

юристів – майбутніх суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.  

Тому своєчасним та актуальним є визначення третього напряму 

досліджень юридичної відповідальності в кримінальному процесі, а саме 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі як 

комплексного міжгалузевого інституту. 

Дослідження проблем юридичної відповідальності в теоріях інших 

галузей юридичних наук. Оскільки юридична відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі має комплексний міжгалузевий 

характер, а за розумінням деяких учених усяка юридична відповідальність 

завжди є «комплексним (міжгалузевим) інститутом» [458, с. 5], то актуально 
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продіагностувати ступінь розв’язання проблем юридичної відповідальності в 

інших галузях юридичних знань. 

Так, проблемам відповідальності держави перед особою присвячені 

докторські дисертації Л. В. Бойцової «Відповідальність держави за шкоду, 

заподіяну громадянам у сфері правосуддя» (1995) [87], Л. Г. Гусейнова 

«Відповідальність держав за порушення міжнародних зобов’язань у галузі 

прав людини» (2000) [164] та ін. у межах наукових спеціальностей 

конституційного та міжнародного права.  

При дослідженні проблем відшкодування шкоди, завданої незаконним 

кримінальним переслідуванням та засудженням, ми повсякчас зверталися до 

дисертацій із зазначеної тематики в галузі цивільного права: 

І. С. Канзафарової «Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в 

Україні» (2007) [219], С. В. Куліцької «Зобов’язання відшкодування 

(компенсації) шкоди, заподіяної судом» (2017) [290], І. С. Ніжинської 

«Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб 

дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України» 

(2003) [387] тощо. У науці цивільного процесуального права актуальністю 

вирізняється монографія І. М. Лукіної та В. А. Кройтора «Цивільна 

процесуальна відповідальність: проблема галузевої класифікації» (2013) 

[320]. 

Спеціальна (публічна) дисциплінарна відповідальність владних 

суб’єктів кримінального процесу, щоправда, у контексті трудоправової 

відповідальності, висвітлена у роботах В. С. Венедіктова «Юридична 

відповідальність працівників ОВС України» (2003) [103], М. І. Зубрицького 

«Теоретико-методологічні та прикладні засади правового регулювання 

відносин у сфері юридичної відповідальності державних службовців в 

Україні» (2019) [200], Є. Ю. Подорожнього «Особливості юридичної 

відповідальності у трудовому праві» (2016) [425] та ін. Дисциплінарній 

відповідальності присвячена й праця М. І. Хавронюка «Дисциплінарні 

правопорушення і дисциплінарна відповідальність» (2003) [609]. 
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Важливе теоретичне значення мають й результати наукових досліджень 

з адміністративного права М. Б. Добробаби «Дисциплінарна відповідальність 

в системі державно-службових правовідносин» (2017) [173], Т. О. Коломоєць 

«Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та 

практика реалізації» (2005) [245], О. В. Кузьменко «Теоретичні засади 

адміністративного процесу» (2005) [285], О. С. Літошенко «Адміністративна 

відповідальність в системі юридичної відповідальності» (2005) [311], 

Д. М. Лук’янця «Інститут адміністративної відповідальності: проблеми 

розвитку» (2001) [323] тощо. 

Вагомими є й результати наукових досліджень злочинів проти 

правосуддя. А тому необхідним є звернення до праць науковців з 

кримінального права П. П. Андрушка «Деякі проблемні питання 

кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК)» (2014) 

[48], Р. В. Вереші «Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину» (2017) 

[105], Н. А. Орловської «Підстави і принципи побудови кримінально-

правових санкцій» (2011) [402], О. М. Тарбагаєва «Відповідальність в 

кримінальному праві» (1994) [570], В. Я. Тація «Об’єкт і предмет злочину в 

кримінальному праві України» (1994) [573], М. В. Шепітька «Теоретико-

методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері 

правосуддя» (2018) [643] та ін. 

За науковою спеціальністю 12.00.10 (судоустрій; прокуратура та 

адвокатура) виконано чимало дисертацій та інших наукових робіт з питань 

юридичної відповідальності судді, прокурора, адвоката. Насамперед це 

дисертації А. В. Маляренка «Підстави юридичної відповідальності суддів 

загальної юрисдикції України» (2013) [342], Л. М. Москвич «Проблеми 

підвищення ефективності судової системи: концептуальний аналіз» (2011) 

[374], О. М. Овчаренко «Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної 

відповідальності судді» (2017) [393], В. В. Паришкури «Юридична 

відповідальність суддів в Україні та країнах Європейського Союзу: 
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порівняльно-правовий аналіз» (2017) [413], результати яких безумовно мають 

значення для науки кримінального процесу. 

Слід зазначити, що в інших наукових спеціальностях частіше 

простежується міждисциплінарний підхід у вивченні проблем юридичної 

відповідальності. Приміром, М. І. Зубрицький у своїй дисертації у 

взаємозв’язку дослідив проблеми усіх видів юридичної відповідальності 

державних службовців в Україні, зокрема й тих, які реалізують свої службові 

повноваження у сфері судочинства. За результатами дослідження ним 

сформульовано висновки, що містять системний характер як щодо усієї 

юридичної відповідальності державних службовців, так і конкретно щодо їх 

галузевих видів [200, с. 8–16]. 

Цілком логічно, що наведеним числом наукових джерел проблема 

діагностики стану науково-теоретичного дослідження юридичної 

відповідальності в кримінальному процесі не вичерпується, але вони, на 

нашу думку, здатні репрезентувати такі проміжкові висновки. 

Так, значна частина названих праць виконана на основі нормативних 

положень зарубіжного законодавства чи КПК України 1960 р., а тому не 

повною мірою містить наукові положення та результати, прогнозовані на 

сучасні реалії теорії, законодавства та практики в Україні. Хоча й надалі є 

актуальними і детермінують сучасні наукові погляди на юридичну 

відповідальність. Також аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, 

що тема юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі окремо не досліджувалася на монографічному рівні, а також не всі 

проблеми цієї юридичної відповідальності, навіть і розрізнено, досліджені у 

вітчизняній та зарубіжній юридичній науці. 

На основі інтеграційних процесів у науці зазначаємо, що результати 

наукових праць як у галузі загальної теорії права, так і інших галузей права, є 

незамінним та достатнім теоретичним підґрунтям для нашого дослідження. 
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1.2 Методологічна програма дослідження юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 

 

Сучасний динамічний розвиток суспільства, права, законодавства, 

практики, науки потребують посилення уваги дослідників до методології 

юриспруденції як вчення про методи пізнання та їх застосування при 

дослідженні конкретних правових явищ. З одного боку, методологія виступає 

засобом постановки проблеми окремого наукового дослідження, з другого – 

інструментом пізнання та осмислення предмета цього дослідження. 

Актуалізація ж наукового дослідження юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі зумовлює пошук та ефективне 

застосування відповідного методологічного інструментарію, що евентуально 

спрямований на вирішення поставлених дослідницьких задач. 

Концепт «методологія» найчастіше описується у двох смислах цього 

слова: у широкому розумінні, як філософське вчення про методи пізнання та 

перетворення дійсності, у вузькому, як сукупність певних пізнавальних 

засобів, розроблених на основі принципів загальної методології й значимих 

для конкретної галузі пізнання [321, с. 17]. Найбільш консолідовану 

дефініцію методології наводить М. В. Костицький, на думку якого, 

«методологія – це вчення, цілісна теорія з поняттями й категоріями, 

світогляд, через призму яких і здійснюється пізнання з допомогою методів у 

відповідності з технологією їх застосування – методикою» [259, с. 6].  

У цьому визначенні учений акцентує увагу на тому, що методологія – це 

вчення, світогляд, теорія, указує на ієрархічний взаємозв’язок між поняттями 

«методологія», «метод», «методика». Далі у своїй фаховій статті учений 

допускає «доволі автономний» характер їх можливого існування [259, с. 6]. 

Досі серед учених немає єдності у визначенні поняття методології, й 

надалі дискусійними залишаються питання про її співвідношення з 

суміжними поняттями (метод, методика, пізнання, логіка тощо), її потенційні 

можливості для пізнання навколишнього світу, його окремих явищ тощо. 
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Проблеми методології ускладнюються ще й низкою серйозних 

перешкод для її стабільного буття. Це, попервах, абсолютне заперечення 

будь-якої методології (Б. Рассел (Bertrand Arthur William Russell), 

Л. Мельников) [259, с. 8], також криза сучасної науки, філософських її основ 

(Л. І. Спірідонов [549, с. 25], І. П. Честнов [626, с. 12] та ін.), і поширений 

гносеологічний анархізм за принципом П. Фейєрабенда (Paul Karl 

Feyerabend) «дозволено все»; методологічна нерозбірливість, сваволя, 

«всеїдність» (П. М. Рабінович) [484, с. 618–619]. Водночас об’єктивна 

недосконалість тої чи іншої методології (теорії, методу) через проблеми 

догматизму, визначення критеріїв науковості, істинності конкретного знання, 

обмеженості наукового пізнання. Так, будь-яка теорія не може бути не 

спростованою іншою, що являє критерій її науковості за принципом 

фальсифікації К. Поппера (Sir Karl Raimund Popper). Окремою проблемою 

методології є й ситуація клонування науковцями (квазінауковцями) 

юридичних, а то й загальнонаукових химер в умовах постмодернізму, 

неправильного розуміння методологічного плюралізму. На думку 

Є. Б. Хохлова, щодо таких юридичних химер неможливо навіть застосувати 

спосіб бритви Оккама (William of Ockham) [617, с. 10], тобто відкинути усе 

зайве, що не виражається у неюридичних термінах, не примножуючи 

сутності без потреби. 

До того ж, методологія, хоча й прагне до пізнання «тайни» методу, але 

його «чистого» пізнання ніколи не виявиться. Так, Т. Кун (Thomas Samuel 

Kuhn), П. Фейєрабенд (Paul Karl Feyerabend) та Р. Мертон (Robert King 

Merton) попереджали про неадекватність чистого методологічного опису 

наукової діяльності. Тому його необхідно доповнювати аналізом 

психологічних, політичних та соціокультурних факторів [162]. При цьому 

«магістральним напрямком наукового осягнення дійсності є виявлення 

законів та закономірностей у визначеній предметній області» [298, с. 60]. 

Так, цілком зрозумілим видається звернення дослідників юридичної 

відповідальності до аспектів її соціального чи політичного забарвлення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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У юриспруденції природна, позитивістська та соціологічна теорії не 

стали єдиними самодостатніми методологіями праворозуміння (пізнання) 

через зовнішні та внутрішні суперечності. Це спонукало дослідників до 

пошуку нової парадигми праворозуміння, досягнення певного консенсусу, 

результатом якого стала ідея інтегральної (інтегрованої) методології в праві, 

при якій, на думку А. В. Полякова, має бути заявлена відмова від класичного 

раціоналізму та використана методологія пізнання права, що включає всі 

способи осягнення реальності права (раціональні, інтуїтивні, спостережні, 

дослідні і т. д.), єдність яких була б адекватною пошуковій єдності права 

[430, с. 845]. Тут же існують ризики застосування методів, що традиційно 

науковими невизнані, містять ідеологічні засади. Вони слугують для 

пропаганди сліпої віри в авторитет чогось без наукових на те підстав. Такими 

залишаються вірування деяких науковців в окремі ідеологізовані радянські 

правові догми, що дісталися нам в спадок через міфологізовані наукові теорії 

та деякі радянські закони, що чинні й нині. Водночас сучасниками під 

покровом міжнародних стандартів чи досвіду у національну науку й 

законодавство стихійно вливаються численні іноземні юридичні шаблони без 

урахування ймовірності їх приживання у національній правовій системі, 

і взагалі, узгодженості їх між собою. Індикатором цього є численні правки до 

нових законів, що часто навіть паралізує правовозастосовну роботу. Такі 

старі та нові модні «стандарти», «належні процедури» тощо уживаються й в 

КПК України. Така мішанина раціонально пояснюється тим, що «цьому 

ordinandi lex притаманні всі ознаки перехідного. Це є цілком закономірним, 

адже така ситуація характерна для періоду посттоталітарних трансформацій, 

коли власну національну модель кримінального процесу ще не сформовано,  

а життя вимагає термінових змін» [659, с. 22]. 

Щодо реальності права І. П. Честнов, ураховуючи сучасну ідеологію 

глобалістики (антиглобалістики), боротьбу за владу олігархів, зазначив, що 

«наукова новизна юриспруденції полягає в експлікації того, як і чому еліта та 

референтні групи наділяють юридичним значенням ті чи інші соціальні 
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явища та процеси, як їх переінтерпретовують правозастосовники та 

«обивателі», як використовують ці повсякденні рутинні знання, навички та 

уміння у практиках діяльних акторів. Саме це повинно бути передусім 

предметом аналізу посткласичної юридичної науки, як відповідь на виклики 

постсучасності» [627, с. 8–14]. 

Сучасні інтегровані методології в науці кримінального процесу 

набувають й свого конкретного предметного застосування. Зокрема 

В. П. Гмирком запропонована нова концептуальна схема доказування у 

кримінальному процесі, що ґрунтується на використанні положень 

системомиследіяльнісної методології [142, с. 2]. М. Є. Шумило, зауважуючи 

обмеженість у пізнанні ідеологізованої за радянських часів інформаційної 

концепції доказів, у розвиток інтегральної діяльнісної парадигми зазначає, 

що «для правильного розуміння поняття доказу конче треба проводити 

розрізнювання інформації, смислу і знання. Інформація – безвідносна до її 

цінності і смислу. Вона не пов’язана з конкретною особою. Водночас 

інформація доступна для всіх і може бути перетворена кожним у знання з 

урахуванням індивідуального досвіду і здібностей. Смисл – це, по суті, 

оцінка інформації, яка надається мислячим суб’єктом. Вищою формою 

смислу являється знання, осмислене на рівні розуміння і використання» [655, 

с. 99]. Такий підхід дає змогу ввести в обіг процесуальної діяльності та науки 

не просто суб’єкта процесу, як того вимагає інформаційна модель, а суб’єкта 

пізнання з його внутрішньою інтерпретацією правових явищ, поряд з його 

активною зовнішньою соціальною комунікацією. 

За сучасних умов «посткласичного» наукового світогляду можливість 

абсолютного пізнання об’єкта наукового дослідження ставиться під сумнів 

через об’єктивні причини обмеженості людського пізнання, внаслідок чого 

сучасна епістемологія, насамперед, оперує категоріями «об’єкт-знання» на 

противагу гносеології, яка в центр свого предмета вивчення ставить 

відношення «суб’єкт-об’єкт» пізнання. Епістемологія виходить з того, що 

уявлення про об’єкт визначається тим методом, за допомогою якого він 
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описується та пояснюється [626, с. 28]. Тому істинність методу завжди 

детермінована змістом об’єкта дослідження. «Метод не може залишатися 

незмінним, а повинен змінюватися у своєму змісті разом з об’єктом, на який 

він направлений. Це означає, що істинним повинен бути не тільки кінцевий 

результат пізнання, але й шлях, що веде до нього, тобто метод, що осягає 

специфіку цього об’єкта» [68, с. 20]. 

Та чи інша методологія, виступаючи програмою пізнання конкретних 

явищ, у сучасному розумінні не є чимсь сталим чи догматичним, як це було 

за радянських часів щодо матеріалістичної діалектики, навпаки, сучасні 

дослідники відстоюють позицію щодо права вченого обирати ту чи іншу 

методологію, тобто «методика конкретного наукового дослідження може 

виглядати як мозаїка методів» [261, с. 10], що по суті являє собою 

методологічний плюралізм. Тут пригадуються слова академіка 

М. В. Цвіка, який на своїх лекціях проголошував, що «право – 

це те, що думають про нього юристи». 

У сучасній методології юриспруденції не існує єдиної класифікації 

методів, оскільки наявне неоднакове розуміння тих чи інших теорій, методів, 

що постійно перебувають у стані свого перманентного розвитку. Так, наукові 

методи класифікуються за різними критеріями, однак здебільшого, методи, 

що використовуються у наукових дослідженнях з права, класифікують на:  

1) загальні методи; 2) загальнонаукові методи 3) спеціальні, а також 

конкретно-правові методи [352, с. 18].  

Одночасно отримала визнання й багаторівнева концепція 

методологічного знання. Так, Д. А. Керімов виділяє такі рівні структури 

методології: діалектико-світоглядний, що визначає головні напрямки та 

загальні принципи пізнання в цілому (вищий рівень); загальнонауковий 

(міждисциплінарний), що використовується при пізнанні особливої групи 

однотипних об’єктів (середній); приватно-науковий, що застосовується в 

процесі пізнання специфіки окремого об’єкта (нижчий рівень); і, нарешті, 

перехідний від пізнавально-теоретичної до практично-перетворювальної 



 63 

діяльності, що розкриває загальні шляхи та форми втілення результатів 

наукових досліджень в практику [228, с. 50]. Заразом, як зазначає 

М. В. Макарейко, «при усій перспективності розгляду методології як 

багаторівневого утворення в ході проведення конкретних досліджень слід 

враховувати, що вона не зводиться до компонентів, що її складають, оскільки 

вони мають власні інтегральні закономірності розвитку» [331, с. 20]. 

Свого часу Л. С. Явичем та І. О. Ільїним була сформульована ідея 

розуміння багатопорядковості сутності права через призму індиферентних 

методологічних рядів, що у свою чергу слугує інструментом розуміння права 

як виразника волі (сили, примусу) – його сутнісної ознаки першого порядку, 

яка в процесі правотворчості трансформується в праві у вигляді буквенно-

текстового виразу, що містить права та обов’язки суб’єктів правовідносин 

(ознака другого порядку) [672, с. 11; 210, с. 85–88]. Ними ж відкидаються 

філософсько-класова чи загальна соціальна сутність права як явища, що не 

мають властивостей стійкості та незмінності. Такий підхід дає можливість 

уникнути певного ступеня ілюзорності соціальної цінності права, пояснити 

механізм інтегративної концепції права, природу багатоаспектності 

праворозуміння та самої юридичної відповідальності. 

Наведене вище дає підстави сформулювати власне бачення методології 

конкретного наукового дослідження в межах заявленого предмета пізнання. 

Разом ураховуємо ще такі фактори, як інтенсивність та масштабність 

застосування методу щодо конкретного завдання, його інтерпретація в різних 

наукових теоріях, що зумовлює вибір тих чи інших способів їх застосування. 

Тому й потребується, окрім визначення системи методів, їх детальне 

опрацювання щодо конкретного предмета дослідження. Слід зауважити, що 

перелік наведених нижче методів не є вичерпним, а повнота їх застосування 

в певних межах умовна. 

Загальні філософські методи. До них належать методи: діалектичний, 

метафізичний, феноменологічний, аналітичний та ін. Філософські методи не 

є суворими приписами. Вони мають універсальний характер, належать до 
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вищих рівнів абстрагування. Вони не піддаються формалізації і 

математизації, не описуються в суворих термінах логіки та експерименту,  

а лише задають найзагальніші регулятори дослідження, його генеральну 

стратегію, але не замінюють собою спеціальні методи і не визначають 

остаточний результат пізнання [68, с. 22]. 

В основі пізнання будь-якого правового явища, що досліджується в 

динаміці, у взаємозв’язку з іншими явищами, як правовими, так і з явищами 

соціальної, культурологічної чи політичної дійсності, лежить діалектичний 

метод. Діалектика – з грец. Διαλεκτική – «мистецтво сперечатись», 

«міркувати». Попри усю сучасну критику діалектики, все ж актуальними 

залишаються її закони: «єдності і боротьби протилежностей»; «взаємного 

переходу кількісних змін у якісні»; «заперечення заперечення». Важко 

уявити сучасні дослідження без використання парних полярних діалектичних 

категорій, що показують певні взаємозв’язки (детермінації, організації, 

побудови тощо): «сутність» і «явище»; «причина» і «наслідок»; 

«необхідність» і «випадковість»; «можливість» і «дійсність»; «одиничне», 

«особливе» і «загальне»; «форма» і «зміст»; «частина» і «ціле» тощо. 

Насамперед слід акцентувати увагу на винятковому пізнавальному 

потенціалі категорій діалектики, що, на думку М. В. Костицького, є 

універсальними логічними формами мислення, в яких відображені ті загальні 

властивості, відношення і зв’язки, що існують в об’єктивній реальності. Без 

цих понять і категорій пізнання дійсності було б неможливим [261, с. 13]. 

Так, використання законів діалектики дає можливість розглянути юридичну 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі як комплексне 

правове явище, що виражається у взаємозв’язках з соціальними, політичними 

та іншими правовими явищами таких як держава, державна влада, що 

пов’язана з примусовим впливом на поведінку суб’єктів кримінального 

судочинства. Причинно-наслідковий зв’язок – головна умова юридичної 

відповідальності за правопорушення. Юридична відповідальність як 

динамічне явище обумовлена й історичними умовами, має відповідні форми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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свого прояву, і без своєї діалектики як мистецтва сперечатися та міркувати 

існувати не може. 

На відміну від діалектичного методу метафізичний метод дає змогу 

розглядати юридичну відповідальність у статичному, незмінному стані. 

Метафізичний спосіб пізнання має різновиди, обумовлені абсолютизацією 

окремих моментів, форм, етапів пізнавального процесу: ідеалізм, сенсуалізм, 

раціоналізм, емпіризм, догматизм, релятивізм, софістика, еклектика та ін. [68, 

с. 29]. Такий підхід доцільно використовувати у випадках, коли об’єкт 

пізнання непотрібно розглядати у його взаємозв’язках з реальною дійсністю, 

а потребується однобічність дослідження предмета шляхом штучного його 

обмеження, абсолютизації певного елемента чи властивості й розгляду його 

поза зв’язком з навколишньою дійсністю чи іншими сторонами об’єкта [566, 

с. 576]. Це дає можливість зафіксувати окремі властивості чи елементи 

юридичної відповідальності без усього комплексу взаємозв’язків з 

реальністю, наприклад, окремі принципи юридичної відповідальності, що 

визнаються як обов’язкові умови її настання, догми, що не повинні мати 

виключень (верховенства права, примату прав людини над іншими 

цінностями, презумпції невинуватості, невідворотності відповідальності 

тощо), теоретичні розмірковування про обов’язкові ознаки юридичної 

відповідальності (державно-правовий примус, виключно її публічно-

правовий характер та ін.), а також сприйняття як усталеної аксіоми логічної 

структури норми права. Відхилення від таких догм, аксіом призводить до 

нівелювання суті юридичної відповідальності, змішування її з різними 

формами добровільного відшкодування та з іншими видами соціальної 

відповідальності тощо. 

За допомогою феноменологічного методу формується знання про 

юридичну відповідальність як правовий феномен у тому ракурсі, як ми її 

мислимо, як вона відображена у нашій свідомості, яка є джерелом 

донаукового та наукового знання. Під ознаки правового феномену 

підпадають й інші явища: позитивна юридична відповідальність, об’єктивно-
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протиправне діяння, зловживання правом, правозастосовна помилка, взаємна 

відповідальність держави та особи тощо. Необхідність використання 

феноменологічного методу пов’язана, насамперед, з недоліком раціоналізму, 

який зводить пізнання правової дійсності тільки до проблеми визначення 

його поняття [206, с. 86]. Загальні положення феноменології орієнтовані на: 

1) вивчення правового досвіду, відображеного у свідомості людини 

(правосвідомості) і зафіксованого в її пам’яті; 2) створення світу 

концептуальної правової реальності; 3) ідентифікацію правових явищ з 

мисленням [206, с. 91]. Результатом застосування цього методологічного 

підходу є «опис універсальної сутності конкретного правового феномену, 

який належить до сфери правових цінностей (справедливості, свободи, 

рівності)» [256, с. 12]. Дескрипція як опис, який відповідно до свого предмета 

– життя свідомості, що відкривається у нескінченних різноманіттях і формах, 

– принципово не може бути завершеним. Проте у дескрипції виявляються 

сутнісні основи свідомості, її «чисті» трансцендентальні структури. Тому 

аналіз феноменологічної дескрипції сприяє проясненню природи свідомості, 

а також сприяє розумінню особливого характеру онтологічної проблематики, 

поставленої у феноменологічній теорії [524, с. 239]. 

Аналітичний метод дослідження указує на дискурс, судження і 

стратегію того, хто говорить, тобто, якщо розмірковувати про зміст 

аналітичного правознавства, то правові ситуації спостерігаються там, де 

допускаються в судженнях офіційні правові конструкції та поняття 

(перформативні висловлювання). Філософ Дж. Л. Остін (John Langshaw 

Austin) указує: «слова та речення завжди існують як елементи мовних 

практик, вимова та оцінка яких здійснюється згідно зі стандартами. Значення 

не випливають з самих слів та порядку їх розташування, але фіксуються за 

допомогою конвенціональних процедур їх вжитку певними суб’єктами і в 

певних ситуаціях, а висловлювання потребують відповідності не стільки 

фактам, скільки притаманним дискурсу правилам та процедурам, і 

оцінюються в першу чергу за критеріями доречності, адекватності тощо [669, 
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с. 368]. Аналітичний метод тісно пов’язаний з аскриптивністю 

(приписуванням) в мовній (буденній чи юридичній) практиці діяння (у 

нашому розумінні протиправного) особі, що пов’язано зі ставленням цій 

особі юридичної відповідальності. За Г. Л. А. Хартом (Herbert Lionel 

Adolphus Hart), основоположником аналітичної юриспруденції, доктрина 

аскриптивності юридичної мови передбачає відкритість термінології, що 

характерно для прецедентних правових систем, і спроби пояснення 

сукупності умов тільки за допомогою виключень та заперечень прикладів, 

що показують те, де конкретне поняття не може бути застосовано або 

застосовано тільки в ослабленій формі [669, с. 378]. 

Загальнонаукові методи дослідження – проміжкові методи між 

філософськими та конкретно-науковими. До них належать: синергетичний, 

системний, структурно-функціональний, конкретно-історичний, 

статистичний методи тощо. 

Застосування синергетичного методу дає можливість пояснювати 

утворення та самоорганізацію моделей і структур у відкритих системах, 

далеких від рівноваги. Основні поняття синергетики: «порядок», «хаос», 

«стійкість», «рівновага», «нестабільність», «нелінійність», «збудження», 

«відхилення», «біфуркація», «атрактори» та ін. Відповідно до цього методу 

Г. О. Прокопович виділяє регуляційні системи: зобов’язальну (обов’язок + 

юридична відповідальність) і дозвільну (право + гарантії), що вивчаються на 

предмет їх ефективності при функціонуванні в «негативному енергетичному 

полі» і в «позитивному енергетичному полі» [458, с. 26]. Разом з цим 

синергетичний підхід дає можливість пізнавати й інші системи інституту 

юридичної відповідальності, що можуть бути змодельовані за іншими 

функціональними, структурними, суб’єктними та іншими критеріями, але 

діяти вони можуть лише в «негативному енергетичному полі» (при 

правопорушенні в кримінальному процесі), що співвідноситься з темою 

дослідження і через заперечення нами позитивної юридичної 

відповідальності як юридичної категорії. А існування «позитивного 
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енергетичного поля» визначаємо щодо іншого виду правової поведінки – 

правомірної поведінки, і окремо, при реалізації юридичної відповідальності 

суб’єктів процесу за їх правопорушення, а не за сумлінне виконання 

процесуальних обов’язків, як твердять прибічники концепції позитивної 

юридичної відповідальності.  

Виділення енергетичних полів у механізмі правового регулювання 

здійснив ще С. С. Алексєєв. Щодо предмета механізму (сфери) правового 

регулювання, він писав: «Тут може бути виявлений ряд площин, зрізів 

соціальної дійсності. Найбільш важливе значення мають три основні 

характеристики: а) якість «енергетичне поле» регулювання; б) ступінь 

активності соціальної поведінки на тій чи іншій ділянці життя суспільства;  

в) рівень напруженості, інтенсивності правового регулювання» [13, с. 386], 

що є фундаментом для оціночних суджень про механізм правового 

регулювання юридичної відповідальності за правопорушення в специфічній 

сфері діяльності – кримінальному процесі. Так, за С. С. Алексєєвим під 

якістю «енергетичного поля» регулювання слід розуміти той загальний стан 

соціального середовища (сфера кримінальних процесуальних 

правовідносин), що може бути охарактеризоване або як «поле активності», 

або як «поле стримування», або як поєднання того й іншого. Ступінь 

соціальної активності поведінки – це рівень та структура правопорушності 

суб’єктів кримінального процесу за різними «галузевими» видами 

правопорушень. Рівень напруженості, інтенсивності правового регулювання 

– недоліки правового регулювання належних процедур кримінального 

провадження та інших, що призводять до правопорушень та необхідності 

застосування заходів юридичної відповідальності, а так само й саме правове 

регулювання інституту юридичної відповідальності в кримінальному 

процесі. Цінною також є «концепція юридичних режимів», сформульована та 

розвинена в науці С. С. Алексєєвим. Під юридичним режимом в конкретній 

сфері він пропонував розуміти «особливу цілісну систему регулювального 

впливу, яка характеризується специфічними прийомами регулювання – 
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особливим порядком виникнення і формування змісту прав і обов’язків, їх 

здійснення, специфікою санкцій, способів їх реалізації, а також дією єдиних 

принципів, загальних положень, що поширюються на дану сукупність норм» 

[13, с. 258]. Така концепція в загальному вигляді для нашого дослідження, 

окрім галузевого підходу до класифікації юридичної відповідальності, дає 

альтернативний методологічний інструмент для виокремлення сфери 

кримінального процесу не як галузі права з «обмеженим» предметом 

правового регулювання, а як певного юридичного режиму, гарантії 

законності та ефективності якого забезпечуються усім комплексом 

(системою) юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі, а не тільки засобами процесуального характеру. Такий підхід 

дозволяє вийти за межі вузькогалузевого предмета кримінального процесу, 

здійснювати дослідження системних проблем цієї юридичної 

відповідальності в міждисциплінарному контексті, оскільки усі інші галузеві 

види юридичної відповідальності (кримінальна, дисциплінарна та ін.) 

покликані забезпечувати «юридичний режим» кримінального процесу. 

Системний метод був обґрунтований у середині ХХ століття 

Л. фон Берталанфі (Ludwig von Bertalanffy) у біології. Використання цього 

методу дозволило встановити, що організм більше суми властивостей його 

органів і не зводиться до них. Надалі універсальні властивості цього методу 

були розповсюджені й на інші сфери наукової діяльності. Елементи, 

об’єднані в систему, отримують властивості, що не зводяться до механічної 

суми складових його елементів [331, с. 33]. Це важливо при вивченні системи 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, 

виокремленні властивостей того чи іншого виду юридичної відповідальності 

і неможливості їх зведення до одних й тих же правових маркерів, що 

традиційно визначаються у загальній теорії права. Приміром, це сумнівне 

твердження про те, що юридична відповідальність повинна мати усі ознаки 

соціальної відповідальності, оскільки є її видом. В. І. Штанько визначає, що 

системний підхід (метод) – це спосіб теоретичного уявлення та відтворення 
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об’єктів як систем. У центрі його уваги знаходиться вивчення не елементів як 

таких, а насамперед усієї структури об’єкта (характеру та особливостей 

зв’язку між елементами) та їх функцій. Основними моментами системного 

підходу автор визначає: встановлення цілого, його елементів; дослідження 

закономірностей об’єднання елементів у систему, тобто структури об’єкта; у 

тісному зв’язку з вивченням структури необхідне вивчення функцій системи 

та її складових, тобто структурно-функціональний аналіз системи; 

дослідження ґенези системи, її меж та зв’язків з іншими системами [648, 

с. 107–108]. Ця позиція автора демонструє тісний взаємозв’язок системного 

методу зі структурно-функціональним методом, що дає можливість  

у дисертаційних дослідженнях здобувачам ці методи поєднувати у 

різноманітних формах: системно-структурний, системно-функціональний 

тощо.  

Так, системність, структурність та функціональність – методологічні 

категорії, через які розкривається об’єкт дослідження як певна система з її 

елементами (структура), сукупності взаємозв’язків між ними та їх функціями. 

Ці методи знайшли широке застосування в цьому досліджені, коли окремі 

правові явища нами розглядаються як частина системи з усіма її 

взаємозв’язками з іншими елементами: юридична відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі – елемент системи юридичної 

відповідальності зі своїми насамперед субординаційними зв’язками; галузеві 

види юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі – елементи (субінститути) системи юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, зі своїми координаційними 

взаємозв’язками та інші системи та їх елементи (система загальних 

теоретичних положень про юридичну відповідальність за правопорушення в 

кримінальному процесі; система правопорушень в кримінальному процесі та 

їх конотація в інших галузях права тощо). 

Використання конкретно-історичного методу дозволяє виявити ґенезу 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі, еволюцію її заходів та 
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практики їх реалізації на різних етапах історичного розвитку. Це також 

формує уявлення про перспективи розвитку юридичної відповідальності на 

основі вивчення нормативно-правових актів, не тільки чинних, а й тих, що 

були чинними у різні історичні епохи, і мали певну цінність для них, 

корелювали практику із забезпечення дієвості кримінального судочинства, 

враховуючи правові, політичні, соціальні, економічні, моральні фактори у 

певній хронологічній послідовності. 

Статистичний метод – метод опрацювання та використання при 

формулюванні висновків дослідження статистичних (емпіричних) даних, що 

стосуються кількісних показників при дослідженні результатів анкетування 

та опитування, матеріалів практики з реалізації юридичної відповідальності, 

контент-аналізів преси шляхом статистичного спостереження (реєстрація 

конкретних показників), групування (виявлення структури та взаємозв’язку 

статистичних одиниць) та зведення статистичних показників (відсотків, 

індексів тощо). Головною умовою використання емпіричних даних є їх 

репрезентативність. Саме статистичні дані свідчать про ефективність 

функціонування конкретних правових інститутів юридичної 

відповідальності, їх вади правового чи організаційного порядку слугують 

додатковим переконливим засобом підтвердження чи спростування тієї чи 

іншої думки [34]. 

Конкретно-наукові методи – соціологічний, психологічний, 

лінгвістичний, логічні, формально-юридичний, порівняльного правознавства 

(компаративістики), техніко-юридичного аналізу, конкретизації, тлумачення 

тощо. Використання соціологічних, психологічних, лінгвістичних та інших 

«неюридичних» методів (підходів) дозволяє оцінити юридичну 

відповідальність з неюридичних позицій – соціальних, політичних, 

культурологічних, мовних та інших площин людської діяльності. При цьому 

зберігаються ризики її надмірної соціалізації, політизації, психологізації 

тощо. Внаслідок цього, виникають усілякі теорії позитивної юридичної 

відповідальності на основі змішування юридичної та інших видів соціальної 
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відповідальності. Через надлишкову заполітизованість юридична 

відповідальність стає знаряддям політичного, а не юридичного 

переслідування, засобом психологічного (психічного) залякування, а не 

мотивацією стримування. А це виходить за межі її соціального та правового 

призначення й суті. 

Застосування лінгвістичного методу зумовлене складністю юридичних 

текстів, їх стилем та вимогою чіткості юридичних понять і категорій. Мовні 

засоби хоч і обмежені у порівнянні з іншими когнітивними засобами 

пізнання, але в науці та практиці це майже єдиний засіб комунікації 

науковців, практичних працівників, громадян. Цей метод тісно пов’язаний з 

іншими приватноправовими методами. Зокрема з формально-юридичним, що 

ставить за мету вивчення сущого змісту юридичних матерій, конструкцій 

норм права, правових актів, юридичної техніки тощо. Також він пов’язаний з 

тлумаченням, яке, на думку О. В. Капліної, виступає як «…спосіб пізнання 

тільки мовних, писемних джерел і концентрує свою увагу на юридичній 

мові…» [221, с. 9]. Своєї актуальності правозастосовне тлумачення набуло з 

періоду «роздержавлення» монополії на право й закон шляхом ратифікації  

у 1997 р. Україною Конвенції [248], а також визнання у 2006 р. юрисдикції 

ЄСПЛ та його практики як джерела українського права згідно зі ст. 17 Закону 

№ 3477-IV [443]. Слід зазначити, що практика ЄСПЛ містить доволі велику 

за обсягом та значну інтерпретаційну систему прав людини та її свобод, що 

слугує «орієнтирами для удосконалення, підвищення дієвості законодавчих 

засобів їх забезпечення та захисту» [483, с. 26]. Звісно, ці методи не 

вичерпуються наведеним, вони багатоаспектні і в правових дослідженнях 

являють собою приватні випадки аналітичного методу. 

Логічні методи для правознавства достатньо описані у спеціальній 

літературі [317; 188; 229 та ін.] і відображають закони, яким підпорядковане 

наше мислення, за результатами якого формулюються «логічно» 

обґрунтовані висновки. Наприклад, застосування аналізу й синтезу дає змогу 

класифікувати чи диференціювати різні правові категорії, приміром, види 
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відповідальності чи види правопорушень за різними критеріями. Індукція та 

дедукція відображають напрям мислення від одиничного до загального або, 

навпаки, надають можливість отримувати конкретне чи загальне знання 

залежно від того, яке вірогідне знання (одиничне чи загальне) має у своєму 

розпорядженні дослідник. Наприклад, з мінімальних вихідних даних 

практики здійснити спробу виділення загальних тенденцій розвитку 

інституту юридичної відповідальності, і, навпаки, зі значної кількості 

загальної сукупності різнобічних наукових поглядів на теоретичні проблеми 

юридичної відповідальності, її поняття, ознак, мети, завдань, функцій тощо 

виділити одиничне найбільш вірогідне знання за цими рубриками. 

Серед логічних методів на окрему увагу заслуговує гіпотетико-

дедуктивний метод (Г. Галілей (Galileo Galilei), І. Ньютон (Sir Isaac Newton) 

та ін.), сучасна модель якого охоплює такі кроки його реалізації:  

1) ознайомлення з фактичним матеріалом, що вимагає теоретичного 

пояснення, і спроба пояснення (що не досягає успіху через недостатність 

наявних знань) за допомогою вже наявних теорій і законів; 2) висування 

гіпотези про причини й закономірності цих явищ; 3) оцінка обґрунтованості 

та серйозності гіпотез і відбір з їх множини найбільш вірогідної гіпотези;  

4) виведення з гіпотези наслідків з уточненням її змісту; 5) експериментальна 

перевірка виведених з гіпотези наслідків [284, с. 285]. Цей метод досить чітко 

показує шлях наукового дослідження у конкретному напрямі за принципом 

І. Лакатоса (Imre Lakatos) ad hoc-гіпотези. Фактично усі висновки правових 

досліджень за своє суттю є гіпотетичними, оскільки науковець практично не 

може перевірити на практиці виведені з гіпотези наслідки, у цьому й 

проблема емпіризму правового дослідження. 

Сучасні наукові праці важко уявити без порівняльного правознавства 

(компаративістики) явищ правової дійсності різних правових систем в 

історичному чи сучасному вимірі. Насамперед результати компаративістики 

дають можливість пропонувати найоптимальніші варіанти вирішення 

конкретних проблем вітчизняного права. Наприклад, зразки юридичної 
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відповідальності суб’єктів кримінального процесу, їх видів та процедур 

застосування, що існують в інших країнах, можуть бути прийняті й 

українським законодавцем, і необов’язково, щоб вони становили собою 

міжнародний стандарт. 

Застосування методів у науковій юриспруденції ускладнене істотними 

обмеженнями емпіризму наукових досліджень правових явищ. Правило 

«експеримент – критерій істини» обмежене низкою факторів юридичної 

гносеології. Так, дослідник права не в змозі з об’єктивних причин ставити 

експерименти, створювати реальні дослідні правові моделі, описувати з 

натури результати своїх досліджень. Правові моделі можуть лише 

прогнозуватися, мати вигляд вербальних інформаційних, описуватися 

гіпотетично, результати правничих досліджень у конкретній ситуації мають 

імовірнісний характер, навіть якщо вони й містяться в інших правових 

системах чи в інших правових інститутах материнської правової системи у 

вигляді певних теорій, законів, практик. Достеменно невідомо як конкретний 

науковий результат буде проявляти себе на практиці після його втілення в 

законі. Дослідник звертається з емпіричним інструментарієм лише до фактів 

минулого та сьогодення. Він не може створити експериментальних 

лабораторних умов, тому що для права лабораторією є правозастосовна 

практика, що будується на реальних правових нормах, а не на тих, що 

пропонує автор за результатами свого дослідження. Саме закон та практика, 

згідно з цим законом чи розбіжно з ним, і є реальним науковим результатом в 

юридичних дослідженнях. Верифікація теоретичних висновків можлива лиш 

на практиці, або вони найчастіше віднаходять свої визнання чи критику лише 

в інших наукових працях. 

Можливо у своїй систематизації методів ми допустилися окремих 

помилок, але це результат не самої помилки, а власного погляду на складну 

та неоднорідну систему методів, їх ієрархії та змісту, проте за твердженням 

М. В. Костицького, «ніякої піраміди методів і методологій пізнання  

(і дослідження) в юриспруденції немає. Розмірковування на цю тему не що 
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інше як схоластика і словесні спекуляції» [260, с. 12]. 

Отже, запропонований методологічний інструментарій дослідження 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 

спрямований насамперед на отримання об’єктивних, вірогідних та 

обґрунтованих наукових результатів, що містили б елементи наукової 

новизни. У своїй сукупності вони складають певну методологічну програму 

наукового дослідження.  

 

1.3 Методологічні проблеми формування теорії юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 

 

1.3.1 Критика феномену позитивної юридичної відповідальності  

в праві 

 

Зародження ідеї про позитивну юридичну відповідальність більшість 

дослідників пов’язують з необхідністю формування законослухняного 

відповідального громадянина, а не колективу чи держави, та часто відносять 

її виникнення з тоталітарним устроєм радянської держави. Так, 

Н. П. Колдаєва вважає, що теорія позитивної юридичної відповідальності 

розвивалася відповідно до програмних установлень Комуністичної партії 

Радянського Союзу, під впливом ліберальних концепцій у праві [243, с. 162]. 

Відзначимо, що «позитивну» юридичну відповідальність йменують ще 

«проспективною», «перспективною», «заохочувальною», «активною», 

«інтроспективною», «відповідальністю за майбутню поведінку, 

відповідальність наперед» тощо. Аналіз наукових поглядів дозволив 

виділити такі наукові концепції позитивної юридичної відповідальності: 

«внутрішнього почуття відповідальності», «виду соціальної 

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

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

відповідальності». Окремо можуть бути виділені й концепції: «виконання 
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обов’язку», «обов’язок дати звіт», «правомірної поведінки» та інші, що 

класифікуються за іншими критеріями, але поглинаються чи структурно 

входять до наведених нами.  

Концепція «внутрішнього почуття відповідальності». З 60-х років 

минулого століття поширення в науці набула ідея почуття відповідальності 

за свої поступки в майбутньому, розуміння соціального значення своєї 

поведінки. «Цей вид відповідальності представляє собою відповідальне 

ставлення особи до обов’язків, покладених на неї законом, правильне, 

добросовісне, успішне, ефективне виконання, належний державний та 

суспільний контроль над таким виконанням обов’язків» [561, с. 76]. Таке 

«почуття відповідальності» пов’язується з соціально-правовою та соціально-

психологічною характеристикою особистості, яка «передбачає, з одного 

боку, необхідність добросовісного ставлення цієї особистості до своїх 

юридичних обов’язків, правового боргу, і з іншого – необхідність 

забезпечення або сприяння формуванню такого ж ставлення і відповідної 

поведінки в інших осіб» [53, с. 192]. М. І. Матузов і О. В. Малько указують, 

що поняття позитивної юридичної відповідальності «відображає почуття 

боргу, громадянську позицію, розвинуту правову та моральну свідомість 

індивіда» і в свою чергу є «мірою вимогливості до себе та інших» [352, 

с. 471]. П. О. Недбайло також акцентує увагу на внутрішньому відношенні 

суб’єкта права до свого обов’язку в частині виконання вимог норм права 

[385, с. 52]. 

Базисом цієї концепції юридичної відповідальності є досягнення у 

філософії, психології, соціології, політиці, педагогіці, етиці, які пов’язуються 

з внутрішньою природою людини, де акцентується увага на її психологічній 

природі, суб’єктивних моментах – відношення, почуття, свідомість і навіть її 

переживання, і як наслідок – породження почуття винуватості. О. А. Сунцова 

стверджує, що рутифікація позитивної відповідальності більшою мірою має 

соціально-філософську природу, ніж ретроспективна сторона 

відповідальності [565, с. 113]. У публікаціях також слушно указується на 
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«доюридичну та гіпотетичну» природу позитивної юридичної 

відповідальності [205, с. 147]. 

З отриманих пролегоменів концепції «внутрішнього почуття 

відповідальності» випливає низка питань: чи усі суб’єкти права в будь-якій 

державі, за будь-якого державного устрою «внутрішньо відповідальні». 

Ззовні виконання норм права передбачає різні психологічні мотиви 

правомірної поведінки. Так, за суб’єктивною стороною правова поведінка 

поділяється на: 1) засновану на глибокому усвідомленні, переконанні людини 

в необхідності здійснення таких дій – «активна» поведінка; 2) засновану на 

підпорядкуванні правовим розпорядженням без їх глибокого й усебічного 

усвідомлення — «звичайна» поведінка; 3) конформістську поведінку – за 

принципом: робитиму як усі – «пасивна» поведінка; 4) таку, яка здійснюється 

громадянином під впливом державного примусу і страхом перед покаранням 

— «маргінальна» поведінка [529, с. 450–451]. Сучасні демократичні держави 

та суспільство здебільшого не вимагають від особи «внутрішнього 

відповідального» ставлення до своїх обов’язків, допускають плюралізм 

думок щодо самої держави та її правової системи узагалі, а не тільки 

конкретного обов’язку, допускають будь-яку поведінку, навіть ту, яка не 

відповідає сучасним моральним чи релігійним устоям, але незаборонена чи, 

більше того, дійсно допускається державою, наприклад, правовий нігілізм. 

Слід зазначити, що й задовго до першої радянської держави ученими-

теоретиками велися дискусії про межі можливого втручання держави у сферу 

моральних обов’язків, у внутрішню суб’єктивну (психологічну) сторону 

діяльності людини. Так, М. М. Коркунов пише: «Державна влада, озброєна 

силою примусу, призвана турбуватися про дотримання юридичних обов’язків 

і тільки їх одних. У сферу моральних обов’язків державна влада не повинна 

вмішуватися». Далі ним відмічено, що юридичні норми регулюють тільки 

одну зовнішню сторону людських дій і опираються у своєму здійсненні на 

примус. Також про відмінність внутрішнього та зовнішнього 

М. М. Коркуновим указано, що «світ зовнішній та світ внутрішній – це два 
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протилежних полюси. Зовнішній порядок, право, не може тому 

підтримуватися внутрішніми стимулами. Воно за необхідності опирається 

виключно на зовнішню силу, на примус. Між примусом та силами 

внутрішнього духовного життя немає нічого спільного, немає ніяких 

поєднуючи переходів. Примус не може, таким чином, мати яку-небудь 

внутрішню, психічну основу: він є самостійною, останньою підставою дії 

права» [252, с. 100]. Такої ж думки дотримується й М. С. Малеїн, який 

вважає, що категорії: свідомість, почуття, мораль – не правові категорії [337, 

с. 135]. 

Спроба втручання держави через юридичні норми у внутрішню 

(моральну, психологічну) сторону діяльності людини, формування 

внутрішньо «правильної» мотивації поведінки людини небезпечне тим, що 

людина втратить природне право на вибір своєї поведінки в суспільстві, 

свободу своєї волі, що неминуче призведе до її ототожнення з «гвинтиком в 

системі держави», про що часто застерігається. З іншого боку, існує 

небезпека юридичної безвідповідальності особи, про що свідчить динаміка 

злочинності та правового нігілізму, конформістських, а то й маргінальних 

детермінантів поведінки сучасної «цивілізованої» людини.  

Концепція «виду соціальної відповідальності». Види соціальної 

відповідальності залежать від сфери соціальної діяльності, на основі чого 

виділяють політичну, моральну, суспільну, професійну, юридичну та іншу 

відповідальність, почасти нераціонально змішуючи їх атрибутивні ознаки. 

Ученими акцентується, що юридична відповідальність – вид соціальної, а 

тому повинна відповідати своєму родовому поняттю, має всі її ознаки, у 

своєму складі повинна мати як позитивну, так і негативну відповідальність. 

На сьогодні багато дослідників іменують свої праці, в назві яких 

відображається юридична відповідальність (кримінальна процесуальна 

відповідальність) як різновид соціальної відповідальності (Р. М. Білокінь 

[79], В. К. Грищук [160], О. І. Іванова [203], О. В. Родіонова [506], 

В. В. Трофімов і В. В. Свірідов [585] та ін.). 
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Методологічним підґрунтям такої концепції у вітчизняній науці є праця 

О. Ф. Плахотного, в якій запропоновано розподілити соціальну 

відповідальність за способами регулювання і забезпечення (правова і 

моральна), а також у часовому вимірі: відповідальність за минуле, за вже 

вчинене діяння – ретроспективна сторона, та відповідальність за майбутні дії 

– перспективна сторона відповідальності [421, с. 74]. Доктор філософії 

Є. М. Мануйлов також робить висновок: «якщо розглядати правові аспекти 

соціальної відповідальності, то можна стверджувати, що соціальна 

відповідальність є універсальним поняттям для усіх типів поведінки» [346, с. 4]. 

М. М. Марченко та О. Е. Лейст вчасно застерігають, що в теорії юридичної 

відповідальності насамперед спотворена методологія вивчення цієї 

проблеми, здійснена неправильна підміна юридичних понять 

відповідальності поняттями відповідальності, які розроблені філософією, 

соціологією та етикою, що є неприйнятним [442, с. 636]. 

Навіть й деякі філософи наголошують, що «юридична відповідальність 

є дещо іншим видом соціальної відповідальності. Юридична відповідальність 

– це застосування державою примусових заходів до правопорушників. 

Юридична відповідальність тим і відрізняється від моральної, що в першому 

випадку людина за свої дії відповідає перед законом, а в другому випадку 

оціночним критерієм виступає сором та совість самої людини» [345, с. 237]. 

Зокрема А. М. Мамедова пише ще: «юридична відповідальність, будучи 

одним із видів соціальної відповідальності, відрізняється своїми 

специфічними особливостями. Вона невіддільна від правопорушення, є його 

наслідком» [345, с. 240]. У філософії категорія відповідальності насамперед 

детермінована категоріями свободи та необхідності [9, с. 516]. Чи завжди 

людина має абсолютну свободу вибору? Ні, вона обмежена свободою 

(правами) інших людей. Чи завжди для категорії необхідність є варіативність 

вибору? Також ні. Свобода людини та імператив необхідної поведінки в 

суспільних (правових) відносинах визначається (обмежується) саме 

юридичним законом.  
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У літературі слушно стверджується, що на особистісному рівні 

відповідальність завжди позитивна, вона не може бути правовою, оскільки 

оцінка вимог (правового обов’язку) і, відповідно, прийнятого поведінкового 

рішення надається самою людиною. Правового характеру може набувати 

лише зовнішня (ретроспективна) сторона відповідальності, що являє собою 

оцінку осуду особистості та її поведінки з боку суспільства (держави)  

і виражається у правових заходах правового впливу [99, с. 25]. 

На сьогодні вищеназвані концепції не витримують критики й у знаних 

адептів позитивної юридичної відповідальності, зокрема у Д. А. Ліпінського, 

який заперечує «психологізацію» позитивної відповідальності [307, с. 38]. 

Концепція «статутної (статусної) відповідальності». А. О. Червяцова 

визначила, що позитивною юридичною відповідальністю може бути тільки 

міжнародно-правова відповідальність та відповідальність суб’єктів владних 

повноважень [622, с. 6], що в цілому має під собою й певне нормативне 

підґрунтя у вигляді міжнародно-правових актів з позитивними та 

негативними зобов’язаннями суб’єктів міжнародних відносин та 

різноманітних відомчих нормативно-правових актів з нормативно 

закріпленими закликами до належної поведінки суб’єктів владних 

повноважень. Близькою до цього є ідея «статутної відповідальності»  

(як єдиної відповідальності), запроваджена В. М. Горшеньовим. Як 

стверджує Є. В. Чєрних, «статутна відповідальність носить об’єктивний 

характер, установлена законом, є передумовою зовнішнього прояву 

відповідальності чи безвідповідальності» [625]. Ним же наголошується, що 

встановлення статутної відповідальності має місце до факту правомірної чи 

протиправної поведінки [625]. Сам же В. М. Горшеньов зазначив, що «при 

характеристиці юридичної відповідальності необхідно виходити насамперед 

із розуміння правового статусу як найбільш сутнісної категорії, яка визначає 

правове становище членів суспільства, в якому відповідальність поруч з 

правомочністю (суб’єктивним правом) та обов’язком, є одним із загальних 

компонентів» [151, с. 106].  
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Статусну відповідальність, близьку до статутної, відстоює й 

М. І. Матузов, який визначає, що «юридична відповідальність є елементом 

правового статусу особи. Вона виникає в особи з моменту наділення її 

відповідним правовим статусом і входить у структуру останнього, оскільки 

бере участь у визначенні поведінки носія статусу. Це відповідальність за 

належне та правильне виконання обов’язків. Статусна відповідальність 

постійно знаходиться в складі загальних (статусних) правовідносин. Вона 

реалізується в цих правовідносинах» [353, с. 209]. Цінним з цього є лише ідея 

про включення юридичної відповідальності до правового статусу особи, і то, 

на наше переконання, тільки відповідальності за правопорушення. 

Концепція «модельної форми поведінки». Р. Л. Хачатуров декларує, що 

«юридична відповідальність повинна закріплювати у своїх нормах, 

інститутах та принципах найбільш прогресивні моделі людської поведінки та 

забороняти (попереджувати) соціально шкідливі та небезпечні правопорушення» 

[613, с. 13]. Аналогічно мислить й О. А. Мусаткіна [380, с. 145]. 

Сучасний етап розвитку людства, процеси гуманітарного вивчення 

людини детерміновані інтенсивними новітніми досягненням високих 

технологій, як: мікроелектроніка, обчислювальна техніка, програмування, 

робототехніка, штучний інтелект, інформаційні технології тощо. 

Породженням так званих високих технологій «Hi-Tech» є реплікація високих 

гуманітарних технологій «Hi-Hume». В умовах високотехнологічного 

суспільства сформувалися й нові моделі поведінки особистості, серед яких: 

особистість «nobrow» (підкоряється цінностям споживання, спрямованим на 

гонитву за матеріальними благами, новинками, брендами. Для таких 

індивідів сам процес отримування нових речей або послуг стає важливішим 

за самі речі і послуги. Вони стають заручниками рекламних кампаній, 

втрачаючи власну індивідуальність, здатність до оцінювання і критики) 

[192]. Зараз все частіше визнається негативний (прихований чи явний) вплив 

високих технологій на людину, її здоров’я, психіку, різноманітну залежність, 

виснаженість, непередбачувану (або з конспірологічних позицій – 
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прогнозовану) неправомірну поведінку – це все, що руйнує природну 

сутність людини. 

Об’єктивним є й те, що законодавчо змоделювати усі можливі варіанти 

«позитивної» поведінки людини неможливо, з огляду на те, що важко 

створюються навіть правові моделі діяльності професійних суб’єктів (суддів, 

прокурорів, слідчих та ін.). Тим більше, конституційний та міжнародний 

принцип свободи людини, який визначає межі реалізації прав людини, має 

конструкцію: «дозволено все, що не заборонено законом», що визнано КСУ 

[500]. Розглядувана ж наукова концепція повинна мати свої раціональні межі 

впровадження на практиці. Спосіб законодавчих заборон видається більш 

доцільним та ефективним, ніж спосіб дозволів тої чи іншої поведінки, 

оскільки порушення заборони тягне реальну юридичну відповідальність, а 

виконання чи невиконання дозволу такої відповідальності не передбачає. 

Концепція «добровільної форми реалізації». В. М. Кудрявцев чи не 

вперше запропонував розглядати позитивну відповідальність як добровільну 

форму реалізації останньої, а негативної – як примусову [281, с. 287]. 

Твердження, що «позитивній відповідальності відповідає добровільна форма 

її реалізації, а при негативній – державно-примусова» дисонує з 

загальнотеоретичними положеннями про примусову та добровільну форму 

реалізації й негативної відповідальності. Як пише О. Ф. Скакун, 

відповідальність «правовідновлююча (цивільно-правова і матеріальна), при 

якій примус, як правило, не виявляється, має місце добровільне виконання 

правопорушником відповідальності. Державний примус застосовується у разі 

виникнення конфлікту між учасниками правовідносин» [528, с. 438]. Але, 

якщо при вчиненні злочину винуватою особою добровільно відшкодовано 

шкоду в повному розмірі, ще й з винагородою за моральні страждання, то дії 

такої особи називати позитивною відповідальністю сумнівно, як і ухвалення 

звільнення від відбування покарання з випробовуванням не є позитивною 

відповідальністю, тому що тут є лише ліберальний (дещо позитивний) 

наслідок як окремий аспект негативної відповідальності – у результаті особа, 
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все ж таки, визнається винуватою і засуджується. Ніякої добровільної форми 

юридичної відповідальності немає. Добровільна форма виконання обов’язків 

є, але не для усіх обов’язків. Ті, що покладаються при реалізації юридичної 

відповідальності, добровільно виконані не можуть бути. Приміром, сплата 

штрафу правопорушником, як елемент реалізації каральної відповідальності, 

здійснюється «добровільно» під загрозою примусового його виконання. 

Концепція «правової позитивної відповідальності». Складність 

доведення факту існування позитивної юридичної відповідальності породжує 

її компромісні концепції. Одним із компромісів є визначення правової, а не 

юридичної, позитивної відповідальності. Так, М. В. Вітрук розглядає 

відмінність правової відповідальності та юридичної відповідальності в 

контексті відмінностей права та закону, критично підходить до питання 

позитивної та негативної юридичної відповідальності [119, с.14–15]. 

М. Д. Шиндяпіна, учениця М. В. Вітрука, також доходить висновку, що 

позитивний аспект відповідальності краще йменувати правовою 

відповідальністю. На її думку, «правова відповідальність ближча до таких 

правових категорій, як правосвідомість і правова культура, які відображають 

праворозуміння, що склалося, в суспільстві і служать оцінкою ефективності 

усієї системи права» [645, с. 10]. Така концепція породжена намаганням 

компромісно виявити взаємозв’язок правової позитивної відповідальності з 

науками психології, філософії та соціології з метою корисності для 

конкретних правових досліджень і удосконалення правотворчої та 

правореалізаційної діяльності [288, с. 14]. 

Разом з наведеними концептуальними підходами до визначення 

позитивної юридичної відповідальності в межах цієї публікації наведемо й 

визначення, які дещо суперечать загальноприйнятим положенням 

розглядуваного правового феномену. «Позитивну відповідальність, виходячи 

з положень конституційного права, можна оцінювати ще і як 

відповідальність за «неналежну» поведінку» [100, с. 44]. «Позитивна 

відповідальність має творчий характер та відіграє головну роль стосовно 
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негативної»; «Для позитивної відповідальності достатньо нормативної 

підстави, для негативної – нормативної і фактичної підстави»; 

«Ретроспективна відповідальність без позитивної безглузда, а позитивна 

правова відповідальність без ретроспективної беззахисна, оскільки не має 

свого забезпечення» [613, с. 14]. 

На початку ми зазначили різноманітні назви, здавалось би, одного й 

того ж явища – позитивної юридичної відповідальності, але окремі публікації 

дають підстави стверджувати, що вжиті назви пояснюють різні явища – ще 

одна внутрішня суперечність. Так, Є. О. Цішковський у назві своєї дисертації 

«Позитивна та перспективна юридична відповідальність у системі 

соціального контролю» вживає досліджувані терміни як неоднакові, а в 

роботі через низку критеріїв пояснює їх відмінність, основний з них – 

юридична оцінка правомірної поведінки (здійснена та потенційна відповідно) 

і т. д. [619, с. 9–11]. Також Л. В. Гаврилюк доходить до спірного висновку за 

хронологією, «що позитивна юридична відповідальність має місце як до 

моменту вчинення кримінально-процесуального правопорушення, так і після 

нього» [131, с. 9–11].  

Ще один приклад видозмінення наукових думок щодо юридичної 

відповідальності в контексті її позитивного та негативного аспектів. Так,  

у 2014 р. О. М. Овчаренко у своїй монографії стверджувала, що «юридична 

відповідальність суддів має розглядатися суто в негативному 

(ретроспективному) значенні, оскільки: 1) юридична наука має забезпечувати 

правотворчу і правозастосовну діяльність чітко встановленим понятійним 

апаратом, мінімізуючи наявність у ньому термінів, що можуть мати 

неоднакове значення, а також намагаючись уникнути ситуацій, коли усталене 

значення того чи іншого юридичного поняття невиправдано розширюється 

або навіть змінюється на протилежне; 2) позитивний характер 

відповідальності орієнтований на звернення до внутрішніх мотивів особи, її 

особистого оцінювання своєї поведінки, що не є сферою правової 

регламентації; 3) категоріальний апарат юридичної науки вже містить 



 85 

поняття, спрямовані на позначення так званої відповідальної правомірної 

поведінки учасників суспільних відносин, урегульованих правом» [395, 

с. 41]. Згодом, уже у 2017 р. О. М. Овчаренко у своїй докторській дисертації 

визначає, що «інститут юридичної відповідальності судді слід розглядати в 

органічній єдності її позитивного (проспективного) й негативного 

(ретроспективного) аспектів. По-перше, позитивний аспект відповідальності 

судді пов’язаний передовсім зі свідомим виконанням носієм владних 

повноважень покладених на нього обов’язків, тобто з правомірною 

поведінкою судді. Утвердження фундаментальних принципів верховенства 

права й законності є його обов’язком, який випливає із законодавства норм 

суддівської етики. А тому проспективний аспект відповідальності судді 

можна порівняти з ідеальним результатом усього процесу відправлення 

правосуддя державі. По-друге, традиційне для вітчизняної юриспруденції 

розуміння юридичної відповідальності судді з її негативним аспектом 

пов’язується з протиправною поведінкою судді (його діями або 

бездіяльністю), яка має наслідком накладення на нього відповідних санкцій. 

Суддя, який допустив порушення своїх професійних обов’язків (ідеться в 

першу чергу про винесення неправосудного судового акта як найбільш 

суспільно небезпечного діяння), не в змозі (тим більше у примусовому 

порядку) виконати порушений юридичний обов’язок. Для цього існує 

інституту судового контролю. Отже, правовим і етичним обов’язком судді є 

забезпечення панування права в суспільстві, поєднане з імперативною 

вимогою зазнати заходи державного примусу в разі свідомого порушення 

цього обов’язку, що зумовлює органічний зв’язок позитивного 

(проспективного) й негативного (ретроспективного) аспектів юридичної 

відповідальності судді [393, с. 66–67]. Такі обґрунтування непереконливі, тим 

паче перед цією думкою авторка, проаналізувавши окремі наукові позиції, а 

для особистого переконання у актуальності позитивної юридичної 

відповідальності використовує тезу, що «вищі судові органи фактично 

підтримують концепцію позитивної відповідальності судді, надаючи суддям 
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пропозиції з підвищення якості розгляду справ [393, с. 66]. Для прикладу 

О. М. Овчаренко наводить положення рекомендаційного характеру з 

Рекомендацій спільного засідання представників органів судової влади 

України щодо підсумків роботи судів у 2015 р. [492], п. 4 Постанови 

Пленуму ВС України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. 

№ 8 [462, с. 2] та Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо 

суддів: незалежність, дієвість та обов’язки» від 17 листопада 2010 р. [491]. Як 

на нашу думку, учена сприйняла положення підзаконних нормативно-

правових актів рекомендаційного необов’язкового характеру як начебто 

законодавчі положення «позитивної» юридичної відповідальності. У цьому 

разі її попередні тези, сформульовані ще у 2014 р., самі собою пояснюють 

безпідставність подальших висновків про позитивну відповідальність. 

Ще деякі узагальнені контраргументи щодо легальності позитивної 

юридичної відповідальності, згуртовані нами на основі позицій противників 

позитивної юридичної відповідальності: 

названі концепції повною мірою не розкривають усі правові ознаки 

позитивної відповідальності, мають внутрішні протиріччя між собою та з 

іншими правовими категоріями, що свідчить про відсутність об’єктивних 

підстав її існування; 

проблемність опису в законі психологічних категорій (внутрішнього 

світу людини): мети, мотивів, свідомості, почуття «відповідального 

ставлення до обов’язків», оскільки це не є предметом правового 

регулювання; 

неможливість у нормах права закріпити усі моделі поведінки, тим 

більше прогресивної поведінки людини, а також відсутність правових засобів 

контролю внутрішнього світу людини, її «відповідального ставлення»; 

позитивна відповідальність немає ніякого відношення до позитивного 

(юридичного) права, оскільки згідно з положеннями п. 22 ч. 1 ст. 92 

Конституції України виключно законами визначаються «засади цивільно-

правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 
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дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них», тобто поза 

законом юридична відповідальність існувати не може; 

позитивна відповідальність налаштовує працівника, швидше за все, на 

етичну та соціальну, а не на юридичну відповідальність; 

мораль, усвідомлення боргу, свобода, чесність і сумлінність, як 

складові позитивної відповідальності, не є юридичними фактами. При 

заохоченні абстрактність судження про сумлінність працівника виглядає як 

правова фікція; 

позитивна відповідальність виступає не категорією права, а явищем 

правової культури, правосвідомості, моралі та етики [42, с. 176–177]. 

Сучасні погляди в контексті правового позитивізму дають підстави для 

існування двох основних напрямів розуміння юридичної відповідальності. 

Перший напрям. Його прибічники стверджують, що юридична 

відповідальність має тільки позитивний характер, який виявляється ззовні у 

активній та звичній правомірній поведінці суб’єктів права, і має внутрішню 

психологічну сторону у вигляді усвідомлення та оцінки цієї поведінки, 

співставлення її з правовими зразками поведінки. Традиційна негативна 

юридична відповідальність – це лише специфічний метод забезпечення 

позитивної юридичної відповідальності, що виявляється у покаранні чи 

відшкодуванні шкоди. Антиподом юридичної відповідальності виступає 

юридична безвідповідальність у контексті неправомірної поведінки суб’єктів 

права [89, с. 28–29].  

Другий напрям: юридична відповідальність – завжди величина 

позитивна, оскільки є засобом усунення негативних явищ – правопорушень; 

властивості негативності юридичної відповідальності не існує взагалі, тому 

що негативність та юридична відповідальність – логічно поняття 

взаємовиключні. А тому теорія негативної відповідальності – нікчемна, а 

теорія позитивної відповідальності – тавтологічна [669, с. 306–307]. 

Негативна відповідальність – це не існуюча відповідальність, це відсутність 

відповідальності, безвідповідальність [669, с. 310]. Тобто традиційна 
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негативна юридична відповідальність авторами цієї дескрипції 

відповідальності розуміється як позитивна юридична відповідальність. Також 

безвідповідальність розуміється як невиконання обов’язків державними 

посадовими особами, на яких ці обов’язки покладені. І це досить слушно, 

відповідальність у праві не може бути негативною чи позитивною, 

негативними можуть бути лише наслідки її реалізації. 

Отже, на цей час категорія «позитивної юридичної відповідальності» 

все більше породжує наукові дискусії, що часто скочуються до елементарної 

софістики. З позитивістських позицій можливо припустити, що ідеї про 

позитивну юридичну відповідальність пройшовши повне коло своїх 

наукових випробовувань, у кінцевому результаті за принципом Мебіуса 

(August Ferdinand Möbius) завжди зводяться в одну площину своїх сутнісних 

ознак негативної (для зручності) юридичної відповідальності. Це не 

виключає подальший сплеск наукового інтересу до вивчення позитивної 

відповідальності, окремі аспекти якої можуть бути реалізовані, але при 

відповідному ідеалістичному розвитку державних, суспільних інституцій та 

самої людини, а певна сталість цього феномену правової дійсності – це 

завдання на далеку, майже неосяжну перспективу. Поки що це правова 

наукова фікція (scientific fiction, idee fix). 

Виявлені протиріччя позитивної відповідальності за правилом 

«відсутність результату – також результат» корисні при конструюванні 

юридичної відповідальності в позитивістській системі правових координат. 

Така корисність вбачається у можливості закріплення законослухняної 

поведінки та формування активної правомірної поведінки правовими 

засобами [129, с. 78–79], але не так ефективно, як декларується. Для 

кримінального процесу доцільно було б окремі напрацювання в загальній 

теорії права про позитивну юридичну відповідальність (наприклад, про 

статусну відповідальність) використовувати насамперед стосовно 

удосконалення правового статусу владних (професійних) суб’єктів 

кримінального процесу з метою забезпечення законності їх діяльності та 
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виконання завдань кримінального судочинства. У будь-якому разі 

«юридична відповідальність – це відповідальність за правопорушення, а тому 

неодмінно ретроспективна» [489, с. 9].  

Отже, юридична відповідальність можлива тільки за правопорушення, 

це не її негативний зміст. На основі синергії енергетичних полів правового 

регулювання та практики негативними можуть бути її наслідки для 

правопорушника, визначені в санкції, за вчинення правопорушення – 

«негативне поле». А реалізація юридичної відповідальності за її 

функціональним призначенням у межах «позитивного енергетичного поля» 

характеризує тільки її позитивний бік. Антиподом юридичної 

відповідальності є феномен безвідповідальності, який створює окреме 

«негативне поле» невиконання фундаментальної засади невідворотності 

юридичної відповідальності за вчинене правопорушення. А тому називати 

саму юридичну відповідальність негативною некоректно, навіть тоді, коли 

цей термін уживається з метою відмежувати юридичну відповідальність, 

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

відповідальності. 

 

1.3.2 Проблеми з’ясування атрибутивної ознаки юридичної 

відповідальності 

 

Незважаючи на вагомі здобутки вітчизняної юридичної науки, 

визначення юридичної відповідальності за правопорушення й далі 

залишається предметом гострих наукових дискурсів. Наявність численних 

наукових концепцій юридичної відповідальності за правопорушення та 

відсутність усталеної єдиної парадигми цього правового явища створює 

передумови для подальшого вивчення її сутнісних ознак. Тому «першою 

проблемою, яку необхідно вирішити, є вичленення із теорії юридичної 

відповідальності лише основних підходів до розуміння відповідальності в 

праві шляхом визначення родової ознаки останньої» [286, с. 18].  
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Денотація найчастіше визначається як основне значення слова або 

виразу в мові, протилежним значенням денотації є конотація, що містить 

додаткові смислові значення слова, що виникають у мовній практиці. 

Конотативне значення завжди вторинне, первинне ж значення – денотативне. 

Співвідношення конотації та денотації є одним із чинників виникнення 

конотативного значення. На відміну від денотації, конотація містить 

ставлення об’єкта до позначуваного. Денотація як предметно-логічний аспект 

значення визначає синтагматичну модель функціонування слова в мовленні. 

Конотація, відображаючи оцінку, почуття, настрій, визначає прагматичну 

спрямованість мовного знака. Денотація – об’єктивне значення, а конотація – 

суб’єктивне [150, с. 78]. 

Багато учених для визначення юридичної відповідальності 

покладаються на семантичні значення слова «відповідальність». Хоча 

О. Е. Лейстом та М. М. Марченком слушно указується, що «при дослідженні 

проблем відповідальності виявився тупиковим шлях семантичних 

досліджень, заснований не на вивченні права, його загальних принципів, 

практики застосування, а на читанні тлумачних словників і на роздумах про 

різні значення слова «відповідальність» [442, с. 631].  

У східнослов’янських мовах слово «відповідальність» існує в одній 

семантичній одиниці й пояснюється в різних аспектах. Так, в українській 

мові слово «відповідальність» за Словником української мови (1970) означає 

«покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну 

ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова», а «притягати 

(притягнути, покликати) до відповідальності кого – вважаючи когось винним, 

вимагати звіту за його вчинки (перед судом, органами влади і т. ін.). [532,  

с. 620]. С. І. Ожегов тлумачить російську семантичну одиницю 

«ответственность» як «необхідність, обов’язок відповідати за свої дії, вчинки, 

бути відповідальним за них» [398, с. 377]. Також за Енциклопедичним 

словником Ф. А. Брокгауза та І. А. Єфрона «ответственность» – це 

«відшкодування шкоди та збитків» [93, с. 648]. 
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У деяких мовах країн Західної Європи українському слову 

«відповідальність» відповідає кілька семантичних одиниць. Так, німецькою 

мовою слово «відповідальність» позначається трьома словами: 

«Verantwortung» (відповідальність за протиправні дії), «Verantwortlichkeit» 

(відповідальність за можливі майбутні дії) та «Haftung» (відповідальність за 

безвинувату шкоду в цивільному праві) [689, с. 37]. В Оксфордському 

тлумачному словнику англійської мови «відповідальність» (responsibility) 

трактують як «моральний обов’язок вести себе правильно … можливість або 

здатність діяти самостійно і приймати рішення без дозволу» [684, с. 217],  

а слово «liability» (також «відповідальність») тлумачиться як «стан 

юридичної відповідальності за щось» [683]. 

Семантичні значення слова «відповідальність», що є неоднорідними, 

остаточно не визначають її юридичної сутності, оскільки спрямовані на його 

пояснення в більшій за обсягом сфері людської діяльності, ніж юридична, і 

має академічний характер, а тому полягає в універсальній інтерпретації 

відповідальності як певного обов’язку значною мірою в контексті соціальних 

та моральних, ніж правових запитів. У свою чергу в соціології 

відповідальність також визначається як «обов’язок і готовність суб’єкта 

відповідати за власні дії і вчинки та їх наслідки» [547, с. 227]. 

Тому учені часто розглядають юридичну відповідальність як різновид 

соціальної відповідальності, приписуючи першій усі ознаки останньої: 

«Юридична відповідальність є особливим різновидом соціальної. Саме її 

належність до соціальних категорій визначає наявність у юридичної 

відповідальності всіх ознак соціальної …» [190, с. 293]. У цьому ж виданні 

зазначається, що «вивчаючи зміст категорії «відповідальність», ми повинні 

виходити з того, що соціальну відповідальність не можна зводити до одного з 

її різновидів: моральної, політичної, юридичної, професійної тощо. У процесі 

вивчення цих різновидів відповідальності необхідно мати на увазі те, що 

співвідношення соціальної відповідальності з її різновидами можливо уявити 

як діалектичний зв’язок загального та особливого» [190, с. 289]. Це не 
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пояснює достеменно правову природу юридичної відповідальності, а лише 

указує на її місце в системі соціальних регуляторів та охорони. 

Теорія соціальної відповідальності в праві безсумнівно сприяє 

сходженню до правових ідеалів, з одного боку, з другого – нівелює юридичну 

сутність юридичної відповідальності, нав’язуючи для дослідників конкретні 

соціальні шаблони (позитивної відповідальності; обов’язку складати звіт; 

обов’язку зазнати позбавлень тощо), що юридичній відповідальності 

невластиві. За системним методом, юридична відповідальність не повинна 

мати усі ознаки свого вихідного джерела. Вона має свої специфічні 

(юридичні) особливості, відмінні від ознак соціальної відповідальності, що 

не мають свого нормативного та усталеного вираження, а тому формально-

юридичні підходи до розуміння юридичної відповідальності будуть завжди 

актуальні. Тому О. І. Осауленко виділяє окремо «два різновиди, два значення 

відповідальності: 1) соціальна, неюридична відповідальність; 2) юридична 

(спеціальна) відповідальність» [405, с. 217]. 

Р. М. Білокінь теж логічно доходить до правильного висновку, що 

«соціальну відповідальність слід характеризувати з врахуванням її 

внутрішнього й зовнішнього аспекту та часового виміру, поділяючи на дві 

відокремлені системи: перша – самовідповідальність, відповідальністю за 

теперішнє чи майбутнє (позитивна, перспективна, особиста відповідальність) 

– внутрішнє, особисте співставлення, обмеження особою своєї поведінки 

відповідно до прийнятих у суспільстві правил поведінки, норм, цінностей, 

суспільної необхідності чи соціальних завдань. Регулюється та коригується 

вихованням, педагогікою, але не юриспруденцією; друга – відповідальність, 

яку особа зазнає ззовні у разі порушення встановлених у суспільстві норм та 

правил поведінки. Вона є наслідком «за» вчинене, реакцією на діяння 

(негативна, ретроспективна, зовнішня відповідальність). Регулюється як 

нормами права (юридична), так і нормами моралі (осуд, «політична 

смерть»)» [77, с. 82].  

С. В. Бобровник наводить цілу низку ознак, що відрізняє юридичну 
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відповідальність від соціальної, а, отже, й характеризує її правову сутність: 

«призначається компетентними органами держави», «передбачається 

правовими нормами», «має примусовий характер», «застосовується 

відповідно до нормативно закріпленого процесу», «має визначений вид і 

форму», «породжує доповнюючий обов’язок», «є невіддільною від 

правопорушення та є його наслідком», «пов’язана з державно-владною 

діяльністю» «призначається відповідно до санкції правової норми», «настає 

незалежно від розуміння змісту норм суб’єктами та ставлення до них», «має 

винятково правовий характер» [190, с. 292]. Саме ці ознаки й характеризують 

юридичну відповідальність, але за своє сукупністю є конотативними. 

Тому можна вести мову про юридичну відповідальність в 

соціологічному контексті щодо її соціального значення, місця юридичної 

відповідальності в системі соціальних регуляторів, спільних та відмітних їх 

ознак, але аж ніяк не ототожнювати повністю юридичну відповідальність з 

соціальною, приписуючи першій усі ознаки другої лише на тій основі, що 

юридична відповідальність є видом соціальної. 

Відповідальність є об’єктом вивчення й інших наук, де їй 

приписуються інші предметні неюридичні властивості. У філософії 

відповідальність у загальному вигляді розкривається через свободу волі 

людини та розуміється як «категорія етики та права, що демонструє особливе 

соціальне та морально-правове ставлення людини до суспільства (людства в 

цілому), яке характеризується виконанням свого морального обов’язку та 

правових норм» [602, с. 267]. У психології зміст відповідальності 

осмислюється через психологічні категорії локусу контролю, когнітивних 

процесів, морального виховання тощо. З позицій психологічної науки 

дослідники відмічають, що «відповідальність є особистісною якістю 

індивіда, яка тісно пов’язана зі зрілістю людини, характеризується свободою 

в прийнятті рішень, виборі цілей та способів, методів і стилів їх досягнення» 

[278, с. 57].  

Окрім названого, відповідальність є предметом вивчення ще інших 
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наук, наприклад, державного управління, політології, в яких вона йменується 

часто політичною, а також може розглядатися як засіб тиску, залякування з 

метою досягнення своїх цілей владними суб’єктами. Так, «право (і юридична 

відповідальність) може поставати як засіб не тільки узгодження суспільних 

інтересів, але й реалізації волі політично пануючого угруповання всупереч 

інтересам інших членів суспільства» [360, с. 177]. 

Водночас правильним є твердження, що «юридична відповідальність 

поєднує у собі соціальне, моральне та правове начало» [515, с. 92], але це 

початковий, абстрактний, умоглядний рівень розуміння юридичної 

відповідальності, що має свої витоки з різних соціальних, моральних, 

філософських доктрин, які також не є сталими, а тому логічно й 

детермінують у юридичному науковому середовищі різні точки зору на саму 

юридичну відповідальність. Для нас же важливо виявити сущі правові її 

ознаки, юридично значущі не тільки для перенасиченої теорії, а насамперед, 

для закону та практики, що апелюють не до загальних, абстрактних термінів, 

а до конкретних, одиничних випадків. На шляху з’ясування сутності 

юридичної відповідальності від загального до конкретного слід виключати 

окремі її декорації філософськими, соціальними та іншими атрибутами, що 

виявляють неюридичну, а філософську, соціальну чи іншу природу. 

Щодо цього В. В. Сорокін точно підмітив, що «юридична 

відповідальність використовується у правовому полі, має власний правовий 

зміст та регулюється правовими нормами. Важливо визначити те ключове 

слово у визначенні, навколо якого будуть монтуватися усі інші 

характеристики ознак юридичної відповідальності» [546, с. 12]. 

Тези різних наук про відповідальність не є юридичними, хоча успішно 

використовуються як інструменти широкого пояснення концепту «юридична 

відповідальність» [21, с. 11]. І недооцінювати їх непотрібно, але з ними слід 

поводитися раціонально, не емоційно. Безумовно, що сутність правових явищ 

потрібно розкривати через юридичні категорії і поняття, оскільки юридична 

відповідальність, на думку С. В. Бобровник, цілком належить не до 
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соціальних, а до правових понять [190, с. 293]. Також приєднуємося до думки 

Р. О. Халфіної про те, що в праві і правовій науці термін «відповідальність» 

давно отримав цілком певний, самостійний зміст, який відрізняється від його 

філологічного значення [610, с. 23, 316], а так само й від соціального, 

філософського тощо. 

Залежно від типу праворозуміння, різних методологічних підходів 

ученими застосовуються різні атрибутивні ознаки для пояснення суті 

юридичної відповідальності, на основі чого можливо виділити такі концепції 

юридичної відповідальності, під якою розуміється: покарання [338, с. 19; 528, 

с. 430]; реалізація (застосування) санкції [303, с. 97; 641, с. 437; 77, с. 387]; 

обов’язок зазнати позбавлень [10, с. 277; 528, с. 431; 485, с.161]; обов’язок 

дати звіт [572, с. 4]; необхідність перетерпіння примусових заходів [161,  

с. 310]; державний примус [520, с. 6; 123, с. 183; 379, с. 184]; обов’язок, що 

виконується примусово [92, с. 4]; правовідносини [62, с. 95–96; 404, с. 8]; 

реакція суспільства на правопорушення [306, с. 147]; оцінка (осуд) [169,  

с. 163]; несприятливі наслідки [226, с. 450]; особливий політико-правовий стан 

[576, с. 507]; державно-примусова форма реалізації юридичної відповідальності 

[612, с. 197]; засіб забезпечення виконання нормативних приписів [669, с. 186]; 

юридичний процес здійснення відплати [546, с. 22] та ін. 

Це класичні концепції юридичної відповідальності за правопорушення, 

більшість з яких зародилися ще за радянських часів. Не усі інші юридичні 

категорії можуть пишатися таким їх числом. Вони наводяться як в загальній 

теорії права, так й екстраполюються на галузеві науки, подаються 

здебільшого у моністичному вигляді, через указівку на одну ознаку 

юридичної відповідальності як денотативну для пояснення її правової суті. 

Так, М. С. Малеїн написав, що «покарання – це і є юридична 

відповідальність» [338, с. 9]. О. Ф. Скакун так само у загальному 

формулюванні юридичної відповідальності відмічає, що її «негативний 

(ретроспективний або охоронний) аспект – передбачає покарання – за 

правопорушення (юридична характеристика наслідків невиконання 
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обов’язків)» [528, с. 430]. Далі, уточнюючи визначення юридичної 

відповідальності за правопорушення, учена схиляється до концепції 

«зазнання особою втрат» [528, с. 431]. Але вказівкою на покарання сутність 

юридичної відповідальності не вичерпується, покарання характеризує 

юридичну відповідальність, але до неї не зводиться [612, с. 174].  

У законодавстві ці категорії відмічені як відмінні між собою. Приміром, у 

Загальній частині КК України вони чітко відмежовані за підставами та 

порядком, про що йдеться у різних її розділах: про звільнення від 

кримінальної відповідальності у розд. IX та про звільнення від покарання та 

його відбування у розд. XII [271]. 

Л. С. Явич теж моністично визначав, що «у найпростішому підході 

юридична відповідальність – це застосування відповідної санкції порушеної 

правової норми» [673, с. 136]. Таку ж позицію підтримував і О. Е. Лейст [303, 

с. 102–103]. Р. Л. Хачатуров та Д. А. Ліпінський піддали критиці такі позиції, 

зазначаючи, що «за своєю сутністю концепція «юридична відповідальність – 

реалізація санкції» є модифікацією концепції «юридична відповідальність – 

покарання» … Юридична відповідальність не зводиться до покарання або 

реалізації санкції, оскільки може існувати без реалізації санкції та покарання, 

а от покарання та реалізація санкції завжди ґрунтуються на відповідальності 

та не можуть існувати без неї» [612, с. 175–176]. 

Найбільшого використання у науковій та навчальній юридичній 

літературі набули визначення юридичної відповідальності на основі 

концепцій «обов’язку зазнати позбавлень», «обов’язок дати звіт» та 

«державного примусу». Саме вони стали найбільш конкурентними між 

собою, а тому саме їм варто приділити більше уваги. 

Так, сутність концепцій «обов’язку зазнати позбавлень», «обов’язку 

дати звіт» зводиться лише до обов’язку особи, пояснює її суб’єктивний 

характер. Таке трактування відповідальності є однобічним. Тобто зводити 

відповідальність до обов’язку особи зазнати позбавлень чи скласти звіт про 

свої дії, – це сподіватися, що юридична відповідальність реалізується сама по 
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собі, внаслідок виконання цього обов’язку. Але розраховувати на це не 

доводиться, зважаючи на маргінальність більшості членів суспільства, про їх 

відчуженість від суспільних та державних проблем, правовий нігілізм, і 

взагалі бажання у будь-якому разі уникнути відповідальності. Зрозуміло, що 

не кожна особа захоче прийняти для себе цей обов’язок. Тому ознака 

обов’язку ненадійна через свою суб’єктивність. І навпаки, як слушно 

зазначає В. В. Вапнярчук, «головною ознакою юридичного обов’язку є 

необхідність нести відповідальність за його невиконання» [98, с. 347].  

Неспроможність таких концепцій пояснюється й положеннями чинного 

законодавства про те, що підозрюваний, обвинувачений незобов’язані давати 

показання (п. 4 ч. 2 ст. 42 КПК України), тобто незобов’язані склади звіт про 

свої правопорушення. Також через конституційні принципи презумпції 

невинуватості (ст. 62 Конституції України) та свободи від самовикриття 

(ст. 63 Конституції України) ніхто не зобов’язаний складати звіт про свої дії 

та доводити свою невинуватість. Національним законодавством заборонено 

вимагати такий звіт, аналогічні заборони містяться й у міжнародних актах. 

Слід погодитися також з думкою, висловленою І. С. Самощенком та 

М. Х. Фарукшиним, які писали що, «трактування відповідальності як 

обов’язку видається невдалим. Основуючись на ньому, довелось визнати, що 

правова відповідальність існує і тоді, коли порушник не встановлений» [520, 

с. 62]. 

Водночас у таких концепціях незримо присутня вимога про 

забезпечення виконання цього обов’язку. Саме силою державного примусу. 

Логічним продовженням цього є концепція юридичної відповідальності як 

«обов’язку, що виконується примусово». Схоже на те, що ключовим у цій 

концепції є не обов’язок як такий, а примус. 

Концепція ж обов’язку набула свого поширення в цивілістичній науці 

[546, с. 16]. Також і в ній визначається добровільна форма його виконання. 

Але чи є це юридичною відповідальністю? Тут слід приєднатися до 

категоричного висновку Л. І. Спірідонова про те, що правові наслідки, не 
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пов’язані з державним примусом, юридичною відповідальністю не 

називаються [550, с. 94]. Він має важливе методологічне значення при 

з’ясуванні правової суті юридичної відповідальності, оскільки усі так звані 

«добровільні» форми юридичної відповідальності неможливі, вони 

складають приватноправовий випадок вирішення спорів і не є нею.  

Юридична відповідальність можлива лише в примусовій формі з 

покладенням на особу визначених у законі позбавлень особистісного, 

майнового та іншого характеру. Вона здійснюється від імені держави, 

примусово, у визначених законом процедурах. Примус – це виключне 

монопольне право держави, що делегується державним органам та їх 

посадовим особам. Без участі останніх уявити юридичну відповідальність 

неможливо. Тому відшкодування шкоди, виконання будь-яких цивільно-

правових та інших обов’язків у добровільному порядку не є юридичною 

відповідальністю, оскільки такі дії вчиняються перед іншими особами. 

Юридична відповідальність може бути реалізована в конкретних охоронних 

правовідносинах юридичної відповідальності. Правовідносини з 

добровільного виконання обов’язків носять дещо абстрактний характер, 

фактично вони неконкретизовані. До того ж, добровільне виконання 

обов’язків відповідальності важко уявити в публічній сфері з реалізації 

відповідальності за кримінальні чи адміністративні правопорушення. Щодо 

дисциплінарної відповідальності, у якій вбачається монополія керівника, 

роботодавця на застосування негативних правових наслідків, то її застаріла 

доктрина повинна бути взагалі переглянута і приведена до відповідності 

сучасним уявленням про права людини і сучасного стану суспільних та 

економічних відносин. 

Завершити аналіз моністичних концепцій слід висновком Ю. В. Бауліна 

про недоліки цих концепцій, щоправда, у кримінальному праві. Ним 

констатовано, що «визначення кримінальної відповідальності лише як 

санкції, як реальне здійснення правового примусу видається надто вузьким, 

таким, що зводить відповідальність до однієї із форм її реалізації, таке 
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звуження можна віднести і до визначення кримінальної відповідальності як 

осуду особи з боку держави. Не можна погодитись і з думкою представників 

позиції ототожнення кримінальної відповідальності та кримінально-правових 

відносин, змістом якого є обов’язок особи зазнати заходів кримінально-

правового впливу, оскільки ці поняття характеризують різні за змістом 

явища» [69, с. 22]. Наукова неефективність названих моністичних концепцій 

очевидна. Тому на їх зміну приходять концепції інтегральні, як спосіб 

вирішення суперечностей та недоліків моністичних. Хоча багато авторів ще й 

досі дотримуються старих правил визначення юридичної відповідальності 

через конкретну ознаку чи їх варіативне сполучення у дефініції [77, с. 387; 

161, с. 310; 379, с. 184]. П. В. Глаголєв з цього приводу пише, що «найбільш 

повно сутність і зміст юридичної відповідальності розкривається при 

дослідженні її як інтегративної (комплексної, системної) категорії правової 

науки, базова сутність якої полягає у її державно-примусовому характері у 

формі покарання правопорушника. Юридична відповідальність є різновидом 

державного примусу і не може функціонувати поза його межами. Як 

інтегративну категорію правової науки юридичну відповідальність необхідно 

розглядати як системну характеристику її ознак» [138, с. 4–5]. 

Науці широко відомі інтегративні визначення юридичної 

відповідальності, в яких автори поєднують кілька ознак, показаних 

насамперед у найбільш конкурентоздатних концепціях «обов’язку» та 

«примусу». Так, у розвиток цих концепцій учені констатують факт існування 

юридичної відповідальності або з різних позицій (поглядів), або у площинах 

об’єктивного та суб’єктивного права. Зокрема О. І. Осауленко визначає, що 

«в загальному плані можна говорити про два найбільш поширені варіанти 

розуміння ретроспективної юридичної відповідальності з погляду держави та 

з погляду правопорушника. З погляду держави, ретроспективна юридична 

відповідальність – це регламентоване законом реагування держави на 

вчинене особою правопорушення у формі застосування до винного 

державно-примусових заходів, що містять невигідні для правопорушника 
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правові наслідки. З погляду правопорушника, ретроспективна юридична 

відповідальність – це невідворотна для правопорушника необхідність 

перетерпіти в межах, визначених законом, невигідні для правопорушника 

правові обмеження особистого чи майнового характеру» [405, с. 219]. 

Згодом й І. О. Кузьмін за аналогічною конструкцією зазначає, що «під 

юридичною відповідальністю в об’єктивному сенсі ми пропонуємо 

розглядати встановлені у санкціях правових норм заходи державного 

примусу у вигляді позбавлень особистого, майнового або організаційного 

характеру, що можуть бути застосовані до особи за вчинення протиправного 

діяння. Під суб’єктивною юридичною відповідальністю ми розуміємо 

суб’єктивний обов’язок особи зазнати заходів державного примусу у вигляді 

конкретних поневірянь за вчинене протиправне діяння» [286, с. 35]. Втім 

сучасним інтегративним концепціям передувала наукова думка 

Г. М. Вєтрової про те, що «правова відповідальність являє собою систему 

двосторонніх зв’язків держави та особистості. У зв’язку з цим можна 

виділити особистісний аспект відповідальності та державний. Перший 

виражається у ставленні особистості до правових вимог, а також до заходів 

впливу, що застосовує держава. Другий аспект виражається в заходах 

забезпечення державою встановлених правових приписів, у негативній 

реакції на правопорушення» [108, с. 5]. Але й ці інтегративні судження – 

результат ускладнення моністичних концепцій юридичної відповідальності. 

Оригінальною є інтегральна позиція А. В. Маркіна [669, с. 186], який 

на основі сучасного логіко-змістовного аналізу юридичної відповідальності в 

частині розуміння права природного та позитивного, визначає її місце, 

ґрунтуючись на таких міркуваннях: 

1) відповідальність є сполучною ланкою між свободою та необхідністю 

у природному праві, між суб’єктивним правом та юридичним обов’язком в 

позитивному праві. Відповідальність замикає правовий диполь (суб’єктивне 

право та юридичний обов’язок) у діалектичну єдність, при цьому 

утворюється мультиполь: право-обов’язок-відповідальність; 
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2) місце розташування юридичної відповідальності в логічній структурі 

норми права – диспозиція, там само, де існують суб’єктивне право та 

юридичний обов’язок. Заходи юридичної відповідальності розміщуються в 

санкції правової норми. Юридична відповідальність та її заходи – різні 

категорії. Відповідальність – не наслідки, відповідальність – причинний 

(логічний) зв’язок, що породжує відповідні наслідки [46, с. 65]. 

Слід сказати про органічну єдність між названими моністичними та 

інтегративними концепціями, що виявляється в різних взаємозв’язках між 

ними. Вони багато в чому перетинаються, або ж є модифікованими стосовно 

одна одної. І головною мірою спрямовані на пояснення одного правового 

явища. Кожна з названих концепцій юридичної відповідальності достатньо 

критикована, але є й самодостатньою, з розробленим власним науковим 

інструментарієм та обґрунтуванням. Вони мають фрагментарний характер 

стосовно виявлення сутності юридичної відповідальності. Кожна з них 

претендує на роль основної. Їх множинність можливо пояснити різним 

рівнем абстрагування їх авторів та послідовників та різними 

методологічними підходами, що часто детерміновані політико-правовими 

доктринами у державі та суспільстві в різні часи. У свою чергу, кожен з 

підходів має реальне право на існування, оскільки так чи інакше висвітлює 

окрему сторону проблеми юридичної відповідальності.  

В юридичній науці найбільш поширеним та доцільним є визначення 

юридичної відповідальності через наведення її через категорію примусу чи у 

взаємозв’язку з примусом, але з різними смисловими відтінками. Кілька 

прикладів. Науковцями юридична відповідальність (у загальнотеоретичному 

чи в галузевому значенні) позначається як: особливий захід державного 

примусу [649, с. 77]; вид (форма) державного [434, с. 14] чи галузевого 

примусу (адміністративне стягнення) [247, с. 12]; каральний (штрафний) 

примус, як вид державного примусу [106, с. 45]; міра державного примусу 

[303, с. 102–103]; державно-примусова форма реалізації юридичної 

відповідальності [612, с. 189]; засіб державного примусу [639, с. 12]; вид 
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правоохоронного засобу (процесуальна відповідальність) у системі 

кримінального процесуального примусу, до яких також належать поряд з 

відповідальністю процесуальні санкції та заходи процесуального примусу 

[507, с. 10] тощо. Видається, що це невичерпний перелік смислових значень 

юридичної відповідальності у співвідношенні з державним примусом. Ми 

навели лише окремі наукові підходи, що засвідчують проблемність 

визначення як самої юридичної відповідальності у загальній теорії права і в 

галузевих юридичних науках, так і визначення співвідношення цього 

концепту з примусом. Але, разом з тим, розуміння юридичної 

відповідальності як виду (форми) державного примусу на основі права 

більшою мірою пояснюють її правову природу. 

Ряд учених вважає, що немає потреби розробляти загальні, 

універсальні, доктринальні визначення юридичної відповідальності, оскільки 

не може бути єдиного підходу до її розуміння, бо таку розглядають «з різних 

точок зору: інститут права, інститут законодавства, правову конструкцію, 

правовий засіб, засіб юридичної техніки, одиницю мислення в рамках 

професійної свідомості, засіб правового регулювання, ознаку права, 

структурний елемент правової норми, стимул правомірної поведінки тощо» 

[263, с. 34]. А тому в сучасних дослідженнях юридичної відповідальності 

деякі науковці все частіше пояснюють її лише через сукупність сутнісних 

ознак та властивостей, що характеризують юридичну відповідальність [394, 

с. 534–539; 425, с. 90–91, 359]. Інші все ж таки не полишають спроб вивести її 

дефініцію [77, с. 387; 200, с. 361; 326, с. 11–16; 379, с. 184]. 

Вважаємо, що єдиного поняття юридичної відповідальності за 

правопорушення у науці не може бути, оскільки різні методологічні підходи 

до її визначення, і кожен з них певною мірою самодостатній для себе й 

цінний для теорії. Намагання сформулювати дефініцію юридичної 

відповідальності призведе насамперед до звуження її правової суті, чіткого 

унормування на основі постулатів якоїсь наукової школи, «сліпого» 

наслідування її догм без свободи мислення для себе й інтерпретації для 
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інших. Виведення дефініції не повинно бути самоціллю наукових 

досліджень. Маємо приклади, коли сумніву не піддаються догматичні 

правові конструкції, наприклад, вини в праві, складу правопорушення та ін. 

У цій площині наших суджень слід звернути увагу на практику країн так 

званого неписаного звичаєвого права, у яких право, його інститути повсякчас 

тлумачаться, виходячи з базових принципів верховенства права, а не сухого 

принципу законності, незрозумілого та недосяжного на практиці правового 

постулату. Зокрема й практика ЄСПЛ щоразу поповнюється прикладами 

обсягу та змісту прав людини, умов їх дотримання та забезпечення, 

відновлення за рахунок їх судового тлумачення, що є реальними та живими, і 

є нормативними вимогами, обов’язковими до виконання. Юридичний зміст 

цих прав, хоч і формально замкнений у формулах статей Конвенції, але їх 

розуміння не вичерпується їх нормативною конструкцією. Як неодноразово 

вказував ЄСПЛ, що Конвенція представляє собою «живий інструмент» (living 

instrument) і повинна тлумачитися в світлі сучасних умов [681], однак «це не 

дозволяє включати в зміст Конвенції повністю нові поняття або сфери 

застосування, оскільки це вже законодавча функція, що належить державам-

членам Ради Європи» [679]. 

Розуміння юридичної відповідальності, що формується в науці на 

основі неюридичних наук, сприяє побудові її доктринальних, стратегічних, 

ненормативних конструкцій в науці, законодавстві та практиці. Конкретно-

юридичні дослідження на основі об’єктивного та позитивного права цього 

феномену юридичної відповідальності пов’язані з дослідженням її сутнісних 

ознак, визначення впливу кожної на формування законодавства та практики.  

Тому потребується подальше вивчення юридичної відповідальності в 

контексті її функціонування, законодавчого визначення в конкретних галузях 

права, особливо в кримінальному процесі, при детальному вивченні якої 

указівки тільки на одну ознаку як денотативну не вичерпують проблеми 

характеристики цього комплексного виду юридичної відповідальності, але є 

вкрай важливою для усіх умовиводів. Атрибутивною (родовою, 
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інструментальною, конотативною) ознакою, на нашу думку, є примус і в цій 

роботі ми будемо часто на неї посилатися. Тобто «відповідальність 

опирається на інструмент державного примусу» [691, с. 541]. 

Отже, примус та юридична відповідальність – обов’язкові атрибути 

позитивного права, що виходить від держави. Атрибутивною (родовою, 

інституціональною, денотативною) ознакою з числа усіх, що покладаються у 

різні конотації юридичної відповідальності (примус, обов’язок, 

правовідносини, покарання, санкція, реакція та ін.), обов’язковою є ознака 

примусу у різних її правових смислах. Саме такий контекст юридичної 

відповідальності буде мати реальне юридичне значення, саме тому атрибут 

примусу має бути покладений в основу побудови функціонального поняття 

«юридична відповідальність». 

 

1.3.3 Кримінальна процесуальна відповідальність: проблеми 

наукової статусності 

 

Останнім часом в юридичних наукових колах активізувалося 

обговорення питань про існування різноманітних видів юридичної 

відповідальності, оскільки традиційна доктрина галузевої відповідальності не 

задовольняє потреби практики. А тому в науку протягуються різні ідеї про 

існування, окрім «традиційних» (кримінальна, адміністративна та 

дисциплінарна і цивільно-правова), й інших «нетрадиційних» видів 

юридичної відповідальності як за галузевою ознакою (конституційна, 

процесуальна, податкова, екологічна, митна, сімейно-правова тощо), так і за 

іншими критеріями (позитивна та негативна, як сторони відповідальності, її 

складові; за формою вини – безвинувата відповідальність; за суб’єктним складом 

– колективна, держави, відповідальність третіх осіб тощо) [565, с. 9–11]. 

Загальновизнано, що галузеві критерії (предмета та методу галузі 

права) для виокремлення того чи іншого виду відповідальності повною 

мірою не задовольняють потреб сьогодення, а тому актуально ученими 
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пропонуються й інші критерії, що більшою мірою направлені на 

обґрунтування значної строкатості видової картини юридичної 

відповідальності. Наприклад, застосовується розроблена С. С. Алексєєвим 

«концепція юридичних режимів» [13, с. 250], прикладне значення якої для 

виокремлення виду юридичної відповідальності М. Л. Гальперін пояснює 

наступним чином: «самостійний вид юридичної відповідальності 

характеризується не наявністю самостійної галузі права, а існуванням 

об’єктивно обумовлених особливостей конструювання та застосування 

відповідних примусових заходів. Тільки тоді можна говорити про існування 

особливого виду юридичної відповідальності, коли відповідні норми про 

відповідальність «інтегровані» в специфічний юридичний режим й 

об’єктивно вимагають для застосування обліку інших елементів такого 

режиму» [133, с. 11–12]. Така концепція певним чином може задовольнити 

наше дослідження юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі, де безумовно, що кримінальний процес – певний 

юридичний режим. 

На фоні цього гостро дискусійним є питання легітимності кримінальної 

процесуальної відповідальності, про яку достеменно невідомо чи існує de 

jure вона в сучасній парадигмі законодавства та права, чи de facto являє 

собою лише правовий феномен, описаний лише в теорії права. 

Дослідження проблем кримінальної процесуальної відповідальності 

розпочалося з 60-х років минулого століття. Значний внесок в розвиток 

вчення про цей вид відповідальності зробили Г. М. Вєтрова, 

А. Я. Дубинський, П. С. Елькінд, З. Ф. Коврига, В. М. Корнуков, О. Е. Лейст, 

І. С. Самощенко, М. С. Строгович, М. Х. Фарукшин та ін. В Україні окремих 

граней кримінальної процесуальної відповідальності торкались у своїх 

працях Л. В. Гаврилюк, О. М. Овчаренко, Л. Д. Удалова, В. І. Фаринник, 

О. Ю. Хабло, М. Є. Шумило та ін. Як вже зазначалося, лише за останні роки 

Р. М. Білоконем [78] та А. В. Мурзановською [377] захищені дисертації з 

проблем кримінальної процесуальної відповідальності. Але всупереч 
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солідному науковому доробку з названої проблематики, нами виявлено низку 

спірних та проблемних питань, що остаточно є невирішеними і істотно 

впливають на правову легітимність цього інституту, що й зумовлює 

актуальність подальшого його дослідження. 

Проблеми кримінальної процесуальної відповідальності насамперед 

полягають в низці проблем загальнотеоретичного характеру. Аналіз наукових 

праць з указаної проблематики дає підстави окреслити наявні розбіжності 

сучасного розуміння кримінальної процесуальної відповідальності. Вони 

виникають ще при визначенні юридичної відповідальності у загальній теорії 

права, оскільки у цей концепт ученими покладаються неоднакові смисли 

через: помилкове визначення юридичної відповідальності у негативному та 

позитивному аспектах; різноманітне тлумачення юридичної відповідальності 

за правопорушення, внаслідок чого виділяються усілякі наукові концепції  

(ці питання висвітлювалися раніше). На початку зазначимо, що слід 

погодитися з загальним висновком О. В. Чуклової, що «від інших видів 

юридичної відповідальності процесуальну відповідальність відрізняють такі 

характеристики: сфера застосування – юридичний процес; суб’єктний склад – 

учасники різних видів юридичного процесу; формальна основа – норми 

процесуального права; фактична підстава – процесуальне правопорушення; 

особливий порядок реалізації; застосовується на основі особливого різновиду 

актів застосування процесуальної відповідальності» [632, с. 9]. Але його 

недостатньо, щоб повністю з’ясувати для себе сутність процесуальної 

(кримінальної процесуальної) відповідальності, потребується конкретизація 

окремих положень цього інституту. 

Так, головна проблема кримінальної процесуальної відповідальності – 

це її наукове визнання. Приміром, О. Е. Лейст категорично стверджував, що 

процесуальної відповідальності не існує в принципі [303, с. 136–140].  

Зустрічаємо й нейтральне ставлення науковців до кримінальної 

процесуальної відповідальності. Зокрема В. Д. Чабанюк визначив, що за 

кримінальні процесуальні правопорушення настає тільки кримінальна, 
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адміністративно-правова, дисциплінарна та цивільно-правова 

відповідальність [620, с. 10–12], залишивши кримінальну процесуальну 

відповідальність поза будь-якою увагою. Пізніше й В. І. Фаринник, 

досліджуючи проблеми заходів забезпечення кримінального провадження, 

нейтрально вказав, що «за своєю правовою природою ці заходи не є 

кримінальним покаранням, деякі з них являють собою вид кримінальної 

процесуальної відповідальності…» [598, с. 35]. Далі по тексту його 

докторської дисертації ми не зустрічаємо указівки на те, які саме заходи 

забезпечення являють указаний ним вид юридичної відповідальності. 

Також під кримінальною процесуальною відповідальністю деякі вчені 

розуміли інші правові явища: адміністративну чи кримінальну 

відповідальність, заходи процесуального примусу тощо, що ускладнює 

проблеми самої кримінальної процесуальної відповідальності, з одного боку, 

а з іншого, дає підстави для серйозних роздумів про співвідношення цих 

видів відповідальності. Так, автори «Курсу радянського кримінального 

процесу. Загальна частина» (1989) заперечили існування кримінальної 

процесуальної відповідальності через те, що для юридичної відповідальності 

характерні штрафні, а не відновлювальні санкції, які більш характерні для 

кримінального судочинства. Наступна цитата з цього курсу зображає повне її 

нівелювання в системі заходів державного примусу: «Незалежно від того, чи 

зуміють процесуалісти довести наявність кримінальної процесуальної 

відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності чи ні, 

можна з впевненістю констатувати, що будь-який процесуальний обов’язок 

захищений заходами державного примусу: заходи превентивного примусу, 

примусового виконання обов’язку, відновлення порушеного правопорядку та 

штрафні санкції» [293, с. 104]. Тобто штрафні санкції тут не розуміються як 

заходи кримінальної процесуальної відповідальності. 

Ще раніше І. С. Самощенко та М. Х. Фарукшин також доводили, що 

«процесуальної відповідальності як самостійного виду юридичної 

відповідальності немає. Процесуальні заходи примусу – це або запобіжні 
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заходи, або міри адміністративної відповідальності…» [520, с.187]. Такий 

підхід свідчить про підміну процесуальної відповідальності іншими заходами 

процесуального примусу та заходами адміністративної відповідальності, а 

також про визнання поширеного явища «адміністративної інтервенції 

процесуальних галузей права». 

У науці кримінальну процесуальну відповідальність розуміли й як 

кримінальну відповідальність у процесуальному її смислі (М. П. Карпушин, 

В. І. Курляндський [225, с. 21–22], Я. О. Мотовіловкер). Зокрема, 

Я. О. Мотовіловкер писав: «Службова роль кримінальної відповідальності в 

матеріальному смислі полягає у виправленні та перевихованні засуджених. 

Ця відповідальність – наслідок злочину. Кримінальна ж відповідальність в 

процесуальному смислі – не наслідок злочину, а метод, умова, передумова 

встановлення наявності чи відсутності підстави, відповідальності в 

матеріальному смислі, і тим самим відповідь на питання, що становить 

предмет кримінального процесу» [376, с. 60]. Такий підхід піддавався 

справедливій критиці з боку інших учених. Принаймні Г. М. Вєтрова 

роз’яснила, що «кримінальна відповідальність – це відповідальність за 

вчинений злочин. Кримінально-процесуальна відповідальність – це 

відповідальність учасника процесу за дотримання вимог кримінально-

процесуального закону. Обвинувачений може відповідати перед слідчим 

тільки за процесуальне порушення, але не за вчинений злочин. 

Відповідальність в цьому випадку буде процесуальною» [108, с. 9].  

Методологічний підхід порівняння кримінальної процесуальної 

відповідальності з кримінально-правовою відповідальністю на сьогодні не є 

настільки перспективним, оскільки це дещо різні правові явища, які 

ототожнювати не слід, з одного боку, з другого – це явища, що містять у 

своїх підставах однотипні правопорушення – процесуальні, що за ступенем 

суспільної небезпеки визначають правопорушення як процесуальні 

кримінальні (злочини), або ж як суто процесуальні. Здебільшого 

функціональна збіжність кримінальної процесуальної відповідальності 
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відстежується в компаративістських площинах з адміністративною 

відповідальністю (підстави, заходи тощо), що належної теоретичної розробки 

не отримало. 

Ще одним аспектом проблем кримінальної процесуальної 

відповідальності є її процесуальність та співвідношення з іншими видами 

процесуальної відповідальності, з конституційною процесуальною, 

цивільною процесуальною, адміністративною процесуальною та ін. Важко 

дати однозначну відповідь, тому що ці види процесуальної відповідальності 

здебільшого досліджуються відірвано одна від одної, а в комплексних 

теоретичних дослідженнях автори просто відмічають їх певну подібність. 

Зокрема О. В. Чуклова констатує, що «відсутність єдиного нормативно-

правового акту, в якому б містилися норми процесуальної відповідальності, 

дозволяє вважати процесуальну відповідальність складним, комплексним 

міжгалузевим інститутом права, що має генетичні, координаційні та 

субординаційні зв’язки і складається з низки субінститутів» [632, с. 12]. 

Вважаємо, що на перспективу слід виробити однакові підходи до 

законодавчої регламентації процесуальної відповідальності й уніфікувати її 

інститути, пов’язані хоча й з різними, але генетично однорідними видами 

юридичного процесу – судочинства, як різновиду судового процесу. 

Невизнання, а інколи й повне заперечення кримінальної процесуальної 

відповідальності пояснюється її значно меншим статистичним проявом та 

репресивністю на практиці у порівнянні з іншими видами юридичної 

відповідальності. Хоча правовідновне її значення заперечити в теорії важко.  

На нашу думку, запереченню процесуальної відповідальності сприяють 

й положення чинного законодавства України [31, с. 14]: 1) КПК України не 

містить терміна «кримінальна процесуальна відповідальність», і навпаки, 

визначає окремо заходи забезпечення провадження та запобіжні заходи, до 

яких в науці інколи відносять заходи процесуальної відповідальності. Про 

процесуальну відповідальність не згадують й інші Кодекси та Закони 

України; 2) КУпАП у ч. 1 ст. 2 визначає, що «Законодавство України про 
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адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших 

законів України», також у ч. 3 ст. 2 йдеться, про те, що «Положення цього 

Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, 

відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними 

до Кодексу». Ці постулати утверджені ще з часів, коли процесуальна 

відповідальність вивчалася мало і її роль зводилася до наукової спірної, а не 

до законодавчої та практичної категорії. Такі положення законодавства 

створюють підстави для неправильного розуміння процесуальних 

правопорушень як адміністративних, а грошове стягнення як вид (санкція) 

процесуальної відповідальності для безпідставного ототожнення з 

адміністративним штрафом, що повсякчас спростовується в наукових працях 

[135, с. 11; 283, с. 6; 77, с. 391]. Але далі у своїх висновках автори не йдуть, 

лише визнають подвійну правову природу штрафного (грошового) впливу на 

учасників судочинства, які допустили порушення процесуального закону;  

3) також КСУ у рішенні від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 (Справа № 1-

22/2001 про відповідальність юридичних осіб) визначив систему юридичної 

відповідальності, констатуючи, що «Загальновизнаним є поділ юридичної 

відповідальності за галузевою структурою права на цивільно-правову, 

кримінальну, адміністративну та дисциплінарну» [497], не згадавши при 

цьому процесуальну відповідальність. Це традиційна система видів 

юридичної відповідальності, якої дотримуються багато учених, а тому в 

науці «нові» види юридичної відповідальності піддаються не завжди 

виправданій критиці або ж сприймаються дещо з обережністю. 

Іншими проблемами легітимності кримінальної процесуальної 

відповідальності є визначення змісту складових її інституту: підстав, заходів, 

суб’єктів тощо. Ще невирішеною проблемою наукової та практичної 

легальності кримінальної процесуальної відповідальності є визначення 

системи її заходів. Так, Р. М. Білокінь доходить до думки, «що окрему групу 

заходів процесуального примусу утворюють ті, які застосовуються внаслідок 

учинення особою кримінального процесуального правопорушення. Такі 
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заходи передбачені штрафними (каральними) санкціями. Дискусійним і 

таким, що потребує додаткового дослідження, є питання щодо зарахування 

до кримінальної процесуальної відповідальності заходів, які визначені 

прововідновлювальними санкціями» [80, с. 218].  

У своїй дефініції кримінальної процесуальної відповідальності 

П. С. Елькінд визначає такі наслідки цієї відповідальності: «реальне 

покладення на правопорушника додаткового кримінального процесуального 

обов’язку», «позбавлення його тих чи інших процесуальних прав» або ж 

«покладення додаткових обов’язків і позбавлення відповідних процесуальних 

прав» [665, с. 96], акцентуючи увагу на негативних штрафних наслідках. 

Принаймні, така загальна конструкція цих наслідків є методологічним 

інструментом конструювання конкретних заходів кримінальної 

процесуальної відповідальності штрафного характеру. 

При цьому Г. М. Вєтрова, Р. М. Білокінь, А. В. Мурзановська та інші 

учені розрізняють каральну (штрафну) та правопоновлювальну кримінальну 

процесуальну відповідальність [108, с. 101–102; 77, с. 388; 379, с. 185]. Ідею 

правопоновлювальної відповідальності ще у минулому столітті сформулював 

О. Е. Лейст на основі видів санкцій правових норм [304, с. 16]. 

Загальну конструкцію видів заходів кримінальної процесуальної 

відповідальності свого часу визначив В. М. Корнуков: 1) накладення 

грошового стягнення; 2) звернення встановленої суми в дохід держави;  

3) позбавлення учасників процесу та інших осіб певних прав; 4) покладення 

на них додаткових обов’язків; 5) заходів громадського впливу [255, с. 11]. 

Р. М. Білокінь на етапі проведення свого дослідження наводив систему 

каральних (штрафних) санкцій, що визначають первинну робочу версію 

системи заходів процесуального примусу, зараховуючи їх до процесуальної 

відповідальності: 1) накладення грошового стягнення; 2) звернення застави в 

дохід держави; 3) зміна запобіжного заходу на більш суворий; 4) видалення із 

зали судового засідання [80, с. 217]. А. В. Мурзановська, у свою чергу, 

розширюючи цю систему, до штрафних заходів, пов’язаних з позбавленням 
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прав суб’єктів кримінального процесу в конкретному провадженні, 

відносить: 1) скасування заходів безпеки у випадках невиконання особою, 

взятою під захист, законних вимог органів, що здійснюють заходи безпеки;  

2) відсторонення слідчого, прокурора від подальшого ведення слідства;  

3) видалення підсудного з зали суду за порушення порядку в судовому 

засіданні [378, с. 344]. Ці класифікації та переліки заходів кримінальної 

процесуальної відповідальності Р. М. Білоконем та А. В. Мурзановською 

пізніше було уточнено в їх дисертаціях. Така динаміка поглядів свідчить, що 

питання заходів кримінальної процесуальної відповідальності не є сталими та 

вирішеними остаточно в теорії, також законодавчі положення не створюють 

передумов для чіткого визначення системи заходів цієї відповідальності.  

Недопустимими, як ми вважаємо, є пропозиції обмежити процесуальну 

відповідальність лише одним складом процесуального правопорушення – 

«неповага до суду», яке пропонується узагалі вважати міжгалузевим 

комплексним юридичним поняттям і всі процесуальні правопорушення 

вкинути в нього. Ця пропозиція виходить від М. Л. Гальперіна, який 

обґрунтовує її такими непереконливими та суперечливими міркуваннями: 

«загальна норма про відповідальність за «неповагу до суду» повинна 

надавати значну свободу розсуду для суду (щодо розміру застосовуваних 

санкцій), бо на стадії законотворчості неможливо передбачити, які саме 

заходи і в яких випадках будуть найбільш ефективні для забезпечення 

дотримання судових актів та розпоряджень» [133, с. 21]. Вважаємо, що така 

загальна норма ускладнить правозастосовну діяльність, створить передумови 

довільного дискреційного тлумачення цього поняття на практиці, що не 

відповідає принципам правової визначеності та індивідуалізації юридичної 

відповідальності. А це прямий шлях до порушень прав людини та судового 

свавілля. З другого боку, затребуваність на суддівський розсуд через 

складність юридичних справ зростає [682, с. 4]. 

Важливим аспектом проблеми кримінальної процесуальної 

відповідальності є й визначення кола суб’єктів цієї відповідальності. 
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Поширеною є точка зору, що цій відповідальності підлягають лише учасники 

процесу. Принаймні, О. М. Овчаренко заперечує проти розширення кола її 

суб’єктів шляхом включення до нього суддів, як несумісної відповідальності 

суддів з принципами організації та здійснення правосуддя. З цього приводу 

вона пише: «Підстав для віднесення суддів до суб’єктів процесуальної 

відповідальності немає. Протилежна позиція щодо вирішення вказаного 

питання може призвести до невиправданого розширення інституту 

процесуальної відповідальності. Зокрема, скасування або зміну незаконного 

судового акта не можна розглядати як захід відповідальності судді, оскільки 

в такому разі для нього не настає негативних наслідків. Направлення справи 

на новий розгляд до суду, який у новому складі виніс змінений або 

скасований судовий акт, і відвід судді від участі у слуханні справи теж не 

можна вважати мірою відповідальності з вищеозначених підстав. Указані 

процесуальні дії служать засобами забезпечення неупередженого, 

незалежного та всебічного розгляду справи» [395, с. 479–480].  

На нашу думку, процесуальній відповідальності повинні підлягати усі 

суб’єкти кримінального провадження, але з уточненням тих чи інших її 

заходів і процедур застосування щодо конкретного суб’єкта, а також 

загальних положень про суб’єкт відповідальності, правових властивостей 

його деліктоздатності: процесуального статусу, віку, осудності. 

Крім цього, потребує свого розв’язання питання про суб’єктивні ознаки 

процесуальної відповідальності, зокрема щодо вини суб’єктів процесуальних 

правовідносин, наявність якої у процесуальних правопорушеннях, на думку 

деяких учених, необов’язкова [104, с. 15], або ж узагалі діє презумпція 

винуватості [133, с. 8], що є недопустимим у всякому разі стосовно учасників 

кримінального процесу, які є «слабкою» стороною в процесуальних 

правовідносинах, у які вони здебільшого втягуються не з власної волі. 

Багатоманітності та суперечності наукових думок щодо кримінальної 

процесуальної відповідальності потурає законодавча невизначеність цього 

інституту. У частині удосконалення законодавства А. П. Чірков пропонує 
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проект закону «Про юридичну відповідальність», в якому слід вирішити 

концептуальні питання цього правового інституту (поняття та підстави 

юридичної відповідальності, її функції, принципи, порядок застосування 

тощо) з включенням до закону норм матеріального та процесуального права 

[631, с. 68]. Білоруські учені А. Ф. Вишневський та О. Н. Людвикевич, теж 

указують на необхідність прийняття закону «Про юридичну відпові-

дальність» [121, с. 18–28; 328, с. 22–26] через відсутність законодавчого 

визначення юридичної відповідальності, її галузевих видів та підстав. 

С. М. Воробей пропонує доповнити КПК самостійною главою «Кримінально-

процесуальна відповідальність», в якій об’єднати всі можливі порушення 

кримінально-процесуального характеру [128, с. 15]. Більш слушною є думка 

М. Є. Шумила, який пропонує розробити спеціальний кодекс кримінальних 

процесуальних правопорушень, в якому передбачити диференційовану 

відповідальність за їх вчинення [658, с. 180]. Зважаючи на генетичну 

однорідність процесуальних правовідносин, на прагнення приведення до 

єдності судової практики та уніфікації судових процедур, уточнюємо, що 

таким законодавчим актом повинен бути Кодекс про процесуальні 

правопорушення, що слугував би захисту усіх видів судочинства. 

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що кримінальна 

процесуальна відповідальність є самостійним видом юридичної 

відповідальності, що теоретично достатньо обґрунтовано. Залишається 

основна її проблема – законодавча невизначеність, що породжує істотні 

розбіжності у наукових дискусіях щодо її різних елементів. 

 

1.3.4 Теоретико-методологічні основи визначення системи 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі 

 

Спочатку, як гіпотезу цієї частини дослідження сформулюємо таке: за 

правопорушення в кримінальному процесі законом визначено різні види 
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юридичної відповідальності, що у сукупності є інституційною системою цієї 

юридичної відповідальності. У свою чергу, кожен з видів юридичної 

відповідальності є самостійною складною системою. Тому актуальним є 

виявлення системи юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут 

кримінального процесу. 

Розпочнемо з того, що єдиного поняття системи немає, але існує значна 

кількість підходів до її визначення: «комплекс елементів, що знаходяться у 

взаємодії» (Л. фон Берталанфі (Ludwig von Bertalanffy)); «щось таке, що може 

змінюватися з плином часу», «будь-яка сукупність змінних ..., властивих 

реальній логіці» (В. Ешбі (William Ross Ashby)); «безліч елементів зі 

співвідношенням між ними і між їх атрибутами» (А. Хол (Asaph Hall)); 

«сукупність елементів, організованих таким чином, що зміни, виключення 

або введення нового елемента закономірно відображаються на інших 

елементах» (В. Н. Топоров) [52, с. 23]. 

Невипадково в юридичній науці побутує різноманітність поглядів на 

систему юридичної відповідальності. Так, А. І. Петелін під цією системою 

розуміє «сукупність і взаємодію окремих її видів і заходів, застосування яких 

забезпечує її оптимальний ефект у подоланні правопорушень при найменших 

затратах державного примусу» [415, с. 39]. М. В. Макарейко визначає 

систему юридичної відповідальності як «сукупність видів та заходів 

юридичної відповідальності, установлених чинним законодавством» [332,  

с. 56–62]. Авторами дещо непереконливо в таку систему включаються поруч 

з видами й заходи юридичної відповідальності. Л. Р. Хачатуров систему 

юридичної відповідальності визначає як «сукупність та взаємодію норм та 

інститутів права, дотримання яких забезпечує правопорядок, а застосування 

їх при вчиненні правопорушення відновлює правопорядок. Системна єдність 

юридичної відповідальності забезпечується предметом та методом правового 

регулювання, єдиними принципами, а також функціями юридичної 

відповідальності» [614, с. 47–49].  
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Системність юридичної відповідальності спершу роз’яснюється в 

аспекті ієрархічності її структури. Так, Т. Д. Зражевською ще у 1975 р. було 

зроблено висновок, що «юридична відповідальність володіє усіма ознаками 

та властивостями системи. Вона складається з окремих взаємопов’язаних 

елементів, що утворюють єдине ціле. У структурі юридичної 

відповідальності розрізняються чотири рівні, що утворюють структурну 

упорядкованість цілісної системи: 1) юридична відповідальність в цілому як 

складена сукупність усіх видів відповідальності; 2) відповідальність на рівні 

галузі права; 3) відповідальність на рівні правового інституту;  

4) відповідальність на рівні норми права» [199, с. 8–9]. 

Названа структурність – однолінійна, що не дає повного уявлення про 

структуру видів юридичної відповідальності, оскільки не враховує сучасні 

підходи до вивчення юридичної відповідальності, зокрема за сферами 

діяльності, правовідносинами, видами правопорушень, а ґрунтується на 

класичному галузевому критерії. Далі Т. Д. Зражевська пояснює особливості 

юридичної відповідальності, щоправда, за радянським державним правом 

(але ця методологічна позиція ученої нам прийнятна): «по-перше, кожен вид 

юридичної відповідальності має риси, що об’єднують його з іншими видами 

(загальне), так і ті, що дозволять виділити як самостійне (спеціальне); по-

друге, у специфіці кожного виду відповідальності показана своєрідність того 

чи іншого методу правового регулювання, характерні риси цієї галузі права» 

[199, с. 9]. 

Учені Р. Л. Хачатуров та Д. А. Ліпінський систему юридичної 

відповідальності умовно уявляють у вигляді такої схеми: «юридична 

відповідальність в цілому (як система) – види юридичної відповідальності (як 

підсистеми) – підвиди юридичної відповідальності (як елементи системи) – 

норма, що передбачає юридичну відповідальність (як первинний елемент) 

[612, с. 624]. Така система послідовно відтворює систему Т. Д. Зражевської з 

окремими термінологічними особливостями. Уточнимо, важливо те, у чому 

ми одностайні з В. С. Єпанєшніковим [186, с. 10], що первинним елементом 
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системи юридичної відповідальності є не сама норма права, а санкція норми, 

що визначає той чи інший вид юридичної відповідальності. Зокрема при 

комплексному вивченні юридичної відповідальності учені акцентують увагу 

більшою мірою на санкціях, ніж на цілій нормі права, через їх 

характеристики пояснюють інститут юридичної відповідальності 

(Б. Т. Базилєв [62, с. 35–42], Р. М. Білокінь [77, с. 85–105] та ін.), визначаючи, 

що «санкція – головний конструктивний елемент норми юридичної 

відповідальності» [62, с. 36]. 

При системному дослідженні юридичної відповідальності широко та 

методологічно виправдано вживається поняття «вид юридичної 

відповідальності», під яким розуміють «відносно відокремлений підрозділ її 

системи, що володіє особливостями змісту і форми. Узагальнення названих 

особливостей формує поняття «вид юридичної відповідальності» [674, с. 14]. 

Воно тісно пов’язане з поняттями, що його формують, але не підміняють: 

«форма юридичної відповідальності», «міра юридичної відповідальності», 

«заходи юридичної відповідальності». У літературі питання про 

класифікацію видів юридичної відповідальності залишається дискусійним, 

оскільки в центрі його уваги евристичні результати – «винаходи» нових 

галузей права та відповідно нових видів юридичної відповідальності.  

Методичними прийомами виділення видів юридичної відповідальності 

частіше є класифікація [612, с. 627], рідше – типологія [324], диференціація 

та інтеграція [233, с. 35–54]. Серед усього найбільш поширеним та 

продуктивним способом є класифікація. Для виділення самостійних видів 

юридичної відповідальності в різних літературних джерелах 

використовуються терміни підстави, критерії чи ознаки таких операцій, що 

найчастіше вживаються як тотожні. 

Юридичну відповідальність у загальній теорії права для прикладу 

В. М. Ягудіна пропонує поділяти на види «за різними ознаками: за галузевою 

належністю норм, що її встановлюють, за функціональним, цільовим, 

суб’єктивним критеріями залежно від суб’єктного складу учасників 



 118 

правовідносин відповідальності, за видами правопорушень, за характером 

застосовуваних санкцій, за порядком їх застосування, за об’єктом 

правопорушення, за його суб’єктом, за характером порушення правопорядку, 

за способом виникнення і здійснення відповідальності, залежно від виду 

органу держави, що здійснює застосування заходів юридичної 

відповідальності. В основу класифікації юридичної відповідальності 

покладається також поділ права на публічне та приватне право» [674, с. 24–

25].  

Таке розмаїття критеріїв виділення видів юридичної відповідальності 

має пізнавальне значення, хоча не усі віднайшли свою належну теоретичну 

розробку. При цьому вони є корисними для виявлення системи юридичної 

відповідальності в цілому, її компонентів та взаємозв’язків між ними. 

Розглянемо результати класифікації юридичної відповідальності за найбільш 

акцентованими в науці критеріями через призму юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі. 

Попервах, поділ права на публічне та приватне дає підстави ученим 

поділяти юридичну відповідальність на публічно-правову та 

приватноправову на основах «цивілізованої ринкової економіки, становлення 

нового правопорядку» [233, с. 12] та «соціально-правових оцінок» [458, с. 10, 

11]. Проте це соціально-правові оцінки, а тому вважаємо, що 

приватноправової юридичної відповідальності не існує, тому що в такому 

разі не існує примусу держави як атрибутивної ознаки юридичної 

відповідальності. Тож «правовідносини відповідальності, що виникають у 

зв’язку з фактом вчинення будь-якого правопорушення, є публічно-

правовими, а не приватноправовими» [612, с. с. 634]. 

За функціональною ознакою О. Е. Лейстом було виділено каральну та 

правопоновлювальну відповідальність [304, с. 16]. М. В. Вітрук також 

запропонував поділяти відповідальність на правопоновлювальну (захисну) та 

репресивно-каральну, але за цільовим критерієм [118, с. 380]. Нехай такі 

критерії й визнаються неприйнятними для класифікації [612, с. 629], проте 
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позначимо, що вони дають можливість характеризувати окремі види 

юридичної відповідальності, яким притаманні в більшій-меншій мірі ті чи 

інші заходи. Тобто знову конкурують поняття «вид» та «заходи» юридичної 

відповідальності. Принаймні, наголосимо, що для кримінальної 

процесуальної відповідальності більшою мірою притаманні заходи 

правопоновлення, про які О. Ф. Скакун констатує, що «в умовах переходу до 

формування громадянського суспільства та правової держави виросло 

значення правопоновлювальної відповідальності» [528, с. 439]. 

За наслідками І. О. Ребане запропонував класифікувати юридичну 

відповідальність за двома основними її видами: покарання та майнова 

відповідальність. Покарання, в свою чергу, він поділяє на підвиди – 

кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та процесуальну 

відповідальність [490, с. 205–206]. У такій класифікації автор мабуть мав на 

меті відокремити цивільно-правову, змістом якої є майнові наслідки, від 

інших, що містять й немайнові каральні наслідки. 

Відповідно до суб’єктивного критерію юридичну відповідальність 

поділяють на суб’єктивну та об’єктивну [179, с. 12–13], де суб’єктивна 

відповідальність настає за наявності вини, а об’єктивна – за її відсутності. 

Такий критерій теж не усіма ученими визнається задовільним. Але право на 

його існування в кримінальному процесі засвідчується наявністю проблем 

так званих «безвинуватої» відповідальності, «об’єктивно-протиправних 

діянь», судових та слідчих «помилок», що породжені намаганнями підмінити 

цими поняттями поняття малодосліджених «складних» форм вини суб’єктів 

кримінального процесу, наділених владними повноваженнями, в угоду 

корпоративних імунітетів та безвідповідальності держави, її органів та 

посадових осіб. 

Залежно від суб’єктного складу учасників правовідносин 

відповідальності юридичну відповідальність поділяють на відповідальність 

фізичних та юридичних осіб. У цьому контексті звертаємо увагу на 

відповідальність держави за шкоду, спричинену її посадовими особами 
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незаконним кримінальним переслідуванням та засудженням не як 

абстрактної інституції, а суб’єкта права. Стверджуємо, що «залишається не 

розробленою теорія держави як юридичної особи публічного права, тому 

відсутня концепція юридичної відповідальності держави взагалі та у 

кримінальному процесі зокрема» [651, с. 15]. 

За суб’єктом правопорушення класифікують юридичну 

відповідальність за суб’єктами кримінального процесу, які вчинили 

правопорушення: юридична відповідальність слідчого [131], судді [394], 

експерта [176] та ін. 

Критерій «за видами правопорушень» наділяє можливістю виокремити 

види юридичної відповідальності за правопорушення в конкретній групі 

правовідносин [399], у сфері діяльності [634], у галузі права чи законодавства 

[326] тощо. Вид правопорушення остаточно не визначає виду юридичної 

відповідальності, але є вагомим узагальнюючим інституційним критерієм для 

виділення окремої системи юридичної відповідальності, наприклад, у 

кримінальному процесі. З цього приводу П. М. Рабінович влучно зазначив, 

що «так чи інакше, критерієм видової класифікації заходів юридичної 

відповідальності мають бути юридична природа відповідного 

правопорушення та характер шкоди, що ним спричинена» [485, с. 163]. 

Від виду органу держави, що здійснює застосування заходів юридичної 

відповідальності вирізняють, процедури притягнення до юридичної 

відповідальності: конституційну, адміністративну, судову та 

внутрішньоорганізаційну [324], що дає нам уявлення переважно про спосіб 

покладення юридичної відповідальності, а не її види.  

Однак, визнаючи достатність для класифікації юридичної 

відповідальності лиш галузевого критерію, Р. Л. Хачатуров та 

Д. А. Ліпінський заперечують вищенаведені критерії, оскільки, на їх думку, 

вони не показують системно-правових властивостей юридичної 

відповідальності [612, с. 636], але ними зміст цих властивостей окремо не 

пояснюється. Хоча серед ознак системності юридичної відповідальності вони 
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називають лише «можливість притягнення суб’єкта до кількох видів 

юридичної відповідальності у випадку вчинення правопорушення» [612,  

с. 626]. 

Концепція поділу юридичної відповідальності на види за галузевою 

ознакою є провідною у юридичній науці, яка базується на галузевому 

розумінні системи права та законодавства. Проте кількість видів юридичної 

відповідальності та кількість галузей права відрізняються між собою, на що 

звернув увагу О. Е. Лейст, зауваживши, що «цей поділ не збігається з 

галузевою структурою права вже з тої причини, що видів відповідальності 

менше, ніж галузей права, причому за порушення норм права різних галузей 

може застосовуватися відповідальність одного й того ж виду. Галузева 

класифікація не пояснює також, чому в межах одної галузі права можуть 

існувати різні види відповідальності» [300, с. 32]. Це стало поштовхом до 

досліджень юридичної відповідальності в напрямку винайдення та 

обґрунтування нових її видів, часто й непереконливо.  

Опираючись на галузевий критерій, у вітчизняній науці виділяють такі 

види юридичної відповідальності: конституційна, матеріальна, 

дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна [528, с. 436]. 

Пригадаємо, що поділ юридичної відповідальності на її види за галузевою 

ознакою здійснив й КСУ [497].  

В основі галузевого критерію поділу юридичної відповідальності 

ученими покладено властивості предмета та методу правового регулювання 

конкретної галузі права. Кримінальний процес як самостійна та давно 

визнана галузь права характеризується власним предметом та методом 

правового регулювання. На наше переконання, ключовим при визначенні 

видів юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі є саме предмет правового регулювання. Так, Ю. М. Грошевий указав, 

що «предметом правового регулювання у кримінальному процесуальному 

праві виступають суспільні відносини, які під впливом кримінальних 

процесуальних норм складаються під час досудового розслідування, судових 
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проваджень у суді першої інстанції та з перегляду судових рішень, а також 

при виконанні судових рішень, у міжнародному співробітництві під час 

кримінального провадження» [273, с. 28]. 

На основі аксіологічних підходів Т. О. Лоскутов виокремив «основні 

(головні), другорядні і факультативні (додаткові) елементи предмета 

правового регулювання у кримінальному процесі. Основними елементами 

предмета регулювання є права, свободи і законні інтереси, другорядними 

елементами регулювання – кримінальні процесуальні відносини, кримінальна 

процесуальна діяльність, а факультативними – кримінальний процесуальний 

час і простір» [319, с. 11], що відображає одну з позицій сучасного бачення 

структури предмета правового регулювання в кримінальному процесі. 

Вважаємо, що в основі, у базисі предмета правового регулювання 

кримінального процесуального права лежать насамперед правовідносини, 

оскільки саме їх нормальний розвиток в кримінальному процесі сприяє 

забезпеченню їх надбудови: прав, свобод та законних інтересів, кримінальної 

процесуальної діяльності та інших елементів. Це відповідає й іншим 

сучасним уявленням про предмет кримінального процесу. Зокрема 

І. Є. Адаменко визначає, що саме «кримінально-процесуальна діяльність є 

предметом науки кримінального процесу, вона виступає як елемент 

методологічного мислення. Це мислення виростає з філософського знання, 

що утворює своєрідну програму соціального управління кримінальним 

судочинством» [5, с. 14–15]. Далі ним визначається, що «на методологічному 

рівні компонент кримінально-процесуальна діяльність є обмеження системи і 

середовище функціонування кримінального судочинства» [5, с. 14–15], тобто 

в межах кримінальних процесуальних правовідносин саме на їх ґрунті 

існують та розвиваються інші компоненти кримінального процесу.  

Логіка мислення «кримінальний процес (кримінальне судочинство) – 

кримінальна процесуальна діяльність – кримінальні процесуальні 

правовідносини» підтримується в науці й є доволі сталою (О. Д. Бойков, 

І. І. Карпець [293, с. 110], Ю. М. Грошевий [273, с. 8], М. М. Михеєнко, 
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В. Т. Нор, В. П. Шибіко [364, с. 11], М. С. Строгович [558, с. 34], 

В. М. Тертишник [578, с. 14], Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова [272, с. 11–12] та 

ін. А Л. М. Лобойко прямо визначає, що «кримінально-процесуальне право 

здійснює свій регулювальний вплив через систему кримінально-

процесуальних відносин, учасники яких діють у межах наданих їм прав і 

покладених на них обов’язків. Кримінально-процесуальні правовідносини є 

предметом правового регулювання» [316, с. 26]. Таку думку підсилює й зміст 

ч. 1 ст. 1 КПК України: «Порядок кримінального провадження на території 

України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством 

України» [274]. А от в контексті правової охорони, то «права, свободи і 

законні інтереси» є визначальним компонентом кримінальної процесуальної 

діяльності, невипадково законодавець у ст. 2 КПК України поставив їх на 

перше місце з-поміж інших завдань кримінального провадження. 

Так, ці «права, свободи і законні інтереси» – це не тільки процесуальні 

права, свободи та інтереси у вузькому їх розумінні, а й такі, що піддаються 

розширеному тлумаченню, вони визначені в першу чергу в Конституції 

України, а також в інших нормативно-правових актах, а кримінальне 

провадження – один із засобів їх захисту. Наука кримінального процесу цих 

основоположних прав, свобод та інтересів не розробляє, вони вже існують, її 

завдання – розробити ефективні механізми їх захисту від кримінальних 

правопорушень, серед яких процесуальні повноваження, права та обов’язки 

суб’єктів кримінального процесу. Тобто, «… норми кримінального права не 

можуть автоматично впливати на особу, яка вчинила злочин. Ось чому право 

державної влади на застосування кримінальної відповідальності передбачає 

можливість проведення нею спеціальної діяльності, спрямованої на 

встановлення підстав і умов застосування зазначених норм» [594, с. 18]. 

Такою діяльністю виключно є кримінальна процесуальна, важливим 

атрибутом якої є публічний характер кримінальних процесуальних 

правовідносин, що здебільшого заснований на імперативному методі 

кримінального процесуального права [315, с. 191].  
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Тобто кримінальний процес як вид діяльності її владних суб’єктів, що 

діють на засадах ex officio від імені держави, являє собою систему публічних 

кримінальних процесуальних правовідносин, спрямованих на виконання 

завдань кримінального провадження, серед яких головними є захист прав, 

свобод та законних інтересів осіб. Порушення в ході цієї владної діяльності, 

що посягають як на самі правовідносини, так і на права, свободи та інтереси 

осіб, мають наслідком юридичну відповідальність держави, її владних 

суб’єктів, а також фізичних осіб – учасників процесу. 

Але галузевий критерій теж не ідеальний. Зокрема Р. О. Халфіна 

пропонує відійти від чистого галузевого критерію класифікації юридичної 

відповідальності при комплексному вивченні питань конкретної галузі 

суспільних відносин. Так, вона пише: «Виявляється плідним напрям 

вивчення форм відповідальності відповідно до їх характеру та до їх 

характеру та специфіки застосування кожної з форм у правовому 

регулюванні різних галузей суспільних відносин. Це дало б можливість 

застосування в різних галузях права більш широкого набору форм 

відповідальності та сприяло б більш ефективній мотивації поведінки завдяки 

усвідомленню можливих негативних наслідків тієї чи іншої дії або 

бездіяльності» [610, с. 334–335]. 

Отже, на основі компонентів синергетичного методу кримінальний 

процес нами розуміється не тільки як галузь права в чисто галузевому 

контексті, а як певна відкрита модель у правовій системі права, що далека від 

рівноваги, зі своїми: 1) якістю «енергетичних полів» правового регулювання 

(сфера кримінальних процесуальних правовідносин, правопорушення в 

кримінальному процесі, юридична відповідальність за них); 2) ступенем 

активності неправомірної поведінки (рівень та структура правопорушності в 

кримінальному процесі за різними «галузевими» видами правопорушень) та 

3) рівнем напруженості, інтенсивності правового регулювання (недоліки 

правового регулювання належних процедур кримінального провадження та 

інших, що призводять до правопорушень та необхідності застосування 
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заходів юридичної відповідальності, а так само, й саме правове регулювання 

інституту юридичної відповідальності в кримінальному процесі). 

Іншою методологічною основою формування системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі є «концепція 

юридичних режимів» С. С. Алексєєва. Вона дозволяє пояснити розбіжність 

між численністю галузей права та видами юридичної відповідальності, а 

також комплексний характер юридичної відповідальності за правопорушення 

в кримінальному процесі, її міжгалузевий характер. Слушним є твердження 

С. С. Алексєєва про те, що «на практиці при розгляді та вирішенні 

юридичних справ (у тому числі питання про притягнення до юридичної 

відповідальності) важливим є бачити таке: як тільки суб’єкт вступив  

у сферу тої чи іншої галузі, відразу ж приводиться в дію (у всякому разі в 

готовність) увесь комплекс регулювальних, охоронних, процедурно-

процесуальних засобів, що покликані забезпечити в межах галузі правове 

опосередкування конкретної життєвої ситуації в характерному для неї 

юридичному режимі» [13, с. 251]. Тобто законність та нормальність 

конкретних процесуальних правовідносин, що реалізуються в межах 

кримінального процесу, являють самостійний юридичний режим з набором 

характерних для нього засобів гарантування дотримання суб’єктивних прав 

та виконання процесуальних обов’язків, а також й різних видів юридичної 

відповідальності як однієї з цих гарантій. 

Логічно, що будь-яка протиправна поведінка суб’єктів кримінального 

процесу, за яку передбачено (чи повинно бути передбачено) юридичну 

відповідальність, лежить у межах кримінальних процесуальних відносин.  

А тому й юридична відповідальність за правопорушення (протиправну 

поведінку) в кримінальному процесі теж пов’язана з кримінальними 

процесуальними правовідносинами, анормальність яких є юридичним 

фактом, що слугує виникненню юридичної відповідальності будь-якої 

галузевої належності. Повторимо, що юридична відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі як певний юридичний режим 



 126 

являє собою особливу цілісну систему регулювального та охоронного впливу 

на кримінальні процесуальні правовідносини, що спрямовано в цілому на 

вирішення завдань кримінального провадження. Такий вплив забезпечуються 

усім комплексом (системою) юридичної відповідальності, а не тільки 

засобами процесуального характеру.  

Згідно з чинним законодавством України, що визначає юридичну 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі, видами 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі за 

галузевою ознакою є: кримінальна, кримінальна процесуальна, 

дисциплінарна, адміністративна та цивільно-правова. Ці види складають 

нормативну конструкцію системи юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі [43, с. 24]. 

У теорії кримінального процесу найбільш точну конструкцію галузевих 

видів юридичної відповідальності навів С. Г. Ольков. На його думку, 

«відповідальність за кримінально-процесуальні правопорушення поділяється 

на кілька великих видів: кримінальну, кримінально-процесуальну, 

адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову та матеріальну» [399, 

с. 19]. Зазначимо, що правова природа матеріальної відповідальності в науці 

остаточно невизначена, її включають або до дисциплінарної чи до 

трудоправової відповідальності. На нашу думку, вона має майновий характер 

і є структурним елементом цивільно-правової відповідальності.  

Окремі учені заперечують можливість настання різних галузевих видів 

юридичної відповідальності за кримінальні процесуальні правопорушення. З 

цього приводу А. В. Мурзановська пише: «проте вряд чи можна погодитись з 

тим, що кримінально-процесуальне правопорушення є підставою одночасно і 

кримінальної, і адміністративної, і дисциплінарної, і цивільно-правової 

відповідальності, у всіх цих випадках підставою (фактичною) буде 

відповідне правопорушення (кримінальне правопорушення (злочин, 

проступок); адміністративне правопорушення тощо» [377, с. 46–47].  

Інші ж учені називають менше число видів юридичної відповідальності 
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за правопорушення в кримінальному процесі. С. В. Красільніков пише, що 

«за порушення норм кримінального процесуального права de jure в даний час 

існують три види відповідальності – кримінальна, адміністративна та 

дисциплінарна. Кримінально-процесуальна існує лише de facto» [269,  

с. 66]. Подібні позиції В. Д. Чабанюка, який узагалі не виділяє процесуальну 

відповідальність, та Л. В. Гаврилюк, якою не виділено цивільно-правову 

відповідальність, ми наводили у підрозділі 1.1 дисертації. Інколи в науковій 

літературі безпідставно, як на наше переконання, додатково виділяють й 

конституційну відповідальність, приміром для суддів [342; 392], але така має 

присмак заполітизованості відповідальності суддів, яка логічно є 

дисциплінарною.  

Це окремі приклади теоретичних конструкцій галузевої системи 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, 

структурні елементи яких не співпадають з нормативною. Але й така 

нормативна конструкція не є сталою, розповсюджується не на усіх суб’єктів 

процесу, існує у вигляді de lege lata. 

Отже, систему юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі як самостійного правового інституту кримінального 

процесу de lege lata складають такі види галузевої юридичної 

відповідальності: кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова. Практичне значення в контексті нашого 

дослідження має значення й поділ юридичної відповідальності на штрафну 

(каральну) та правопоновлювальну (за О. Е. Лейстом), що уможливить 

вирішити проблеми покладання кримінальної процесуальної 

відповідальності на усіх суб’єктів процесу без винятку.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У цьому розділі роботи досліджено актуальні теоретичні та 

методологічні передумови формування теорії юридичної відповідальності за 
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правопорушення в кримінальному процесі в контексті її загальнотеоретичних 

та галузевих проблем, у результаті чого сформульовано наступні висновки. 

1. Наукометрична діагностика рівня теоретичного опанування проблем 

юридичної відповідальності в кримінальному процесі засвідчує, що існує 

ґрунтовно недосліджена комплексна проблема юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. Саме цей наукознавчий висновок 

актуалізує обраний напрям дослідження на основі інтеграційних процесів у 

юридичній науці. 

2. Методологія дослідження юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі засновується на інтегративних 

засадах, її систему складають: 1) загальні філософські методи (діалектичний, 

метафізичний, феноменологічний, аналітичний); 2) загальнонаукові методи 

дослідження (синергетичний, системний, структурно-функціональний, 

конкретно-історичний, статистичний); 3) конкретно-наукові методи 

(соціологічний, психологічний, лінгвістичний, логічні, формально-

юридичний, порівняльного правознавства (компаративістики), техніко-

юридичного аналізу, конкретизації, тлумачення).  

3. Проблеми дослідження юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі ускладнюються низкою 

невирішених в юридичній науці основоположних загальнотеоретичних 

проблем, серед яких слід принципово виділити: 

неправильні ототожнення юридичної відповідальності з соціальною 

відповідальністю, що призводять до виникнення серйозних діаметрально 

протилежних підходів до визначення правової природи юридичної 

відповідальності через виділення її позитивного та негативного виду, і 

спотворення її правової природи шляхом приписування їй невластивих 

компонентів, що знаходяться поза межами правового регулювання: so named 

позитивного та приватноправового її видів; внутрішнього почуття 

відповідальності; добровільної форми реалізації відповідальності; обов’язку 

особи нести відповідальність як постійного її стану тощо, що законодавчому 
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регулюванню не підлягають через об’єктивні причини; 

відсутність єдиного підходу до розуміння правової природи юридичної 

відповідальності за правопорушення, свідченням чого є значне число 

різнопланових моністичних чи інтегрованих дефініцій, що остаточно теж не 

розкривають її сутності; 

відсутність чіткої загальнотеоретичної конструкції системи юридичної 

відповідальності, навіть за традиційним галузевим критерієм її класифікації; 

невиправдані заперечення процесуальної та правопоновлювальної юридичної 

відповідальності;  

проблеми юридичної відповідальності за різними критеріями 

характеризуються також різним ступенем їх теоретичного, законодавчого та 

практичного розв’язання, зокрема на прикладі кримінальної процесуальної 

відповідальності, із-за законодавчої невизначеності якої ставиться під сумнів 

її наукова статусність. 

4. Актуальним є виділення основної денотативної ознаки, через яку 

можливо пояснити саме юридичний зміст юридичної відповідальності. 

Такою атрибутивною (родовою, інституціональною, денотативною) ознакою 

з числа усіх, що покладаються у різні конотації юридичної відповідальності 

(примус, обов’язок, правовідносини, покарання, санкція, реакція та ін.),  

є ознака примусу у різних її правових смислах.  

5. Юридична відповідальність існує в царині правової дійсності 

винятково як відповідальність за правопорушення (відповідно до 

категоріальної пари «причина»–«наслідок») або vice versa 

«правопорушення»–«юридична відповідальність»). 

6. За результатами спостереження рефлексивних спроб юристів 

«продістатися» в meritum природи поняття «юридична відповідальність» у 

загальній теорії права моністичного та інтегративного характеру встановлено 

безперспективність зведення концепту юридичної відповідальності до 

окремого якогось його смислу, тобто виведення єдиної дефініції на основі 

якоїсь її ознаки чи на основі сукупності малого їх числа. Юридичну 
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відповідальність можливо повністю пояснити тільки через сукупність усіх її 

конотативних ознак, що ставляться ученими в заголовок своїх авторських 

дефініцій, але це вже не дефініція, а система ознак (атрибутивних, 

конотативних тощо). 

7. Юридична відповідальність можлива тільки за правопорушення, це 

не її негативний зміст. Негативними можуть бути її наслідки для 

правопорушника, визначені в санкції. А реалізація юридичної 

відповідальності за її функціональним призначення в межах позитивного 

правового поля характеризує тільки її позитивний бік. Негативним боком 

юридичної відповідальності є безвідповідальність, що створює окреме 

негативне поле, яке характеризується невиконанням приписів закону про 

невідворотність юридичної відповідальності.  

8. Також за концепцією юридичних режимів С. С. Алексєєва, юридична 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі, як певний 

юридичний режим, являє собою особливу цілісну систему регулювального та 

охоронного впливу на кримінальні процесуальні правовідносини, що 

спрямовано в цілому на вирішення завдань кримінального провадження. 

Такий вплив забезпечується усім комплексом (системою) юридичної 

відповідальності, а не тільки засобами процесуального характеру.  

9. Систему юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі de lege lata складають такі види галузевої юридичної 

відповідальності: кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова. Інші критерії поділу юридичної 

відповідальності (за суб’єктами, наслідками та ін.) доцільно використовувати 

для формування інших альтернативних моделей системи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

2.1 Юридична відповідальність за правопорушення в кримі-

нальному процесі: правова природа, мета, атрибутивні ознаки  

та конструкційні елементи 

 

У науці й до сьогодні немає єдиної думки щодо правової природи 

юридичної відповідальності, що не може негативно впливати на 

доктринальні засади цього правового явища в правовій системі, на виконання 

завдань охоронної функції права в цілому. І. В. Зеленою слушно 

зазначається, що «юридична відповідальність є також тією правовою 

категорією, яка постійно перебуває в динамічному розвитку, що залежить від 

світоглядної основи сучасного праворозуміння, варіативності 

методологічних підходів, творчопізнавальних завдань» [194, с. 10].  

Відповідальність вивчається на рівні загальної теорії права, галузевих 

юридичних наук, філософії, соціології, психології, етики, педагогіки та інших 

наук. Кожна наука виробила свій інструментарій до формування власної 

моделі відповідальності залежно насамперед від предмета свого дослідження 

[207, с. 60]. Усі науки певним чином інтегровані між собою з питань 

відповідальності. В юридичній науці теоретичні питання відповідальності 

почали вивчатися значно пізніше від інших наук, а тому закономірно, що 

досягнення інших наук покладалися в основу правового розуміння 

відповідальності, що призвело до існування численних напрямів тлумачення 

юридичної відповідальності. Правники часто намагаються пояснити правову 

природу юридичної відповідальності з позицій її соціально-правової 

природи, філософської, психологічної, політичної та інших наук. А тому на 

сьогодні наукова методологія вивчення юридичної відповідальності «являє 
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собою плюралізм науково-теоретичних інтерпретацій, як власне поняття 

юридичної відповідальності, так і визначення її цілей, завдань, засобів, 

механізмів реалізації тощо» [194, с. 10]. У цьому розрізі актуальною є думка 

О. О. Агєєвої, що «відповідальність є багатомірним, поліструктурним, 

багатосутнісним регулятором, сутність та природа якої на всіх етапах 

існування суспільства вивчається різними галузями наук, головним чином, у 

межах предмета кожної науки» [4, с. 5].  

При розв’язанні проблеми правової природи та галузевої належності 

інституту юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі будемо виходити з наступних міркувань, що вже сформовані 

стосовно правової природи інших правових явищ. Насамперед, у теорії права 

під юридичною природою розуміють «…його правову характеристику, що 

виражає місце і функції даного явища серед інших правових реалій 

відповідно до його соціальної природи» (С. С. Алексєєв) [12, с. 277]. Також 

процес її встановлення розуміють як встановлення, до якого класу явищ воно 

належить, яка його структура, поелементний склад, зв’язки і відношення, у 

чому полягає його роль у праві, яке його місце у системі юридичних 

категорій та понять (Л. Л. Кругліков) [279, с. 58]. 

Найбільш розгорнуту характеристику цьому складному терміну надав 

С. В. Малюгін, який писав, що «у правозастосовній діяльності термін 

«правова природа» вживається стосовно фактичного і юридичного складу 

правовідносин; у науковій діяльності правова природа трактується як 

категорія, що відображає сутнісні ознаки різних правових явищ, що дозволяє 

зрозуміти їх місце і значення в юридичній сфері. Звернення до даної категорії 

в правозастосовній діяльності дає можливість правильно кваліфікувати 

виникаючі суспільні відносини, а в законотворчій – точно, зрозуміло та 

однозначно формулювати норми права … законодавство повинно містити 

додаткові норми забезпечувального характеру, що регулюють як 

загальногалузеві підходи до розуміння значення сформульованих норм, так і 

конкретні правила визначення змісту юридичних категорій. Передбачається, 
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що одним з критеріїв, що дозволяє встановити правову природу, виступає 

суспільно значуща мета, виражена законодавцем у правовому приписі» [341, 

с. 55]. 

З наведеного випливає, що важливим для визначення правової природи 

правового явища юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є встановлення таких трьох взаємопов’язаних 

складових, як: 1) суспільно значуща мета; 2) клас явищ, до яких воно 

належить, його структура, поелементний склад, зв’язки і відношення, тобто 

характеристика юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі як певної системи; 3) ознаки правового явища, що 

дозволяють зрозуміти його місце і значення в юридичній сфері – ознаки та 

елементи цієї юридичної відповідальності. 

Мета застосування юридичної відповідальності за правопорушення 

в кримінальному процесі. Аналіз літературних джерел дає підстави 

стверджувати, що в контексті досліджуваного нами питання поруч з «метою» 

правового явища конкурує її смислова пара «ціль/цілі». І це не дивно, ці 

терміни українською часто розуміються як синоніми, а їх філологічне 

тлумачення виводиться одне через одне: «Мета. Те, до чого хтось прагне, 

чого хоче досягти; ціль» [534, с. 683] і «Ціль. 2. Те, до чого прагнуть, чого 

намагаються досягти; мета» [541, с. 235]. Водночас в інших слов’янських 

мовах ці терміни виражаються в одному слові: «мэта» білоруською; «цель» 

російською; «cel» польською. А тому через полісемію указаних слів в 

російськомовних наукових джерелах приміром мовиться про загальну 

(головну, віддалену, перспективну) ціль юридичної відповідальності й 

проміжкові (додаткові, похідні) цілі, що підпорядковуються головній цілі 

[612, с. 396–397]. 

Проте й в українській юридичній науці інколи при визначенні мети та 

цілей кримінального провадження, інших правових явищ на основі 

україномовних та російськомовних філософських і філологічних джерел ця 

понятійна пара ученими розуміється як синоніми [182, с. 75], або ж за 
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російськомовною калькою виділяють лишень мету, поділяючи її на головну 

та іншу [425, с. 167], але насправді це далеко не так. Насамперед у всіх 

стилях української мови, окрім художнього, слово «мета» у множині на 

відміну від слова «ціль» стосовно одного явища, як правило, не вживається 

[621, с. 107], що свідчить про глобальність та єдність мети й множинність 

цілей. Лише в окремих українських наукових джерелах мета та цілі 

юридичної відповідальності поволі розрізняються, приміром, у докторській 

дисертації П. С. Луцюка [326, с. 88–89].  

Часто безпідставно цілі підміняються завданнями. В. С. Дяков з цієї 

нагоди зазначає, що «поняття «мета» є філософським, а «завдання» має більш 

прикладне, практичне значення» [182, с. 79]. Але ціль – це також певний 

практичний результат, а завдання указує на те, що слід виконати, вирішити, 

зробити [533, с. 40], щоб досягти цілей, як проміжкових результатів 

діяльності, а загалом досягти мети. Цілі досягаються як й мета, а завдання не 

досягаються, а вирішуються, виконуються, є засобами практичної реалізації 

цілей та мети. У діяльнісній парадигмі мета та цілі – це ідеологізовані уявні 

усвідомлені результати діяльності, а завдання – конкретні практичні дії. До 

цілей юридичної відповідальності ще повернемося в наступному підрозділі 

дисертації, оскільки вони складають більш конкретні, прогнозовані 

практичні результати діяльності. 

Отже, вважаємо, що мета – це найвищий ступінь цілей, їх конгломерат, 

мета єдина в конкретній діяльності, є її бажаним та очікуваним результатом, 

вона найбільш віддалена у часі і глобальна стосовно до проміжних цілей, цілі 

ж є складовими мети, й вони множинні. Мета слугує досягненню певного 

ідеалу, наближає до нього, є більш абстрагованою щодо цілей. Мета 

юридичної відповідальності являє собою узагальнений, сфокусований 

корисний результат суми її цілей. 

Згідно з філософським вченням про мету (телеологія (від грец. τέλειος, 

«заключний, довершений» + логія) остання розглядається як ідеальний образ, 

стан майбутнього явища (уявлення про стан, до якого прагне дана система і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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заради чого вона існує [601, с. 410]). «A goal is a dream with a deadline» (мета 

– це мрія, в якої є дедлайн) [677, с. 60]. Методологічне значення мети як 

філософської категорії лежить в основі дослідження правових явищ і 

процесів, детермінує правотворчу діяльність, саме право, законодавство  

і його реалізацію, вдосконалення та розвиток правової системи [182, с. 75]. 

Правова ж мета являє собою ідеально прогнозовану та гарантовану державою 

«модель будь-якого соціального стану або процесу, до досягнення якої за 

допомогою юридичних засобів прагнуть суб’єкти правотворчої та 

правозастосовної діяльності» [660, с. 6, 11]. 

Мета юридичної відповідальності спершу формулюється в правовій 

доктрині, що тривалий час трансформувалася залежно від панівної політико-

правової ідеології. Так, характеризуючи радянську систему права та завдання 

побудови комунізму, у 1985 р. Б. Т. Базилєв робить висновок про те, що 

«кінцева ціль інституту юридичної відповідальності в радянському 

суспільстві – це ліквідація правопорушень» [62, с. 50]. Цю ж думку чомусь 

повторили у 2006 р. М. С. Кельман та О. Г. Мурашин: «Кінцева мета (ціль) 

інституту юридичної відповідальності – це ліквідація правопорушень  

у державі» [227, с. 330]. Вона нереальна, оскільки ніяке суспільство не в 

змозі повністю позбавитись від правопорушень. На сьогодні вона заміщена 

ідеями про «зниження рівня правопорушності» та «стабілізацію темпів 

приросту правопорушень» [612, с. 389] та ін. 

Зустрічаються висловлювання про мету юридичної відповідальності 

занадто абстрактного неконкретизованого характеру. Зокрема О. М. Іванова 

вважає, що «підсумкова мета юридичної відповідальності – це забезпечення 

нормальної життєдіяльності суспільства, вільний розвиток в ньому людини і 

формування громадянського суспільства і правової держави» [204, с. 7].  

У загальній теорії права під метою юридичної відповідальності 

розуміють: «охорону правопорядку та морально-психологічне перетворення 

свідомості правопорушника» (М. Д. Шиндяпіна) [645, с. 23], «запобігання 

правопорушенням у перспективі й відновлення (відшкодування) порушених 
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суб’єктивних прав на матеріальні та духовні цінності» (В. О. Котюк) [264,  

с. 121], «охорону конституційного устрою, правопорядку, прав і свобод 

громадян» (М. І. Матузов, О. В. Малько) [352, с. 476], «виправлення способу 

життя особи, визнаної правопорушником» (В. В. Сорокін) [546, с. 63], 

«передбачуваний стан майбутнього розвитку поведінки суб’єктів, моральної 

сфери, суспільних відносин, що забезпечуються державою, і досягнення 

якого через встановлення та застосування юридичної відповідальності 

прагнуть суб’єкти правотворчої та правозастосовної діяльності» 

(Р. Л. Хачатуров, Д. А. Ліпінський) [612, с. 418] тощо.  

Кожне з цих тверджень змістовно відображає ознаки мети юридичної 

відповідальності, що можуть бути покладені у її визначення. Але для 

формулювання мети юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі слід виходити з призначення самого кримінального 

судочинства (ст. 2 КПК України). Також мета юридичної відповідальності 

опосередковується її основними функціями. Вважаємо, що у дефініції повинен 

бути «сфокусований корисний результат» (за П. К. Анохіним [50, с. 30, 34, 35]) 

такої мети, це насамперед забезпечення запобігання виникненню підстав цієї 

відповідальності – правопорушенням, корисним антагонізмом яких є 

правомірна поведінка суб’єктів процесу, як головний результат, що повинен 

стати доктриною права та діяльності правової держави. 

Мета юридичної відповідальності законодавчо невизначена. Втім 

законодавчо визначено мету окремих заходів юридичної відповідальності: 

кримінального покарання (ч. 2 ст. 50 КК України), адміністративного 

стягнення (ст. 23 КУпАП) та застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України), що містять окремі 

заходи юридичної відповідальності. Також в Концепції вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 

10 травня 2006 р. № 361/2006, щоразу наголошується на відповідальності 

суб’єктів судочинства, в яких опосередковано відстежується її мета: 
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«запобігання недобросовісному використанню учасниками судочинства своїх 

процесуальних прав, а також відповідальність за невиконання процесуальних 

обов’язків», «механізм відповідальності суддів має гарантувати ефективне і 

своєчасне реагування на прояви їхнього свавілля чи некомпетентності»,  

«з метою запобігання дискредитації судової влади через неналежне 

виконання суддею професійного обов’язку необхідно вдосконалити систему 

дисциплінарної відповідальності суддів» та ін. [251]. Окремо відмітимо, що 

це майже єдиний нормативно-правовий акт, в якому на доктринальному рівні 

актуалізовані та сформульовані ідеї юридичної відповідальності суб’єктів 

(учасників) судочинства за їх різноманітні правопорушення. 

У вищезгаданій Концепції вдосконалення судівництва для позначення 

кінцевої мети вживаються терміни «запобігання», «ефективне і своєчасне 

реагування» та інші, що виключають заідеологізовану абсолютизацію мети 

юридичної відповідальності для ліквідації правопорушень. Саме такі ідеї 

втілюються в нормативно-правових актах, що стосуються запобігання 

окремим негативним явищам у суспільстві (правопорушенням) (Закон 

України «Про запобігання корупції» [452], Закон України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» [453] та ін.). 

Більш виваженим є твердження, що «метою відповідальності є охорона 

правопорядку, що здійснюється шляхом примусового поновлення порушених 

прав, припинення протиправного стану чи покарання правопорушника. 

Дієвість цього інституту забезпечує реальну можливість безперешкодного 

здійснення суб’єктивних прав та можливість досягнення правового 

результату правомірною поведінкою суб’єктів суспільних відносин» [190,  

с. 294], у якому юридична відповідальність визначається як засіб 

запобіганню, протидії правопорушенням, припинення протиправного стану, а 

не спосіб їх глобальної ліквідації, що в принципі неможливо. 

Також неможливо не помітити, що мета – результат усвідомленої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w113
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діяльності людини, а не властивість предмета, явища. Тому в діяльнісній 

парадигмі приписувати мету неживим об’єктам, які не можуть діяти та 

усвідомлювати результати свого призначення, помилково. Тільки людина як 

жива та мисляча істота здатна визначати мету своєї діяльності. Тому 

усталена парадигма «мета юридичної відповідальності» змістовно не 

відповідає стану речей у природі. У цьому ракурсі притаманним для неживих 

предметів та явищ є термін «призначення», що часто підміняється «метою». 

Тому мовознавці відзначають, що «термін «призначення» застосовується 

тоді, коли обговорюються не люди та їх дії, а предмети побуту та їх роль у 

світі людей. Різниця між термінами «мета» і «призначення» полягає в тому, 

що питання спрямовані на пошук мети: навіщо? для чого вчиняється 

відповідна дія?, тоді як для конструкції семантики призначення 

використовується питання: для чого існує даний предмет?» [299, с. 5]. Тому 

вважаємо, що для правових явищ мову слід вести в конструкті «мета 

застосування». А призначення цих явищ виявляється в їх функціях. 

Так, під метою застосування юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, на нашу думку, слід розуміти її 

позитивний ефект – бажану та очікувану в майбутньому модель належної 

функціональної поведінки суб’єктів кримінального процесу як юридичного 

засобу забезпечення праксеологічної справності кримінального провадження. 

Загальні системні характеристики юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. Системний підхід дозволяє 

вирішити завдання об’єктивізації, сприяє утвердженню... багатомірного 

бачення різних явищ, подоланню багатьох одномірних явищ [292, с. 29],  

а будь-яка система повинна розглядатися у двох аспектах: структурній та 

функціональній єдності [49, с. 101–110]. 

Розгляд будь-якої системи доцільно здійснити за сукупністю її 

властивостей, якими за В. Н. Спіцнанделем є такі чотири базові властивості 

системи: «1. Система перш за все є сукупністю елементів…  

2. Наявність істотних зв’язків між елементами і (або) їх властивостями…  
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3. Наявність певної організації, що виявляється в зниженні термодинамічної 

ентропії (ступеня невизначеності) системи в порівнянні з ентропією 

системоформуючих факторів, що визначають можливість створення 

системи... 4. Існування інтеграційних властивостей, притаманних системі в 

цілому, але не властивих жодному з її елементів окремо» [551, с. 47]. 

За цією структурою властивостей системна характеристика юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі буде мати 

такий вигляд. 

За першою властивістю (сукупність елементів). У попередній частині 

роботи ми дійшли висновку, що в систему юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі входять на правах її елементів: 

кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, дисциплінарна, 

цивільно-правова відповідальність. Галузева структуризація найбільш вдала 

та поширена, оскільки ці види відповідальності також є самостійними 

системами і містять у своїй структурі субінститути (підсистеми) своєї 

галузевої відповідальності. Наприклад, кримінальна процесуальна 

відповідальність містить підсистеми каральної (штрафної) та 

правопоновлювальної відповідальності, майнової та немайнової 

відповідальності, кримінальної процесуальної відповідальності свідка, 

експерта тощо. У свою чергу вони стосовно системи інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі є 

субінститутами. 

Як елементи цієї системи можуть розглядатися й правові норми, що 

регулюють питання юридичної відповідальності, її підстав, порядку 

реалізації та інші. Кожна з них може бути певним чином виділена у 

самостійну систему, що структурно на правах підсистеми входить до 

указаної нами системи юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі як система вищого порядку. Остання також входить 

в іншу систему ще вищого порядку – систему юридичної відповідальності, 

поряд з іншими є її компонентом. Тому умовно кожну систему юридичної 
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відповідальності за їх ієрархією можливо розглядати або як систему вищого 

порядку, надто складну (загальну правову), складну (міжгалузеву) та просту 

(галузеву). 

Саме визначення місця в цій ієрархії систем юридичної 

відповідальності пов’язується із завданням для визначення правової природи 

юридичної відповідальності за правопорушення та можливістю визначення її 

конкретного функціонального впливу. Також кожен вид галузевої юридичної 

відповідальності має подвійну й більшу міжгалузеву природу, приміром, 

інститут кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, як 

окремо взяте правове явище – правовий інститут, а якщо розглядати 

структурно в системі інституту кримінальної відповідальності, то інститут 

кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя виступає вже як 

його субінститут, в інших галузях (кримінального процесу, цивільного 

процесу та ін.) – це також субінститут їх процесуальної системи юридичної 

відповідальності. 

За другою властивістю (наявність істотних зв’язків між елементами). 

Насамперед ці елементи пов’язані між собою через загальні правові категорії 

та поняття юридичної відповідальності, її атрибутивні ознаки, що пояснює 

певну їх генетичну єдність в системі права і відрізняє від інших видів 

державного правового примусу та юридичної відповідальності, подібних 

соціальних та юридичних категорій позитивної відповідальності, обов’язку 

та ін. Ці взаємозв’язки перевершують за потужністю зв’язки цих елементів з 

елементами, що до цієї системи не входять. Приміром, реальні правові 

зв’язки відстежуються між галузевими видами юридичної відповідальності, 

їх підставами, порядком реалізації тощо. Вони реальні, а не штучно 

налаштовані, притягнуті. Хоча окремі їх заходи мають подвійну правову 

природу. Наприклад, накладення грошового стягнення (ст. 144 КПК України) 

як вид заходу забезпечення кримінального провадження і як вид заходу 

кримінальної процесуальної відповідальності. Такі взаємозв’язки є 

сполучними ланками між різними системами, указують на будь-яку систему 
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як незамкнуту, і на таку, якій властиві певна нерівновага, відкритість та 

властивість трансформуватися. 

Під істотними зв’язками розуміємо такі, що закономірно, з 

необхідністю визначають інтегративні властивості системи. Тобто в систему 

юридичної відповідальності інтегруються ті види юридичної відповідально-

сті, що мають спільні системоформуючі елементи. У характері її 

системоутворювальних факторів нами визначається: 1) спільність завдань 

регулюючого та охоронного комплексного впливу на конкретну систему 

кримінальних процесуальних правовідносин; 2) єдність групи правопору-

шень, що вчиняються в конкретній групі кримінальних процесуальних пра-

вовідносин, хоча й різної галузевої належності; 3) спільністю групи 

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

правопорушення – суб’єктів кримінального процесу. 

Між собою ці види юридичної відповідальності перебувають у різних 

взаємозв’язках. Ці зв’язки насамперед є інтегральними – у взаємозв’язку 

створюють цілісні системи вищого порядку – інститут юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, та, що 

визначені конкретною системою (юридичною відповідальністю за 

правопорушення в кримінальному процесі): найчастіше в координаційних – у 

випадку рівномірного впливу на них, субординаційному у законотворчому 

процесі у випадках вирішення питань про криміналізацію-декриміналізацію 

(встановлення протиправності – її зняття того чи іншого діяння), на практиці 

– при вирішенні питання про кваліфікацію діяння. Для прикладу, у науці 

широко досліджуються взаємозв’язки між кримінальною та кримінальною 

процесуальною відповідальністю, кримінальною та адміністративною 

відповідальністю, дисциплінарною та трудоправовою, спеціальною 

дисциплінарною та загальною дисциплінарною, інколи такі взаємозв’язки 

настільки сильні, що це становить проблему визначення галузевої належності 

того чи іншого інституту юридичної відповідальності, наприклад, 

відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
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бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду становить окрему наукову 

проблему визначення її правової природи між публічно-правовою 

(кримінальною процесуальною) та приватноправовою (цивільно-правовою). 

За третьою властивістю (певна організація) система юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 

характеризується завданнями удосконалення своєї теоретичної та 

законодавчої визначеності (зниженні ентропії), що виявляється в наукових 

розробках її проблем, їх систематизації, концептуалізації складових її 

системи, удосконалення чинного законодавства у напрямку удосконалення 

юридичної відповідальності суб’єктів кримінального провадження. Це також 

виявляється в тенденціях розвитку окремих інститутів юридичної 

відповідальності, її посилення, конкретизації. Разом з тим, спостерігаються й 

ентропійні явища в цій системі, що через свою синергію є відкритою та 

незахищеною від недоліків законодавчого регулювання та практичної 

реалізації. Так, чітко не визначена законодавча природа кримінальної 

процесуальної відповідальності. Ознаки нестійкості системи спостерігаються 

в процесах трансформації її складових у межах підсистем (галузей права) та 

між системами (між галузями права). Прикладом першого є процеси 

встановлення у 2012 р. кримінальної відповідальності слідчого за 

невиконання ним вказівок прокурора (ст. 381-1 КК України) та її 

декриміналізація у 2014 р. На практиці нестійкість системи виявляється й в 

зростанні правопорушності суб’єктів кримінального процесу, неналежному 

забезпеченні прав людини в кримінальному процесі, про що свідчить 

зростання звернень до ЄСПЛ та інші показники. Між галузями права теж 

спостерігаються трансформаційні процеси, що пов’язані зі зміною правової 

(галузевої) природи правопорушень. 

За четвертою властивістю слід пояснити можливість існування 

інтеграційних властивостей між галузевими видами юридичної 

відповідальності, що зумовлюється системою юридичної відповідальності за 
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правопорушення і притаманні їй в цілому, а не конкретно окремому 

галузевому виду юридичної відповідальності. Їх наявність свідчить, що 

властивості системи хоча і залежать від властивостей її елементів, але не 

визначаються ними повністю, оскільки за системним методом дослідження 

система юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі не зводиться до простої сукупності її галузевих видів, а, 

розчленувавши її на окремі види юридичної відповідальності, не можна 

пізнати всі властивості системи в цілому. Тобто керуватися догмами одного 

виду юридичної відповідальності для пояснення специфіки усієї системи 

неможливо. Так, не підлягають бездумній екстраполяції окремі інститути 

юридичної відповідальності з одної галузі права в іншу. Такі як поняття 

правопорушення, вина та інші, хоча у своєму розвитку уся система 

юридичної відповідальності прагне до вироблення єдиних теоретичних та 

методологічних підходів, уніфікації законодавства та практичних процедур, 

законодавчого визначення, кодифікації тощо, що є цілком закономірним.  

Ознаки юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

нальному процесі. Для з’ясування сутності та правової природи юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі використаємо 

найбільш, як на нашу думку, вагомі ознаки, специфічні саме для цього 

явища, що зустрічаються в юридичній літературі [51, с. 6–7; 114, с. 583 та 

ін.]. Так, юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі характеризується такими атрибутивними ознаками: 1) вид 

державного примусу; 2) безумовний наслідок встановленого складу 

вчиненого правопорушення в кримінальному процесі як єдиної її підстави;  

3) визначається специфічним основним об’єктом правової охорони;  

4) обов’язковий елемент статусу суб’єктів кримінального процесу; 5) форма 

реалізації санкції правової норми; 6) реалізується в ході правозастосовної 

діяльності уповноважених державних органів або їх посадових осіб, а також 

міжнародних інституцій; 7) реалізується в спосіб належної правової 

процедури [45, с. 127–128]. 
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1. Вид державного примусу. Реалізація юридичної відповідальності 

опирається на державний примус, поруч з іншими заходами державного 

примусу вона покликана забезпечити нормальний стан здійснення 

кримінального судочинства, сприяє реальному виконанню його завдань, а в 

цілому забезпеченню ефективного функціонування усієї правової системи.  

У теорії частіше державний примус розуміється як «метод впливу 

держави на свідомість і поведінку, на особу і майно суб’єктів правових 

відносин, який застосовується державними органами відповідно до їхньої 

компетенції незалежно від волі та бажання юридично зобов’язаних суб’єктів 

з метою забезпечення належної реалізації права, попередження 

правопорушень, покарання та виправлення правопорушників, поновлення 

порушених прав» [639, с. 12]. Однозначно, що будь-який прояв державної 

влади – це прояв примусу цієї влади, який може містити позитивне чи 

негативне насилля. Насилля, його ступінь, якісні характеристики та мета 

застосування – індикатори демократичності цієї влади.  

У науці кримінального процесу багато учених небезпідставно 

ототожнюють примус із заходами забезпечення кримінального провадження 

[163, с. 229; 242, с. 68; 543, с. 629; 153, с. 161; 198, с. 18]. Звертаючи увагу на 

аксіологічну цінність цих заходів, В. О. Попелюшко указує, що «залежно від 

того, як законодавець за допомогою кримінального процесуального закону 

визначив баланс інтересів держави та інтересів особи через урегулювання 

мети, підстав, порядку та суб’єктів застосування цих заходів процесуального 

примусу, можна судити про ступінь свободи в державі і турботу про права 

людини в ній» [433, с. 4]. 

На основі законодавчого досвіду європейських країн Л. М. Лобойко та 

О. А. Банчук узагалі заперечують тотожність примусу з заходами 

забезпечення кримінального провадження. На їх думку, примус є там, де є 

застосування фізичної сили, тобто «заходами примусу доцільно визнавати 

лише привід, затримання особи, вилучення майна чи документів, під час яких 

застосовується фізична сила» [314, с. 133].  
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З наведеного також випливає давня наукова проблема співвідношення 

понять «примус у кримінальному процесі» та «кримінальний процесуальний 

примус», актуалізована ще Ф. М. Кудіним, який розрізняє їх між собою і 

співвідносить як ціле та частину [280, с. 41], хоча З. Ф. Коврига, 

В. М. Корнуков та інші такого розрізнення цих понять не проводили [237,  

с. 15–16; 255, с. 13–20]. 

Переконливою із цього дискурсу є позиція Б. Б. Булатова, який 

небезпідставно робить акцент на тому, що сучасна доктрина примусу в 

кримінальному судочинстві опирається на тезу, відповідно до якої виконання 

суб’єктами кримінального процесу покладених обов’язків забезпечується не 

тільки засобами, передбаченими кримінальним процесуальним законом, а й 

примусовими засобами, регламентованими іншими галузями права 

(адміністративного, кримінального, цивільного) або комплексними 

законодавчими актами [95, с. 20]. У свою чергу, цілковито не заперечуючи 

позицію Б. Б. Булатова, С. І. Вершиніна уточнює: «якщо захід примусу має 

конкретну галузеву належність, то очевидно, що правовідносини з його 

реалізації будуть виникати в рамках цієї ж галузі права» [106, с. 74]. Нею ж 

зазначається, що у «кримінальних процесуальних правовідносинах 

допускається застосування лише державного примусу, що отримав правове 

оформлення в кримінальному процесуальному законодавстві, так званого 

кримінального процесуального примусу» [106, с. 85]. Наголосимо на тому, 

що кримінальне процесуальне законодавство розуміється не лише як КПК 

України, а й як інші нормативно-правові акти іншої галузевої належності чи 

комплексні, що містять кримінальні процесуальні норми. Питання 

виокремлення, «вертикальних» та «горизонтальних» зв’язків галузей права та 

галузей законодавства, їхніх норм – це окрема наукова проблема. Усі аспекти 

примусу в кримінальному процесі урегулювати в КПК України об’єктивно 

неможливо, окремі положення містяться й в інших нормативно-правових 

актах. Наприклад, повноваження на застосування фізичної сили, спеціальних 

засобів тощо особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, 
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визначаються як КПК України (ст. 143), так й іншими законами щодо 

повноважень цієї особи, наприклад, Законом України «Про Національну 

поліцію» [461]. 

Отже, примус у кримінальному процесі – загальне родове поняття, 

правова категорія для інших понять, пов’язаних з цим інститутом: заходи 

забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, кримінальний 

процесуальний примус, «непроцесуальний» примус тощо, а тому примус у 

кримінальному процесі ще й інтегрована (міжгалузева) правова категорія [38, 

с. 498; 39, с. 209]. 

Заперечувати примус як метод державно-правового впливу в 

кримінальному процесі не можливо, оскільки метод переконання, якому 

часто відводиться провідна роль у правовому регулюванні, не завжди 

забезпечує досягнення завдань кримінального судочинства. Сподіватися 

лише на добровільне виконання обов’язку без можливості застосування 

примусу на основі санкції неправильно. Невипадково Л. С. Явич зазначає, 

«якщо в нормі права немає санкції, то вона може діяти в силу відповідності 

моральним вимогам, але як юридичний припис безглузда» [672, с. 98], 

додатково констатуючи, тим самими, примусову природу позитивного права.  

2. Юридична відповідальність – безумовний наслідок встановленого 

складу вчиненого правопорушення в кримінальному процесі як єдиної її 

підстави. Правопорушення нормативно визначені в законодавстві (КК, КПК, 

КУпАП, в ін. Законах України: Закон № 1402-VIII, Закон № 1697-VII, Закон 

№ 5076-VI тощо), в їх конкретних складах, а часто через загальні 

формулювання, такі як невиконання чи неналежне виконання процесуальних 

обов’язків або зловживання процесуальними правами чи повноваженнями. Ці 

правопорушення вчиняються лише в межах певних (у нашому випадках – 

кримінальних процесуальних) процесуальних правовідносин, що інсти-

туюють цю юридичну відповідальність. Проблема правопорушень в теорії 

права – комплексна, але остаточно не вирішена, а тому їй буде присвячено 

окремий розділ. Але ця ознака має теоретичну та нормативну конструкцію за 
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логікою «причина – наслідок», на практиці ж вона потребує остаточної 

індивідуалізації у рішенні суду чи компетентного органу, як результат 

діяльнісного підходу, тобто повинно бути встановлено процедурно. 

3. Визначається специфічним основним об’єктом правової охорони – 

сферою кримінального процесу, кримінальних процесуальних правовідносин 

як головного системоутворюючого фактора цього інституту відповідальності. 

Інші об’єкти, що зазнають посягання при порушенні цих процесуальних 

правовідносин, набувають ознак похідних, а у випадках значної шкоди чи 

суспільної небезпеки для інших об’єктів правової охорони та захисту в 

кримінальному процесі – головних (у підрозділі 1.3.4 дисертації розкрито 

зміст об’єкта правоохорони в кримінальному процесі). 

4. Обов’язковий елемент статусу суб’єктів кримінального процесу. 

Юридична відповідальність застосовується лише до правопорушника – 

суб’єкта цієї відповідальності. Юридична відповідальність не може бути 

безсуб’єктною [196, с. 67]. Суб’єкти кримінального процесу розрізняються 

між собою за своїм процесуальним статусом, кримінально-процесуальними 

функціями і завданнями, вступають між собою у неоднакові кримінально-

процесуальні правовідносини [44, с. 7–8]. Також на думку М. В. Вітрука 

«перехід від однієї стадії юридичної відповідальності до іншої 

супроводжуються зміною, конкретизацією правового статусу 

правопорушника (так само як і право потерпілого, компетентного 

юрисдикційного органу і посадової особи)» [119, с. 181]. 

«Статус (лат. status – становище) – правове становище (сукупність прав 

та обов’язків)» [670, с. 626]. Ученими ще у 70-х роках ХХ століття було 

висловлено думку про структуру, елементи правового статусу, про 

особливості галузевих та спеціальних статусів [120, с. 27–28; 14, с. 147]. 

Поняття «правовий статус» пропонується частіше розглядати у широкому та 

вузькому розумінні слова [388, 112]. Структурними елементами правового 

статусу, на думку багатьох учених, є тільки права та обов’язки конкретного 

суб’єкта (статус у вузькому розумінні слова). Законодавцем у більшості 
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випадків саме ці ознаки визначаються обов’язковими та найчастіше або в 

першу чергу відображаються в законах при закріпленні статусу того чи 

іншого суб’єкта кримінального процесу. 

Іншими ученими, крім прав та обов’язків, пропонується включення й 

інших складових частин до правового статусу, таких як: громадянство, 

правоздатність, принципи та гарантії забезпечення здійснення прав і 

обов’язків, юридична відповідальність та інших [254, с. 16; 528, с. 363]. 

Визнання юридичної відповідальності елементом (частиною) правового 

статусу особи потребуватиме законодавчого визначення системи 

відповідальності для суб’єктів кримінального процесу, так же деталізовано, 

як визначені їх права та обов’язки. 

Крім цього, у науці визначаються проблеми співвідношення категорій 

«суб’єкт правопорушення» та «суб’єкт юридичної відповідальності», які, на 

думку А. І. Кожевнікова, не слід ототожнювати, оскільки вони можуть не 

збігатися. З цього приводу він наводить підстави для їх розмежування: 

«…якщо категорія суб’єкта правопорушення пов’язана з вирішенням питання 

про наявність в діянні, учиненого останнім, підстави для його юридичної 

відповідальності, то категорія (поняття) суб’єкта юридичної відповідальності 

пов’язані із взаємними юридичними обов’язками і суб’єктивними правами 

правопорушника і держави в передбачуваних правовідносинах 

відповідальності, що об’єктивно виникли між ними в момент вчинення 

правопорушення» [241, с. 12]. Такі розбіжності є в інституті відшкодування 

шкоди, завданої незаконним переслідуванням, коли суб’єктом 

правопорушення чи навіть об’єктивно-протиправного діяння є суб’єкт 

владних повноважень, а таке відшкодування здійснює держава, як суб’єкт 

відповідальності перед особою. Через принцип індивідуальної 

відповідальності такі відмінності між цими суб’єктами можливі лише в 

інститутах цивільно-правової відповідальності.  

Також слід виділити, що будь-який суб’єкт юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі – це спеціальний суб’єкт, 
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спеціальні ознаки якого обумовлюються його спеціальним статусом у 

кримінальному процесі, за відсутності останнього немає й суб’єкта цієї 

юридичної відповідальності.  

Додаткової розробки потребує категорія деліктоздатності суб’єктів 

кримінального процесу при визначенні їх як суб’єктів кримінальної 

процесуальної відповідальності, оскільки бути суб’єктом судочинства ще не 

означає бути суб’єктом юридичної відповідальності. Кримінальне 

процесуальне законодавство не визначає критерії деліктоздатності цих 

суб’єктів за віком та осудністю, у випадках, якщо такий суб’єкт є малолітнім 

чи неповнолітнім, неосудним у кримінально-правовому розумінні. Тут навіть 

потребується певна диференціація її настання залежно від віку, оскільки одні 

заходи (видалення із зали судового засідання) можуть накладатися без його 

врахування, а от грошове стягнення – з моменту досягнення повноліття, а 

якщо застосована емансипація неповнолітньої особи, то з моменту 

досягнення шістнадцятирічного віку. Щодо осудності, то обмеження щодо 

штрафних заходів цієї відповідальності повинні мати абсолютний характер, 

тоді як правопоновлювальні заходи повинні застосовуватися з дотриманням 

інтересів суб’єкта відповідальності. 

5. Форма реалізації санкції правової норми, що містить заходи 

штрафного (карального) чи правопоновлюючого характеру і містить їх 

кількісні показники (вид, обсяг, міру). У вузькому значенні, санкція – це 

частина правової норми, що вказує на несприятливі наслідки. Цей аспект 

санкцій ученими також тлумачиться неоднозначно, зокрема санкцію 

визначають, як: 1) частину правої норми, що вказує наслідки невиконання 

правила, визначеного в диспозиції норми права [273, с. 48]; 2) частину статті 

кримінального закону, що містить вказівки на вид та розмір покарання [420, 

с. 23]; 3) нормативне визначення заходів державного примусу, що 

застосовуються у випадку правопорушення і містять його підсумкову 

правову оцінку [304, с. 3]; 4) правовий засіб забезпечення виконання 

юридичних обов’язків та охорони суб’єктивних прав від можливих порушень 
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[107, с. 47]; 5) елемент юридичної відповідальності, що слугує юридичною 

підставою певних процесуальних дій на стадії реалізації відповідальності 

[235, с. 9]; 6) правову форму юридичної, законодавчо визначеної, 

відповідальності [69, с. 26]; 7) елемент правової норми та як захід впливу 

[458, с. 47; 137, с. 6] й ін. підходи.  

Ученими вказується, і небезпідставно, що «в кримінально-

процесуальній сфері можуть бути правопорушення різних видів: 

кримінально-процесуальні, цивільні, адміністративні, дисциплінарні, а також 

злочини» [556, с. 76]. Тобто за правопорушення в кримінальному процесі 

застосовуються санкції відповідних галузей права: кримінального 

процесуального, кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Такий 

перелік залишається відкритим. Тут можливі різні комбінації застосування 

різногалузевих санкцій за правопорушення в кримінальному процесі, 

виходячи з самого виду правопорушення, його наслідків. У цьому сенсі 

помилковими є позиції про неможливість застосування одночасно норм 

процесуальної та іншої відповідальності [309, с. 111], таке застосування норм 

відповідальності йменують ще комплексною відповідальністю [155, с. 21]. 

При застосуванні санкцій іншої, непроцесуальної галузевої належності також 

можуть (в окремих випадках обов’язково) застосовуватися й процесуальні 

санкції. Для прикладу, так звані санкції нікчемності, внаслідок яких діяння, 

рішення суб’єктів процесу визнаються недійсними (скасовується рішення, 

докази визнаються недопустимими тощо). 

Слід підтримати думку Є. В. Шевельової про те, що окремі кримінальні 

процесуальні правопорушення є злочинами, і санкції цих правопорушень 

містяться в КК [637, с. 13]. Також і думку Л. М. Лобойка, що санкції, які 

передбачають відповідальність за порушення приписів норм процесуального 

права, але містяться в нормах інших галузей права, є санкціями норм 

кримінального процесуального права [316, с. 31]. Така «процесуалізація» 

матеріальної галузі права можлива лише в контексті розуміння санкції як 

частини процесуальної норми (логічної її структури), але не як частини статті 
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закону, а от в контексті функціонального призначення інститутів 

правопорушення в кримінальному процесі, санкцій та відповідальності, то 

усе має кримінальну процесуальну природу свого походження у їх 

функціональній єдності. Принаймні й С. О. Полунін розрізняє поняття 

«кримінальна процесуальна санкція» і «санкція кримінальної процесуальної 

норми», під останнім він розуміє кримінальні процесуальні санкції, а також 

санкції кримінального, цивільного, адміністративного та дисциплінарного 

права [429, с. 9]. Санкції є гарантіями виконання юридичних обов’язків усіма 

суб’єктами кримінального провадження, й застосовуються у випадку 

невиконання (неналежного, несвоєчасного виконання) цих обов’язків у формі 

реалізації юридичної відповідальності. У міждисциплінарному контексті ці 

санкції є обов’язковими частинами логічної кримінальної процесуальної 

норми, незалежно від свого галузевого «розташування» [24, с. 166].  

6. Реалізується в ході правозастосовної діяльності уповноважених 

державних органів чи їх посадових осіб, а також міжнародних інституцій. 

Застосування норм права (правозастосовна діяльність) інтерпретується як 

«владно-організаційна діяльність уповноважених державних органів, 

організацій і посадових осіб, яка здійснюється в процедурно-процесуальному 

порядку і полягає у реалізації норм права шляхом винесення юридичних 

рішень щодо конкретних суб’єктів з конкретних питань. З погляду 

формальної логіки, це підведення конкретного життєвого випадку під 

загальну правову норму і винесення на цій підставі акта застосування норм 

права. Застосування норм права є особливою (опосередкованою) формою 

правореалізації, а регулювання з допомогою акта застосування права є 

піднормативно-правовим» [529, с. 414]. Ознаки застосування норм права:  

1) державно-владний характер; 2) індивідуалізований і конкретизований 

характер; 3) процесуальний характер; 4) творчий, інтелектуальний характер; 

5) здійснюється на основі норм права; 6) юридично оформлений характер;  

7) забезпечувальний характер [529, с. 414–415]. 

Правозастосовну діяльність здійснюють тільки владні суб’єкти 
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кримінального процесу, які наділені владними (державно-владними) 

повноваженнями, і здійснюють конкретне провадження в кримінальній 

справі або інше провадження, а також спеціально створені та визначені 

законом державні органи, що не є суб’єктами кримінального процесу: ВРП, 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, а також міжнародні 

організації: ЄСПЛ тощо. Державні органи та їх посадові особи здійснюють 

застосування норм права юридичної відповідальності від імені держави, 

іменем України. Ця ознака виключає позитивний аспект розуміння 

юридичної відповідальності та усілякі твердження про добровільну форму 

реалізації юридичної відповідальності, оскільки в ній присутній важливий 

компонент – державно-владні повноваження суб’єктів кримінального 

процесу, що підкріплені примусом. 

7. Реалізується в спосіб належної правової процедури. У всякому разі 

повинно бути забезпечено застосування належної правової процедури 

реалізації юридичної відповідальності на усіх її етапах (стадіях), характерної 

для кожного галузевого виду юридичної відповідальності за правопорушення 

в кримінальному процесі. Якщо правопорушення вчинюються при здійсненні 

кримінальних процесуальних правовідносин, то сама відповідальність за них 

реалізовується як у межах кримінальних процесуальних правовідносин 

(характерно для кримінальної процесуальної відповідальності в межах цього 

ж провадження, а для кримінальної відповідальності теж в межах 

кримінальних процесуальних правовідносин, але в іншому кримінальному 

провадженні (справі). Інші види відповідальності в межах інших 

правовідносин: дисциплінарних деліктних, адміністративних деліктних, по 

реабілітації, відшкодуванню шкоди тощо. Процедурний (процесуальний) 

порядок передбачає можливість оскарження акта про застосування заходів 

юридичної відповідальності та правовий порядок його ревізії. Також 

законодавством визначаються й інші процедури, підстави, умови тощо 

юридичної відповідальності: її виключення, звільнення від неї, розстрочка 

виконання, умовне виконання та ін. 
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Сукупність наведених ознак свідчить про правову інституційність як 

юридичної відповідальності в цілому, так і конкретно юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, її 

самостійність та відокремленість у системі права, міжгалузевий характер на 

основі органічного поєднання норм матеріального та процесуального права, 

що має публічно-правовий характер, імперативний метод регулювання. 

При визначені галузевої належності юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, окрім наведеного, слід звернутися 

до логіки доводів М. Є. Шумила про публічно-правову (кримінальну 

процесуальну) природу та галузеву належність інституту реабілітації. Дещо 

пристосованими до нашої ситуації узагальненими тезами доводів є такі: саме 

в результаті взаємодії різногалузевих норм права забезпечується їх 

узгодженість у регламентації відносин, що виникають після вчинення 

правопорушення у кримінальному процесі; юридичну природу визначає саме 

порушення вимог кримінального процесуального закону, що й призвело до 

порушень в інших сферах правового регулювання [658, с. 113–14]. 

При цьому О. Д. Гринь доречно звертає увагу, що «практично 

невивченим до теперішнього часу є питання про те, чи можна розглядати 

юридичну відповідальність як міжгалузевий комплексний правовий 

інститут» [157, с. 11]. 

Кожен з видів юридичної відповідальності є самостійним у межах своєї 

галузі, інколи однойменної, але заради цієї галузі ця відповідальність  

у вигляді конкретних правопорушень не існує, тому що спершу охороняє, у 

нашому випадку, кримінальні процесуальні правовідносини, а також інші 

галузеві процесуальні правовідносини, які є детермінуючими для кожного 

виду відповідальності. У матеріальних галузях права окремі склади 

правопорушень групуються за окремими родовими об’єктами, що 

позначають сферу якоїсь діяльності, наприклад в КК України: розд. XVII 

«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням публічних послуг», розд. XVIIІ «Злочини проти правосуддя».  



 154 

На запити практики кожен вид юридичної відповідальності 

розвивається у співвідношенні один до одного в міждисциплінарному 

зв’язку, а не сепаратно в межах своєї галузі шляхом довільного додавання чи 

віднімання складів правопорушень. Для матеріальної галузі права (перш за 

все кримінальної чи адміністративної) неважливо, скільки відповідних 

складів правопорушень існує. Юридична відповідальність за конкретну 

поведінку суб’єкта процесу як протиправну передусім обумовлена 

практикою, правоохоронною чи судовою діяльністю, соціальним запитом на 

охорону тих чи інших правовідносин, щонайперше процесуальних, а не 

матеріальних. Інакше кажучи, криміналізація чи декриміналізація певних 

діянь (чи віднесення їх до інших видів правопорушень) залежить від 

політико-правової волі законодавця, потреб практики, соціального чи 

корпоративного замовлення, а не суто внутрішніх потреб конкретної 

матеріальної галузі права. 

Для підтвердження вищесказаного варто зупинитися на проблемі 

«чистої галузевості» того чи іншого виду юридичної відповідальності. Кожен 

з названих вище видів юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є не просто галузевим, а міжгалузевим. Усе частіше 

учені доходять думки, що традиційні галузеві види юридичної 

відповідальності мають ознаки міжгалузевості. Приміром, О. М. Тарбагаєв 

дійшов висновку, що «насправді відповідальність у кримінальному праві є 

комплексним міжгалузевим інститутом, що істотно коригує механізм впливу 

кримінально-правових норм на поведінку суб’єктів. Це виражається зокрема 

в тому, що КК в низці випадків надає значення обставинам, що породжують, 

змінюють і припиняють розвиток кримінально-правових відносин, 

юридичним фактам, передбаченим іншими галузями права» [570, с. 3]. Також 

і О. Є. Рєпєтєва в назві своєї дисертації «Юридична відповідальність за 

правопорушення – міжгалузевий інститут права, загальнотеоретичний 

аспект» (2010) і по її тексту визначила юридичну відповідальність за 

правопорушення як міжгалузевий інститут права, уточнюючи, щоправда, 
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галузеві види відповідальності стосовно правопорушень в сфері праці, 

сімейних, екологічних, фінансових правопорушень [494, с. 8]. 

Отже, інститут юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі за своєю правовою природою є кримінальним 

процесуальним, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим, 

міждисциплінарним). 

Окрім ознак юридичної відповідальності, для розкриття її сутності в 

літературі також наводяться її елементи, що інколи розуміються як її ознаки 

[81, с. 8], в іншому випадку, як її складові (змістовні) елементи [200, с. 173] 

чи основні елементи механізму правового регулювання [425, с. 6]. На основі 

вивчення цих та інших наукових джерел [202, с. 9; 324, с. 5; 424, с. 10] до 

конструкційних елементів теорії юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі нами віднесено: 1) мету, цілі, 

завдання та функції юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 2) принципи цієї юридичної відповідальності; 3) її 

підстави, умови та стадії; 4) встановлений склад правопорушення в 

кримінальному процесі як підстава юридичної відповідальності; 5) систему 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі та 

її системні теоретичні, законодавчі та практичні проблеми і напрями їх 

вирішення. 

 

2.2 Цілі, завдання та функції юридичної відповідальності  

за правопорушення в кримінальному процесі 

 

Для з’ясування сутності та призначення юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі має значення виявлення 

юридичного змісту її елементів: мети, цілей, завдань та функцій. 

Цілі юридичної відповідальності за правопорушення в криміналь-

ному процесі. Мету формують цілі. Вони більш конкретизовані  

і стосовно мети мають проміжний характер. Зокрема основні цілі юридичної 
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відповідальності у їх сукупності К. Г. Волинкою сформовані таким чином:  

1) забезпечення нормального функціонування правового механізму 

правового регулювання шляхом гарантування реалізації суб’єктами правових 

відносин суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; 2) охорона існуючого 

державного ладу та суспільного порядку; 3) утвердження законності і захист 

правопорядку; 4) захист прав і свобод громадян від незаконних порушень;  

5) покарання винного у скоєнні правопорушення; 6) попередження скоєння 

правопорушень у майбутньому [123, с. 186].  

Теоретиками права Р. Л. Хачатуровим та Д. А. Ліпінським наводиться 

власна система основних цілей юридичної відповідальності: 1) виправлення 

правопорушників та виховання громадян; 2) покарання, кара, звуження 

майнової сфери та особистої немайнової; 3) стабілізація темпів приросту 

правопорушень, зниження рівня правопорушності (превенція);  

4) відновлення порушених суспільних відносин; 5) закріплення, 

упорядкування суспільних відносин та їх удосконалення. Далі ними 

зазначається важливе правило про те, що «цілі, у свою чергу, слугують 

класифікаційними підставами для функцій юридичної відповідальності» 

[612, с. 389]. 

Отже, на основі загальнотеоретичних підходів до визначення цілей 

юридичної відповідальності, вважаємо, що основними цілями юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі є:  

1) закріплення, упорядкування суспільних (правових) відносин у сфері 

кримінального провадження та їх удосконалення; 2) виправлення 

правопорушників та виховання інших громадян; 3) відновлення порушених 

суспільних та правових (процесуальних) відносин і станів; 4) покарання 

винуватого у вчиненні правопорушення; 5) запобігання вчиненню 

правопорушень у майбутньому [33, с. 22]. Для кожної основної цілі, що 

досягається не відразу, а через низку похідних, проміжних цілей, 

продиктованих доктриною юридичної відповідальності та запитами 

суспільної практики і відповідає певна функція юридичної відповідальності. 
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Так, за основну ціль «закріплення, упорядкування суспільних 

(правових) відносин у сфері кримінального провадження та їх 

удосконалення» відповідає функція юридичної відповідальності – 

регулятивна. Для цієї основної цілі характерні такі проміжні цілі: закріплення 

належних процедур кримінального провадження та функціонування 

юридичної відповідальності; створення дієвих механізмів захисту прав і 

свобод людини; нормативно-правове упорядкування прав та обов’язків 

суб’єктів процесу і заходів їх юридичної відповідальності у випадках 

невиконання процесуальних обов’язків; удосконалення правовідносин у 

сфері кримінального судочинства. 

За основну ціль «виправлення правопорушників та виховання інших 

громадян» відповідає виховна функція юридичної відповідальності, 

ставляться похідні цілі: витіснення зі свідомості суб’єктів кримінального 

процесу негативних нігілістичних та протиправних установок; формування в 

них високого рівня правосвідомості, правової культури, поваги до закону; 

виправлення правопорушників, а в перспективі і їх перевиховання. 

За основну ціль «відновлення порушених суспільних та правових 

(процесуальних) відносин і станів» відповідає відновлювальна функція 

юридичної відповідальності. Вона обумовлена досягненням таких 

найближчих цілей: відновлення порушених прав суб’єктів кримінального 

процесу та нормальних суспільних відносин; відшкодування завданої шкоди; 

відновлення соціальної справедливості та встановлення суспільного спокою. 

За основну ціль «покарання винуватого у вчиненні правопорушення» 

відповідає каральна функція та такі проміжні цілі: кара правопорушника; 

покладання додаткових обов’язків на правопорушника матеріального, 

морального, фізичного, організаційного (процесуального) характеру; осуд 

правопорушника та його протиправного діяння; докір за протиправну 

поведінку; реальності та невідворотності відповідальності та покарання. 

За основну ціль «запобігання вчиненню правопорушень у 

майбутньому» відповідає превентивна функція юридичної відповідальності. 
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Указана ціль досягається шляхом загальної та конкретної превенції: 

запобігання правопорушенням; забезпечення належної поведінки суб’єктів 

кримінального процесу; усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

правопорушень; стабілізація та зниження рівня правопорушності у сфері 

кримінального процесу. 

Завдання юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. Під завданнями розуміють «1. Наперед 

визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін. 

Настанова, розпорядження виконати певне доручення. 2. Мета, до якої 

прагнуть; те, що хочуть здійснити» [533, с. 40]. З цього філологічного 

посилання з’ясовуємо для себе, що завданнями є те, що необхідно виконати, 

вирішити, щоб досягти певної мети, цілей, які є первинними щодо завдань. 

Завдання юридичної відповідальності найчастіше визначають як 

«забезпечення законності, попередження та припинення правопорушень» 

[302, с. 45], «захист, охорона суспільних відносин, зміцнення законності та 

правопорядку» [612, с. 401], «захист та охорона правопорядку; стабілізація 

темпів росту правопорушень; формування активної громадянської позиції; 

виховання в населення відповідальної, законослухняної поведінки; 

невідворотність настання юридичної відповідальності; підвищення рівня 

правосвідомості та правової культури в суспільстві; вирішення нагальних 

соціально-економічних проблем; зміцнення законності» [204, с. 16], 

«покарання винних осіб, поновлення порушених прав, запобігання вчиненню 

нових правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяли» [19, с. 54].  

Як бачимо, завдання юридичної відповідальності у своїх 

формулюваннях подібні до її цілей, але вони не тотожні. Цілі визначають 

бажаний результат, тоді як завдання указують на ті умови та обставини, що 

потрібно вирішити, щоб досягнути цього результату (цілей). А тому в 

інституті юридичної відповідальності доцільно говорити про основні 

(загальні) завдання, спрямовані на вирішення мети та загальних цілей 

юридичної відповідальності, та похідні (проміжкові), що спрямовані на 
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вирішення похідних цілей. Похідні цілі та завдання юридичної 

відповідальності – досить динамічні категорії, визначаються законодавцем в 

нормативно-правових актах (доктринах, концепціях), існують у свідомості 

правозастосовників та обумовлюють миследіяльнісний аспект 

функціонування суб’єктів кримінального процесу. 

Завдання юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі обумовлені й завданнями кримінального 

провадження, що визначені у ст. 2 КПК України, а також нормативними 

положеннями інших законів. Приміром, у ст. 1 КК України визначається,  

«1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення 

охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського 

порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України 

від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 

запобігання злочинам. 2. Для здійснення цього завдання Кримінальний 

кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які 

покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили». Тобто в цій статті указані 

завдання нормативно-правового упорядкування прав та обов’язків суб’єктів 

процесу і заходів їх юридичної (кримінальної) відповідальності у випадках 

невиконання процесуальних обов’язків значної суспільної небезпеки 

(вчинення кримінальних правопорушень), що направлене на досягнення цілі 

«закріплення, упорядкування суспільних (правових) відносин у сфері 

кримінального провадження та їх удосконалення», якій відповідає функція 

юридичної відповідальності – регулятивна. Такі завдання обумовлені й 

принципом застосування тільки визначених законом заходів юридичної 

відповідальності. 

Функції юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. Деякі учені узагалі заперечують існування функцій 

у юридичній відповідальності, зокрема В. М. Горшеньов аргументує це тим, 

що «відповідальність – це властивість індивіда, а тому неможливо визнати 

правомірною постановку питання про так звані «функції відповідальності». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%E7%E0%E2%E4%E0%ED#w13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%E7%E0%E2%E4%E0%ED#w14
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Функціями володіють міри державного примусу» [151, с. 96]. В. А. Тархов 

також вважає, що «здатність (хоч би в чому) ніяк не може бути 

відповідальністю, як не може бути обов’язком здатність нести обов’язок і т. 

ін. Здатність є характеристикою суб’єкта, а не відповідальності» [571, c. 268]. 

Однак, значна кількість дослідників доводять факт наявності функцій в 

юридичній відповідальності (М. В. Вітрук, А. І. Галаган, М. С. Кельман, 

І. О. Кузьмін, Д. А. Ліпінський, О. Г. Мурашин, М. П. Трофімова, 

Р. Л. Хачатуров, А. Є. Шевченко та ін.). 

Слово «функція» походить від лат. functіo – виконання, звершення [531, 

с. 727]. А під функціями юридичної відповідальності розуміють: «головні 

прояви призначення юридичної відповідальності» [132, с. 133], «основні 

напрямки впливу норм юридичної відповідальності на суспільні відносини, 

через які досягаються її цілі та проявляється призначення» [586, с. 6], 

«головні напрямки юридичного впливу як на правопорушника, так і на інших 

осіб, із метою захисту правопорядку і виховання суб’єктів права, які вчинили 

або можуть вчинити правопорушення» [227, с. 330], «основні напрямки 

впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини, поведінку 

суб’єктів, мораль, правосвідомість, культуру, в яких розкриваються її 

сутність, соціальне призначення і через які досягаються цілі юридичної 

відповідальності» [612, с. 416]. Так, бачимо, що більшість учених одностайні 

в тому, що під функціями юридичної відповідальності слід розуміти головні 

напрямки впливу юридичної відповідальності на суспільні відносини та 

поведінку суб’єктів, через які досягаються її цілі та виявляється соціальне 

призначення. 

Функції юридичної відповідальності – системне утворення, яке, згідно 

з логікою дефініцій, має як головні (основні) напрямки впливу, так  

і не головні (не основні). Зокрема такий висновок нами зроблено на основі 

ознайомлення з результатами наукового дослідження І. В. Гловюк, яка 

вперше виділила «рівні кримінально-процесуальних функцій: 

основоположний (первинний), вторинний, обслуговуючий та паралельний 
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(приєднаний), на основі чого побудовано систему кримінально-

процесуальних функцій» [141, с. 13] та здійснила їх класифікацію за 

зазначеними рівнями. Така конструкція є методологічним підґрунтям для 

наших роздумів про систему функцій юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі, їх поділу на основні та похідні й 

інші (паралельні), а також системні взаємозв’язки між ними. 

До системи функцій юридичної відповідальності учені відносять різну 

їх кількість, неоднозначно їх класифікують, а також використовують різні 

терміни для позначення однієї й тої ж функції. Дискутується також й питання 

про те, що для одного виду юридичної відповідальності та чи інша функція є 

головною, а для інших другорядною [638, с. 269].  

Різноманітність ролей тої чи іншої функції у конкретному виді 

юридичної відповідальності цілком зрозуміла, тому що свій охоронний та 

регулятивний вплив на правові відносини кожна юридична відповідальність 

здійснює по-різному залежно від системи своїх засобів впливу. Приміром, 

визнана головна роль відновлювальної функції для цивільно-правової та 

процесуальної відповідальності, тоді як каральна в них проявляється меншою 

мірою, лише в своїх складових осуду, докору за неправомірну поведінку 

часто без штрафного впливу на правопорушника. І навпаки, для 

кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності більш 

характерним є домінування застосування каральних (штрафних) санкцій. 

Інші функції юридичної відповідальності (регулятивна, виховна, 

превентивна) також проявляють свою роль залежно від інтенсивності, 

частоти, обсягу реалізації заходів юридичної відповідальності. Також функції 

«нерозчиняються» одна в одній, а в багатогранній своїй системі функцій, і 

навіть в одномірній площині їх перспективи (фр. perspective, від лат. perspicio 

– ясно бачу) проявляться в різних обсягах їх правового впливу. 

З іншого боку, складність життєвих та правових ситуацій обумовлює 

непрямолінійну головну-другорядну роль тої чи іншої функції юридичної 

відповідальності в їх системі, оскільки для вирішення конкретних ситуацій 
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потребується полігональний вплив її функцій задля забезпечення 

ефективності самої юридичної відповідальності з вирішення цих ситуації. 

Тому навіть у статиці законодавство про юридичну відповідальність містить 

калібрувальні її інститути (звільнення від відповідальності, призначення 

більш м’якого покарання, заміни частин заходів відповідальності іншими, їх 

розстрочки, відносно визначені та альтернативні санкції тощо), що на 

практиці дають можливість правозастосовнику регулювати силу потужності 

та динаміку прояву функціонального впливу юридичної відповідальності 

відповідно до її заявлених доктринальних стандартів мети й цілей. 

Систему функцій юридичної відповідальності, на думку учених, 

складають функції: «превентивна (запобіжно-виховна); репресивна 

(каральна); компенсаційна (поновлююча); сигналізаційна» [337, с. 145], 

«каральна; превентивна (виховна)» [645, с. 14], «каральна (відплати); 

компенсаційна (відновлювальна); попереджувальна (профілактична, превен-

тивна)» [546, с. 62], «правоохоронна (правопоновлювальна (компенсаційна)) 

та виховна (загальнопревентивна та спеціальнопревентивна» [528, с. 435], 

«каральна; штрафна; попереджувальна (превентивна); виховна; 

компенсаційна (правопоновлювальна)» [352, с. 477], М. В. Вітрук доходить 

висновку, що «інститут юридичної відповідальності здійснює регулятивну 

функцію суспільних відносин, основними функціями юридичної 

відповідальності є відновлювально-компенсаційна і карально-штрафна, а її 

додатковими функціями слугують превентивна та виховна» [119, с. 35], 

«регулятивна, превентивна, відновлювальна, каральна, виховна» [612, с. 417; 

586, с. 6]. Останній перелік, на нашу думку, найбільш чітко визначає систему 

основних функцій юридичної відповідальності. Функції юридичної 

відповідальності є похідними від функцій права, при цьому мають свої 

особливості, опосередковані метою тої чи іншої юридичної відповідальності. 

Елементами змісту функцій юридичної відповідальності є: «об’єкти 

впливу, формальні підстави, фактичні підстави, способи здійснення, 

результати впливу (наслідки)» [612, с. 421]. Уточнимо, що тут же 
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потребуються додаткові елементи цього змісту: указівка на додаткові 

(похідні) функції щодо основної та взаємозв’язки між функціями, що 

відповідає системно-функціональному методу дослідження. Нами виділені 

п’ять головних традиційних функцій як основних для юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, поряд з ними 

називаються й інші (похідні), що мають різні взаємозв’язки з основними. У 

літературі такі похідні функції часто називаються головними, їм 

приписується самостійна роль. На применшення їх ролі ми не претендуємо, 

лише позначаємо їх окремі зв’язки (корелюючі, координаційні, 

субординаційні) з традиційними основними функціями. 

Так, регулятивна функція юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі – це напрям здійснення впливу 

правових норм юридичної відповідальності на поведінку суб’єктів 

кримінального процесу, що проявляється в їх правомірній поведінці, у 

виконанні процесуальних обов’язків. Є основою для виникнення інших 

функцій відповідальності у разі неналежного впливу. Юридичні підстави: 

належні процедури кримінального провадження та реалізації юридичної 

відповідальності; права, обов’язки та відповідальність суб’єктів 

кримінального провадження; юридичні склади правомірної та протиправної 

поведінки. Фактичні підстави: правомірна та протиправна поведінка. 

Способи здійснення: чітке визначення в законодавстві моделей поведінки та 

статусів суб’єктів, юридичних стимулів (заохочень, пільг, привілеїв та ін.) та 

обмежень (заборон, обов’язків та ін.). Результат: дієвість та ефективність 

кримінального провадження. Взаємозв’язок з охоронною функцією права, 

яка є похідною від регулятивної. У структурі цієї функції повинні 

проявлятися організуюча, корегуюча, стимулююча, наглядова та інші 

функції, що сприятимуть ефективній реалізації регулюючого впливу 

юридичної відповідальності як на правовідносини у сфері кримінального 

процесу, так і на інші соціально значимі дії. Неефективність реалізації цієї 

функції призводить до необхідності «включення» інших функцій юридичної 
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відповідальності. 

Виховна функція – це напрям здійснення впливу правових норм 

юридичної відповідальності на свідомість суб’єктів кримінального процесу, 

що проявляється у формуванні високої правосвідомості та правової культури, 

формує їх правомірну поведінку. Багатьма ученими дещо скептично 

оцінюється роль цієї функції за сучасних умов плюралізму, удаваної свободи 

та відсутності сталих правових ідеалів, але повністю виключати її безглуздо. 

Юридичні підстави: правові норми, що визначають інститут юридичної 

відповідальності в цілому. Фактичні підстави: ефективна та дієва практика з 

реалізації інституту юридичної відповідальності. Способи: підвищення 

авторитету правоохоронних органів та суду; утвердження справедливості 

кримінального судочинства; усунення причин та умов, що сприяли вчиненню 

правопорушень; забезпечення невідворотності настання юридичної 

відповідальності. Результат: усунення протиправних установок у 

правопорушників, формування в усіх громадян високого рівня 

правосвідомості та правової культури. Взаємозв’язок з превентивною 

функцією (сприяє запобіганню правопорушень у майбутньому), каральною 

та правопоновлювальною (реальне, своєчасне, справедливе покарання 

формує впевненість у надійності правової системи), пов’язана і з функцією 

залякування. Для ефективності виховного впливу юридичної 

відповідальності слід визнати важливість й інформаційної (сигнальної) 

складової (функції), яка повинна сприяти доступності до інформації про 

факти правопорушень та юридичної відповідальності за них, 

транспарентності діяльності судових та правоохоронних органів. Похідні 

функції: мотиваційна, соціалізації, педагогічна, пропагандистська, 

виправлення та перевиховання правопорушників. 

Відновлювальна функція – це напрям впливу правових норм юридичної 

відповідальності, який проявляється у відновленні прав суб’єктів 

кримінального процесу, відновленні та упорядкуванні порушених 

правовідносин, відновленні нормального стану кримінального провадження. 
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Юридичні підстави: норми законодавства про відновлення правового 

положення суб’єктів кримінального процесу та нормального стану 

кримінального судочинства загалом. Фактичні підстави: наявність 

порушених прав, правовідносин, що потребують поновлення. Процесуальні 

підстави: юридичний акт про поновлення правового становища та 

відновлення нормального стану судочинства. Способи: законодавче 

визначення механізмів поновлення різних правових станів; скасування 

(зміна) незаконних та необґрунтованих актів провадження; відшкодування 

(компенсація) шкоди, завданої правопорушенням; відновлення правового 

статусу; реабілітація. Результат: відновлення порушених суспільних та 

правових (процесуальних) відносин і станів. Взаємозв’язок з охоронною 

функцією права і каральною функцією, що слугує критерієм поділу 

відповідальності на каральну та правопоновлювальну. Похідні функції: 

правопоновлювальну, реабілітації, компенсаційна, відшкодування, 

реститутивна. 

Каральна функція – це напрям впливу правових норм юридичної 

відповідальності на суб’єктів кримінального процесу, які вчинили 

правопорушення, що проявляється в обмеженнях, визначених у заходах 

відповідальності. Юридичні підстави: наявність норми права, що визначає 

діяння як протиправне та заходи юридичної відповідальності за це діяння. 

Фактичні підстави: протиправна поведінка суб’єкта кримінального процесу, 

неналежне виконання ним своїх кримінальних процесуальних обов’язків. 

Процесуальні підстави: акт притягнення до юридичної відповідальності. 

Способи здійснення: чітке визначення в законодавстві складів 

правопорушень та заходів юридичної відповідальності; реакція держави на 

правопорушення; осуд. Результат: покарання правопорушників. 

Взаємозв’язок з охоронною функцією права, відновлювальною функцією 

юридичної відповідальності. Похідними є функції осуду, докору, репресії, 

кари, відплати, штрафна. 

Превентивна функція – це напрям впливу правових норм юридичної 
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відповідальності на поведінку суб’єктів кримінального процесу, який 

спрямована на недопущення ними правопорушень на цей час та в 

майбутньому. Юридичні підстави: правові норми щодо забезпечення 

правопорядку. Фактичні підстави: факти порушень закону та ризики 

вчинення нових правопорушень. Способи: чітке визначення обов’язків 

суб’єктів кримінального процесу; визначення заборон; ефективний контроль 

за поведінкою суб’єктів; заходи забезпечення кримінального провадження; 

заохочення правомірної поведінки; невідворотність реалізації негативної 

відповідальності тощо. Результат: стабілізація та зниження рівня 

правопорушності, запобігання вчиненню правопорушень у майбутньому. 

Тісний взаємозв’язок з виховною та каральною функціями. Похідні функції: 

загальна та спеціальна превенція, попередження, запобігання. 

Оригінальною є думка В. В. Сорокіна про те, що існують функції 

юридичної відповідальності, що замовчуються або ігноруються. До таких 

функцій він відносить функцію залякування, аргументуючи свою точку зору 

тим, що «функція залякування не поглинається попереджувальною функцією 

і може розглядатися як самостійна, оскільки весь юридичний процес, 

пов’язаний з юридичною відповідальністю, пронизаний залякуванням і 

психотравмуючим впливом на правопорушника. Виховання страху і погроз є 

грубим способом впливу на людей, але сучасні правоохоронні системи країн 

світу не відмовляються від такого впливу. Правоохоронці збуджують психіку 

правопорушника, засуджуючи його самого і діяння, яке він скоїв. При цьому 

засудження людини фактично починається задовго до винесення можливого 

обвинувального вироку. Заподіяння звинуваченій у вчиненні правопо-

рушення особі страждань входить в обов’язкову програму правозастосовної 

діяльності. Що стосується кримінальної відповідальності, то вона взагалі не 

спрямовується на відшкодування заподіяної злочином шкоди – всю її зводять 

до одного тривалого травмуючого морально-психологічного впливу на особу, 

яка вчинила злочин. Кримінально-правова доктрина сучасних країн 

висловлює переконаність у тому, що утримати людей від вчинення злочинів 
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може тільки страх перед травмуючим впливом заходів юридичної 

відповідальності» [546, с. 63]. Важко не погодитися зі сказаним, якщо 

інформацію про юридичну відповідальність, окрім наукових трактатів, 

окремі з яких багато в чому доктринально застарілі, цензуровані 

ідеологічними, науковими та правовими догмами, отримувати й з інших 

більш динамічних, «відкритих», але доволі «емоційних» джерел – засобів 

масової інформації, кіномистецтва, художньої літератури. Завершуючи свою 

думку, В. В. Сорокін підсумовує, що «факт вчинення злочину 

правопорушника дає підставу для обмеження його прав, але не позбавляє 

його ознак людини. Тому правоохоронна система не повинна займатися 

розлюдиненням тих, хто оступився, навпаки, вона повинна зміцнювати їх 

людську подобу і гідність, виправляючи їх спосіб життя» [546, с. 64]. Звісно, 

що елементи функції залякування в юридичній відповідальності присутні, 

але через його негуманність у законодавстві, літературі на підміну йому 

вживаються різні правові синоніми терміна залякування, наприклад, 

«превенція». Зважаючи на проголошені гуманізм, верховенство права, 

верховенство прав людини та інші соціальні й правові цінності сучасних 

демократій, повністю не потрібно й неможливо виключити, замовчувати й 

окремі тоталітарні, диктатні елементи, що об’єктивно притаманні впливу 

держави на суспільство, інакше, людство буде обдурено чистою «святістю» 

демократичних цінностей й далі буде потопати в ілюзіях ідеальної правової 

держави та соціального суспільства, що даровані ліберальними цінностями в 

праві. Важливо, щоб залякування, обман та інше як елементи превенції, 

переконання, виховання мали мінімально дозволений характер, визначалися 

законодавчими межами допустимих психологічних (непсихічних) прийомів, 

а не були елементом каральної функції юридичної відповідальності та 

доктрини держави і права, оскільки буде передумовою для свавілля, 

політичних та інших репресій. 

Наостанок зазначимо, що функції юридичної відповідальності 

реалізуються системно. У процесі їх реалізації забезпечується мета не просто 
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впливу інституту юридичної відповідальності на суспільство і відносини, що 

в ньому складаються, а ще й досягнення соціально значущого корисного 

результату, що дозволяє функціям юридичної відповідальності перебувати в 

доцільному зв’язку одна з одною [354, с. 8]. 

Отже, інститут юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі як системне утворення має свої мету, цілі, завдання 

та функції, що розкривають його правову сутність та призначення. Мета 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі 

обумовлена її завданнями, що вирішуються за допомогою системи цілей. Цілі 

зумовлюють функції юридичної відповідальності. Мета єдина, а цілі, 

завдання та функції складають комплекс основних елементів цього правового 

інституту, так і похідних. Усі вони взаємопов’язані між собою та діють 

системно, але змістовний прояв тих чи інших елементів залежить від 

галузевого виду юридичної відповідальності. Елементи цього інституту 

обумовлені загальною специфікою юридичної відповідальності та окремих 

видів юридичної відповідальності за галузевим поділом.  

 

2.3 Засади юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі 

 

При достатньо широкому розробленні вчення про засади (принципи) 

права, як важливого правового інституту, усе ж таки спірними залишаються 

питання щодо їх поняття, юридичних властивостей та призначення, форм 

вираження та класифікації, юридичного змісту кожної з них, співвідношення 

засад (принципів) у різних сферах правозастосування з засадами 

(принципами) загальної теорії права. Важливо зазначити, що ми оперуємо 

термінами «принципи» та «засади», і вважаємо, що суттєвої відмінності між 

ними немає, оскільки й більшість правників вживають ці терміни як 

синоніми. У ч. 3 ст. 2 КАС України та у ч. 3 ст. 2 ЦПК України також ці 

терміни вжиті як синоніми: «Основними засадами (принципами)…». Слід 
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зазначити, що й лексичний зміст цих слів тлумачиться одне через одне. 

Ґенеза терміну «принципи» свідчить про його законодавче вираження в 

терміні «засади», що сприяє її ціннісній акцентуації (ст. 3 ЦК України, й 

окрема гл. 2 в КПК України). У Конституції України ці терміни в різних 

статтях вживаються самостійно: наприклад: «принцип верховенства права» 

(ст. 8) і «засади судочинства» (ст. 129). 

Проблеми засад юридичної відповідальності за правопорушення у 

кримінальному процесі, перш за все, ґрунтуються на проблемах засад 

юридичної відповідальності та проблемах засад кожного галузевого виду 

юридичної відповідальності, в основі яких лежать їх загальнотеоретичні 

проблеми. 

При спробі наведення авторами визначень поняття принципів права 

здебільшого спостерігається взаємопроникність основних постулатів 

природного (ідея, правова свідомість) та позитивного права (нормативна 

визначеність). Наведемо одне з найбільш вдалих, розроблене 

С. П. Погребняком, під якими він пропонує розуміти «систему найбільш 

загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у праві, які є 

концентрованим виразом найважливіших сутнісних рис і цінностей, що 

притаманні цій системі права і визначають її характер та напрямки 

подальшого розвитку» [423, с. 22–23]. 

В основі засад (принципів) права лежать багатовікові ідеї про 

справедливе судочинство та права людини, вони мають не природне 

походження, а є результатом суспільної діяльності людини віддзеркалюють 

світоглядні та наукові уявлення в суспільстві, є індикаторами рівня його 

розвитку, та визначають цінність права в суспільстві. При наявності волі 

законодавця принципи віднаходять своє законодавче закріплення, але в тій 

чи іншій мірі, оскільки зміст одного й того ж принципу в різні історичні 

епохи неоднорідний, і в межах навіть короткого історичного проміжку часу 

зміст принципу може змінюватися. Зокрема засада недоторканності особи у 

ст. 12 КПК України 2012 р. набула ширшого змісту у порівнянні зі змістом 
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ст. 14 КПК України 1960 р. У цьому разі вплив на зміст цієї засади чинять й 

рішення КСУ. Приклад: рішення у справі про строки адміністративного 

затримання [501], в якому висловлені цінні для практики й законодавства 

положення щодо адміністративного та кримінального процесуального 

затримання. Важливим джерелом засад (принципів) права, їх змісту є 

міжнародно-правові документи про права людини, судочинство та з інших 

питань, а також рішення ЄСПЛ, які є джерелом нашого права (ст. 17 Закону 

№ 3477-IV). 

У зв’язку з цим постає важливе теоретичне та практичне питання про 

форми вираження принципів права, оскільки «згідно з традиційним підходом 

принципи розглядаються лише як зміст права (норми-принципи)» [423, с. 30], 

закріплені у законодавстві прямо або опосередковано, а з позиції 

дуалістичної концепції, «як зміст права і як його форма (джерело)» [423,  

с. 30]. Якщо нормативність принципу обов’язкова (текстуальне вираження в 

законі, хоча б на рівні загального нормативного закріплення), то 

нормативність його змісту не є абсолютною, як часто приписується. Оскільки 

правова система, перш за все, судова, йде шляхом широкого тлумачення в 

судових рішеннях принципів права на користь людини, що пов’язано з 

утвердженням та розвитком насамперед принципу верховенства права. Суд 

не творить принципи, а отримує їх для застосування зі спеціальної норми 

права чи виявляє їх зміст із сукупності норм права, а також, як зазначає 

М. Й. Байтін, «принципи права можуть так само виводитися із загального 

змісту й духу права тої чи іншої країни» [63, с. 5]. 

В юридичній літературі наводяться визначення принципів юридичної 

відповідальності, виходячи із загальнотеоретичних дескрипцій поняття 

принципів права. Принаймні, О. М. Чураков, логічно прямуючи від 

загального до конкретного, від поняття принципів права виводить поняття 

принципів юридичної відповідальності: «правові принципи – необхідний 

елемент системи права і системи законодавства, що визначає її зміст. При 

цьому правовими принципами є лише такі ідеї, що мають законодавче 
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закріплення і нормативність, зображають юридичні закономірності і зв'язки, 

а не яку-небудь властивість, ознаку, компоненту правових явищ. Принципи 

юридичної відповідальності – це такі правові принципи, що проявляються у 

всіх субінститутах юридичної відповідальності» [633, с. 6].  

Ученими акцентується увага й на тому, що принципи юридичної 

відповідальності визначають суть самої юридичної відповідальності та їх 

нормативний і законодавчо визначений характер. Так, Б. Т. Базилєв визначає 

принципи юридичної відповідальності як «основоположні ідеї, що 

виражають сутність, природу та призначення інституту юридичної 

відповідальності, що містяться у законодавстві у вигляді норм, що 

визначають характер правового регулювання деліктних відносин» [62, с. 56]. 

Або: «принципи юридичної відповідальності – це відправні ідеї, закріплені в 

чинному законодавстві, що характеризують сутність та зміст юридичної 

відповідальності та визначають її законодавчий розвиток та практику 

застосування» [612, с. 299]. С. В. Бобровник у визначенні поняття принципів 

юридичної відповідальності зосереджує увагу на тому, що «це положення та 

ідеї, що мають законодавче закріплення та визначають самостійний і 

реальний характер відповідальності, як засобу гарантування й охорони 

об’єктивного і суб’єктивного права та суспільного порядку» [190, с. 295]. На 

думку О. Ф. Скакун, принципи юридичної відповідальності: «незаперечні 

вихідні вимоги, що ставляться до правопорушників і дозволяють 

забезпечувати правопорядок у суспільстві. Вони є різновидом міжгалузевих 

принципів права, відображають його глибинні стійкі закономірні зв’язки» 

[528, с. 432]. Доречно підкреслити, що такі вимоги ставляться не тільки  

до правопорушників, як на наше переконання передусім вони ставляться до 

правозастосовників, які реалізують на практиці правові норми юридичної 

відповідальності. 

Поряд з означеним слід виділити згадані вище ознаки 

субінституціональності, комплексності, міжгалузевості засад (принципів) 

юридичної відповідальності. Також важливою ознакою принципів юридичної 
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відповідальності є вплив на діяльнісний аспект суб’єктів процесу, що 

пояснюється формулюваннями: «забезпечувати правопорядок» 

(О. Ф. Скакун) [528, с. 432], «діяльності щодо застосування заходів (мір) 

юридичної відповідальності» (М. В. Вітрук) [119, с. 150]. Разом з цим 

М. Б. Мироненко визначає поняття принципів юридичної відповідальності, 

виходячи лише з позицій природного права, що не зовсім демонструє їх 

власну юридичну природу: «принципи юридичної відповідальності – це 

відправні ідеї, що являють собою інтелектуальні духовні ідеї, що 

характеризують зміст, соціальне призначення, функціонування та розвиток 

юридичної відповідальності» [362, с. 6]. 

Характерно, що усі принципи юридичної відповідальності є не 

звичайною сукупністю принципів, а складною взаємозалежною системою 

принципів, елементи якої перебувають у постійній взаємодії між собою і 

мають безліч точок дотику з принципами права [15, с. 19]. Але тут виникає 

проблема не тільки системності, але й чисельності самих принципів у тій чи 

іншій галузі права. Для прикладу, щодо їх кількості немає єдностей думок й в 

науці кримінального процесу. Так, автори підручника «Кримінальний 

процес» (1999) у системі принципів кримінального процесу за КПК України 

1960 р. називають 23 принципи, поділяючи їх на конституційні та інші [364, 

с. 37–38]. В. М. Тертишник же називає 39 принципів, класифікуючи їх на 

загальноправові, міжгалузеві та галузеві [579, с. 89]. За такою ж 

класифікаційною моделлю системи принципів слід зазначити, що вона є 

найбільш визнаною в науці, Л. М. Лобойко визначає лише 12 принципів [316, 

с. 39–57]. За КПК України 2012 р., підходи до визначення системи принципів 

(засад) кримінального процесу також зосталися різноманітними. Так, 

В. Я. Тацій у підручнику «Кримінальний процес» (2014) наводить систему 

засад кримінального провадження з 22 принципів (засад), диференціюючи їх 

на загальноправові, загальнопроцесуальні та кримінальні процесуальні [273,  

с. 63]. За нормативне підґрунтя такої чисельності принципів кримінального 

провадження безсумнівно прийнято положення ст. 7 КПК України, що 
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підтримано багатьма ученими, зокрема й В. М. Тертишником, але ним же 

пропонується розширити цей перелік, оскільки не всі із раніше 

запропонованих ним ураховані в КПК України 2012 р. [578, с. 105,107–108]. 

Л. М. Лобойко та О. А. Банчук до принципів кримінального процесу, що 

визначають його суть і будову, відносять лише три принципи (засади): 

змагальність, публічність та диспозитивність, які за наведеним змістом 

поглинають інші, хоча автори про це нічого не говорять [314, с. 15–18]. Про 

інституційну підпорядкованість принципів веде мову О. П. Мітічев, який 

вважає, що принцип справедливості застосовуваної відповідальності 

втілюється через кілька спеціальних (похідних) принципів: 1) принцип 

рівності перед законом; принцип індивідуалізації покарання; 3) принцип 

презумпції невинуватості; 4) принцип позбавлення закону зворотної сили 

[371, с. 26–27]. 

Причинами такого розмаїття наукових положень лише про кількість 

принципів є положення законодавства, його динаміка та оцінка його 

положень ученими й практиками, що часто залежна й від суспільно-

політичної обстановки в державі, а також філософські та правові ідеї про 

справедливе судочинство. Пояснимо на прикладі принципу презумпції 

невинуватості, який до прийняття у 1958 р. «Основ карного судочинства 

Союзу РСР і союзних республік» [406] не визнавався таким, більше того він в 

угоду тодішній панівній ідеї марксизму-ленінізму заперечувався багатьма 

ученими, зокрема, М. С. Строговичем, С. А. Голунським та ін. Принаймні, 

М. С. Строгович у 1934 р. підтримував думку про його «буржуазність», 

«ліберальність» та «абстрактність» [559, с. 30], пізніше, у 1946 р. ним 

визнавалося право обвинуваченого на презумпцію невинуватості як «важливе 

процесуальне положення», але поза системою принципів кримінального 

судочинства [563, с. 159]. Хоча тоді окремі правила цього принципу все ж 

таки містилися у КПК союзних республік, зокрема у ст. 109 КПК УРСР 

1927 р. йшлося про обов’язок слідчого «виявляти та досліджувати обставини, 

що викривають, так і виправдовують обвинуваченого, а так само всі 
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обставини, що посилюють, так і пом’якшують ступінь та характер його 

відповідальності» [589].  

Досить обережно до цього принципу віднеслися й автори Статуту 

кримінального судочинства 1864 р., в якому ідея цього принципу повною 

мірою законодавчо визначена не була, а в тексті цього Статуту були 

закріплені лише окремі правила оцінки доказів, що дало підстави 

І. Я. Фойницькому ще наприкінці ХІХ століття з цього приводу 

стверджувати, що «Сучасний процес виходить з припущення невинуватості 

(presumptio boni viri), в силу якого на обвинуваченні лежить обов’язок 

доказати усі елементи як об’єктивної, так і суб’єктивної винуватості, 

розсіявши усілякий розумний сумнів на користь невинуватості» [605, с. 208]. 

Далі у ст. 7, 13, 14 та 43 указані Основи 1958 р. не містили вичерпного 

законодавчого положення про юридичний зміст цього принципу, які згодом 

стали доктринальним законодавчим підґрунтям для КПК України 1960 р., в 

якому також фрагментарно у ст. 22, 213, 327 та ін. було відзеркалено цей 

принцип. Більш вираженого законодавчого змісту в Україні цей принцип 

набув з 1996 р. у ст. 62 Конституції України та у ст. 17 КПК України 2012 р.  

І навіть ці законодавчі положення потребують свого подальшого 

удосконалення з урахуванням новітніх положень у рішеннях ЄСПЛ та 

результатів наукових досліджень [270; 327; 667], хоча б у частині 

необґрунтованого за часовими параметрами прояву (дії) об’єднання у ст. 7 та 

17 КПК України принципу презумпції невинуватості та принципу 

забезпечення доведеності вини в одній засаді кримінального провадження. 

У наукових працях звертається увага на те, що принципи мають 

суб’єктивні та об’єктивні властивості. Так, об’єктивність принципів 

виражається через позитивне право, тобто закріпленість їх в нормах права, 

що неодмінно сприяє консолідації та стабілізації правової системи, її галузей, 

інститутів, у тому ж числі, й інституту юридичної відповідальності. На 

відміну від об’єктивності принципів, суб’єктивність принципів виявляється у 

сприйнятті суб’єктами права, їх внутрішніх оцінках, почуттях, у різних 
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теоріях, направлених на праворозуміння [63, с. 13]. Суб’єктивізм, поряд з 

позитивними сторонами, а саме створення передумов для прогресу наукових 

думок, реалізації судового угляду при вирішенні юридичних справ, може 

мати й ризики заскурузлості мислення та діяльності, обумовлені феноменом 

«м’якого права», сила якого, на думку М. Є. Шумила, полягає «в його 

традиціях, звичках, інституційних зв’язках з іншими структурними 

елементами кримінального процесу та органічній єдності із середовищем 

його функціонування. Тому закони легко змінюються за велінням 

законодавця, проте традиції, стереотипи старого юридичного мислення, 

правову свідомість сучасних юристів переформатувати куди важче, оскільки 

вони піддаються лише повільній корекції під тиском новітніх положень 

правової системи певної країни» [654, с. 6]. Загалом, на думку 

О. П. Кучинської, до критеріїв принципів належать такі вимоги, як соціальна 

обумовленість, нормативність, регулятивність, основоположність, 

системність, універсальність, непорушність [297, с. 52–56]. 

Наукові підходи до класифікації засад (принципів) юридичної 

відповідальності багатоманітні, що обумовлено, як на нашу думку, кількома 

причинами. Насамперед, це відсутність законодавчої конструкції системи 

принципів як юридичної відповідальності, так і принципів права узагалі. 

Іншою причиною є неоднакове розуміння самої юридичної відповідальності.  

Так, В. К. Грищук, підтримуючи концепцію двохаспектної юридичної 

відповідальності, окремо виділяє принципи соціальної відповідальності 

людини, принципи позитивної (перспективної) юридичної відповідальності 

людини та принципи негативної (ретроспективної) юридичної 

відповідальності [161, с. 131–140, 201–204, 281–298]. А Р. Л. Хачатуров та 

Д. А. Ліпінський вважають, що принципи позитивної та негативної 

відповідальності єдині, тому їх окремо не виділяють [612, с. 302]. Це й 

причини, пов’язані з різним розумінням чисельності принципів (про що 

зазначали вище), їх співвідношення між собою, об’єднання їх у різні групи, 

виділення серед них «основних», «головних», «основоположних» з одного 
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боку та інших «похідних» принципів – з другого. Виділення ж групи 

конституційних принципів за джерелом походження актуальне, але 

небезспірне, оскільки у ст. 129 Конституції України, в якій визначено засади 

(принципи) судочинства, йдеться, що «Законом можуть бути визначені також 

інші засади судочинства». Виникає питання: чи будуть такі принципи менш 

вагомими, якщо окремо будуть визначені в Законі, а не в Конституції? 

Видається, що ні, і про це свідчать положення гл. 2 КПК України, в якій 

дається ширший перелік принципів, що мають не тільки функціональне, а й 

організаційне значення для відправлення судочинства. Засади судочинства 

знайшли також більш детальну законодавчу регламентацію й у Законі 

№ 1402-VIII. Проблеми класифікацій принципів пояснюються й різними 

методологічними підходами. 

Виходячи з предмета цього дослідження, вважаємо, що юридична 

відповідальність реально існує тільки за правопорушення. А тому актуально 

розглядати принципи тільки негативної юридичної відповідальності, до 

системи яких В. К. Грищук відносить: принцип демократичності 

відповідальності; принцип гуманності відповідальності; принцип 

нормативності відповідальності; принцип справедливості відповідальності; 

принцип рівності відповідальності [161, с. 289]. О. Е. Лейст називає такі 

принципи юридичної відповідальності: законність, обґрунтованість, заборона 

подвоєння відповідальності за одне й те ж правопорушення, невідворотність, 

змагальність процесу та право на захист особи, притягнутої до 

відповідальності, своєчасність, доцільність та гуманізм [301, с. 322–328]. 

Б. Т. Базилєв до системи принципів юридичної відповідальності відносить: 

законність підстав: невідворотність настання; недопустимість подвоєння; 

персоніфікованість накладення; регламентованість здійснення [62, с. 56–57]. 

Р. Л. Хачатуров та Д. А. Ліпінський впевнені, що систему принципів 

юридичної відповідальності складають принципи справедливості, гуманізму, 

законності, невідворотності, індивідуалізації, винуватості особи [612, с. 308]. 

О. П. Мітічев називає три принципи: законності, справедливості та 
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гуманізму, які є базовими ідеями для юридичної відповідальності, мають 

конституційне походження, а всі інші інституціональні [371, с. 26]. 

Заслуговує на увагу й думка О. М. Болсунової про удосконалення 

класифікації принципів юридичної відповідальності «завдяки використанню 

таких критеріїв, як функціональне призначення юридичної відповідальності 

(принцип регулювання та охорони прав і законних інтересів суб’єктів права; 

принцип стабілізації суспільного розвитку; принцип формування та розвитку 

правової свідомості та правової культури); сутність юридичної 

відповідальності (принципи законності, публічності, гуманності, 

невідворотності, винності, справедливості, індивідуальності, 

обґрунтованості, змагальності, забезпечення права на захист, своєчасності); 

рівень значущості або широта впливу (загальні, спеціальні, галузеві); 

залежно від порядку формалізації (правові, догматичні (наукові)) [88, с. 5]. 

Виходячи із наведених класифікацій, на основі абдукції, як 

пізнавальної процедури, спрямованої на пошук найбільш правдоподібних 

пояснювальних гіпотез в процесі мислення, вважаємо, що до системи засад 

(принципів) юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі належать наступні базові засади: 1. Законності.  

2. Справедливості. 3. Гуманізму. 4. Відповідальності держави перед 

людиною за свою діяльність. Похідними (інституційними) є такі засади: 

відповідальності тільки за правопорушення, застосування тільки визначених 

законом заходів юридичної відповідальності, дотримання процедури 

притягнення до юридичної відповідальності, невідворотності юридичної 

відповідальності, рівності перед законом, індивідуалізації юридичної 

відповідальності, винуватості, поваги до людської гідності, права на захист, 

доцільності, права на реабілітацію, права на відшкодування (компенсації) 

шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення та 

інші [40]. Цей перелік складає окрему систему засад інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. Система цих 

засад виявляється в їх ієрархічності, юридичному змісті та взаємозв’язках. 
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І. Законність – загальноправова фундаментальна засада, зміст якої 

проявляється в інституті юридичної відповідальності через реалізацію низки 

інституціональних засад: 

1. Засада відповідальності тільки за правопорушення, або засада 

законності підстави. Ця засада випливає зі змісту Конституції України, 

зокрема її п. 22 ч. 1 ст. 92, у якому встановлено, що виключно законами 

визначаються «засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є 

злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них».  

2. Засада застосування тільки визначених законом заходів юридичної 

відповідальності, яка випливає зі змісту п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, 

є логічним продовженням попередньої засади, котрі органічно поєднані і 

латиною виражені: «Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali». 

3. Засада дотримання процедури притягнення до юридичної 

відповідальності. Процедури притягнення чітко прописані в процесуальному 

законодавстві (КПК, КУпАП та ін.), в інших законодавчих актах (Закон 

№ 1402-VIII та ін.). Порушення процедури передбачає скасування рішення 

про винуватість. 

4. Засада невідворотності юридичної відповідальності. Юридична 

відповідальність – сфера публічно-правових відносин, у яких обов’язок 

держави, її органів і посадових осіб – реагувати відповідним чином на усі 

правопорушення, що проявляється насамперед в реалізації засади 

публічності (ст. 25 КПК України). Відсутність реакції на правопорушення чи 

неналежної реакції (недотримання засад індивідуалізації, застосування тільки 

визначених законом заходів юридичної відповідальності) наносить шкоду 

авторитету держави, її правоохоронних органів й суду, вселяє у свідомість 

людини переконання в їх неефективності та безвідповідальності. 

5. Заборона зловживання правами (повноваженнями). Законодавчо ця 

засада в кримінальному судочинстві окремо не визначена, лише указується 

на два випадки, що визнаються зловживанням правом: 1) «якщо повторно 
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заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою 

затягування кримінального провадження …» (ч. 4 ст. 81 КПК України);  

2) «якщо проголошення вступної промови має ознаки зловживання правом з 

метою затягування судового розгляду …» (ч. ст. КПК України). Ознаки 

самого зловживання правом при цьому не визначені, а їх встановлення 

віднесено на розсуд суду. 

ІІ. Справедливість, окрім філософського, морального має і юридичний 

зміст. Доктринальне тлумачення засади справедливості дається в Рішенні 

КСУ у справі за конституційним поданням ВС України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень ст. 69 КК України (справа 

про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. 

 № 15-рп/2004, який визначив, що «Справедливість – одна з основних засад 

права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, 

одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість 

розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному 

масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності 

вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість 

виявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом, відповідності злочину і 

покарання, цілях законодавця і засобах, що обираються для їх досягнення. 

Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання 

вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за 

злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм 

права – є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає 

не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання 

відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у 

справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою 

винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з 

принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім 

випадків, передбачених Конституцією України» [503]. Засада справедливості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17?find=1&lang=ru&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17?find=1&lang=ru&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6#w14
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юридичної відповідальності виражається у таких інституціональних засадах: 

1. Принцип верховенства права. Зміст цього принципу містить низку 

суперечливих законодавчих положень і через це він конкурує з принципом 

законності, якому чітко приписані положення про необхідність дотримання 

чинного законодавства. Так, згідно ст. 8 Конституції України абстрактно 

указується на визнання та дію цього принципу в Україні, а також ідея про 

верховенство самої Конституції, що тяжіє більшою мірою до принципу 

законності. Тоді як у ч. 1 ст. 6 Закону № 1402-VIII верховенство Конституції 

та засада верховенства права змістовно відокремлені. Згідно зі ст. 8 КПК 

України «1. Кримінальне провадження здійснюється з додержанням 

принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. 2. Принцип верховенства права у 

кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини». Зміст цього принципу ще потребує 

свого законодавчого уточнення та запровадження у вітчизняну 

правозастосовну практику, що досить складно зробити в умовах писаного 

національного права. 

2. Засада рівності перед законом (юридичної рівності). Виходячи з 

положень ст. 24 Конституції України, вона означає, що права та свободи, 

визначені в законах, мають бути однаковими для всіх громадян. 

Проголошуючи рівність усіх громадян перед законом, у ст. 24 Конституції 

України таким чином встановлено й рівну підлеглість усіх громадян законам 

України [499]. Також при реалізації юридичної відповідальності усі рівні 

перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень у правах, не можуть 

застосовуватися дискримінаційні ознаки (статі, походження, освіти, 

сповідування релігії тощо). Однак поряд існують численні імунітети та 

імдемнітети від юридичної відповідальності, більшість яких спрямована на 

забезпечення інших засад, наприклад, незалежності суддів, прокурорів чи 

адвокатів, для притягнення яких до юридичної відповідальності існують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17?find=1&lang=ru&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4651-17?find=1&lang=ru&text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2#w15
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ускладнені процедури. 

3. Засада індивідуалізації юридичної відповідальності. Її зміст полягає в 

необхідності врахування усіх обставин правопорушення та особи 

правопорушника з метою обрання відповідного заходу юридичної 

відповідальності для досягнення її цілей. У ст. 61 Конституції України 

визначено, що «юридична відповідальність особи має індивідуальний 

характер». При цьому відповідальність несе особа, яка вчинила 

правопорушення. 

4. Засада презумпції невинуватості. Основною специфікою цієї засади 

в інституті юридичної відповідальності є право особи вважатися 

невинуватою у вчиненні правопорушення і не бути підданою заходам 

юридичної відповідальності, доки її винуватість не буде доведено у порядку, 

передбаченому законом, і встановлено у відповідному юридичному акті, що 

набрав законної сили (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України). На 

думку В. В. Вапнярчука, «презумпція невинуватості є основним елементом 

інституту переваги захисту й найважливішою умовою (гарантією) 

дотримання принципу рівності сторін у кримінальному провадженні» [98, 

с. 329]. 

5. Засада винуватості особи. Вона передбачає, що юридична 

відповідальність особи реалізується за умови наявності в її діях вини як 

обов’язкової суб’єктивної ознаки правопорушення.  

6. Заборона подвоєння відповідальності. За одне правопорушення 

особа не може бути притягнута до відповідальності двічі (non bis in idem),  

з іншого боку, ця засада допускає застосування за одне правопорушення 

кількох різногалузевих видів юридичної відповідальності. Однак 

висловлювалися думки про неможливість за одне правопорушення 

застосовувати різні види юридичної відповідальності [62, с. 61]. 

ІІІ. Гуманізм, також категорія філософії, моралі, юридичний зміст якої 

може бути розкритий в інституті юридичної відповідальності через такі 

інституціональні засади:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0#w110
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1. Засада поваги до людської гідності. У Конституції України 

визначено: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність  

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст. 3), а 

також: «Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню чи покаранню» (ст. 28). У правовідносинах 

реалізації юридичної відповідальності не можуть застосовуватися заходи, що 

принижують гідність людини, а також погрози застосування таких заходів.  

2. Засада права на захист. Зміст цієї засади достатньо розкритий у 

законодавстві та літературі, лише звернемо увагу, що порушення цього права 

є істотним процесуальним правопорушенням, що є підставою скасування чи 

зміни судового рішення (ст. 20, п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК України). 

3. Засада свободи від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім’ї (ст. 63 Конституції України, ст. 18 КПК 

України). Завдяки цій засаді закріплені гуманні основи звільнення людини 

від обов’язку самовикриття, викриття близьких родичів та членів сім’ї, який 

насаджувався радянською ідеологією не тільки в праві, а й в літературі, кіно, 

усіх сферах життя. 

4. Засада доцільності відповідальності. Застосування юридичної 

відповідальності повинно відповідати її меті, завданням «кари» та в цілому 

поновлення правопорядку, відновлення порушених прав, запобігання 

правопорушенням на майбутнє, що досягається реалізацією індивідуалізації 

відповідальності, її невідворотністю, адекватністю заходів відповідальності 

обстановці вирішення конкретного юридичного конфлікту. 

5. Засада обмеження заходів юридичної відповідальності та 

можливості звільнення від юридичної відповідальності. Застосування заходів 

юридичної відповідальності передбачає гуманістичні основи пом’якшення 

покарання, вихід за його межі в сторону застосування більш м’якого, ніж 

передбачено законом, а той й звільнення від відповідальності в порядку 

визначеному законом, з урахуванням доцільності самої відповідальності, з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E3%B3%E4%ED#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E3%B3%E4%ED#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E3%B3%E4%ED#w19
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урахуванням особи правопорушника та інших обставин справи. 

ІV. Відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. 

Ідея відповідальності держави перед людиною за свою діяльність 

сформульована у ст. 3 Конституції України: «Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність». Проблема юридичної відповідальності 

держави перед людиною у вітчизняному кримінальному процесі є 

малодослідженою і складною. Цю засаду можна визначити через такі 

інституційні засади: 

1. Засада права на реабілітацію. Однією з форм реалізації юридичної 

відповідальності держави перед людиною у кримінальному процесі є 

реабілітація, умови та порядок якої слід закріпити в окремому законі, 

оскільки у чинному вітчизняному законодавстві інститут відповідальності 

держави перед людиною у кримінальному процесі є недопрацьований і 

«розквартирований» у розрізнених законодавчих актах. 

2. Засада безвинуватої відповідальності держави перед людиною. 

Проблема об’єктивного ставлення достатньо досліджена в міжнародному, 

цивільному, сімейному праві, в інших же галузях права вона обмежена 

увагою дослідників. Для юридичної відповідальності держави встановлення 

її винуватості є недоцільним, і фактично неможливим. Держава зобов’язана 

ужити усіх заходів до забезпечення прав і свобод людини, а факт порушення 

прав людини з боку державних органів чи посадових осіб свідчить про 

неналежне виконання своїх обов’язків спершу державою.  

3. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій 

чи бездіяльності. Держава забезпечує право кожному на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності владних суб’єктів кримінального 

процесу, у тому ж числі у будь-яких правовідносинах юридичної 

відповідальності. 

4. Засада забезпечення доведеності вини. Для особи, яка вчинила 

правопорушення, у відносинах юридичної відповідальності обов’язковим є 

встановлення форми та виду вини. Саме державні органи та посадові особи 
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повинні це здійснити, а забезпечити держава. Особа не зобов’язана доводити 

свою невинуватість (ст. 62 Конституції України). 

5. Засада права на відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, 

яка потерпіла від кримінального правопорушення. Законодавчим підґрунтям 

легальності цієї засади є положення ст. 1177 ЦК України, але порядок такого 

відшкодування окремо законом невизначено, що суперечить положенням 

Європейської конвенції про відшкодування шкоди жертвам насильницьких 

злочинів 1983 р., яка після підписання у 2005 р. й остаточно не ратифікована 

Україною. Тому на часі прийняття відповідного закону, яким визначалися б 

підстави та порядок відшкодування цієї шкоди. 

Ця система засад може бути розширена коштом інших велінь 

конституційного, кримінального, цивільного, адміністративного права та 

кримінального процесу, а також за прецедентного тлумачення ЄСПЛ 

Конвенції, оскільки силою синергетичного ефекту ця система є відкритою, бо 

тісно взаємодіє з іншими правовими інститутами й для забезпечення її 

функціонування вона може бути підсилена іншими «запозиченими» 

елементами. 

 

2.4 Підстави, умови та стадії юридичної відповідальності  

за правопорушення в кримінальному процесі 

 

Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі як самостійний комплексний інститут кримінального процесу має 

свої елементи, що відносяться до її атрибутивної ознаки реалізації цієї 

відповідальності у визначеному процедурному чи процесуальному порядку 

(процесуальної форми): підстави, умови та стадії, з’ясування та 

характеристика яких лежить в площині загальної теорії цієї юридичної 

відповідальності. Принаймні, й О. С. Скачкова вважає, що «процесуальна 

форма процесуальної відповідальності – сукупність зовнішніх та внутрішніх 

характеристик діяльності щодо застосування заходів процесуального 
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примусу. При цьому зовнішні характеристики – це стадії та процесуальні 

акти, а внутрішні – кваліфікація діяння, виконання рішення про обрання 

заходу, суб’єкти, уповноважені застосовувати заходи відповідальності, 

підстави процесуальної відповідальності» [530, с. 10].  

Підстави юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. Філологічне тлумачення різнопланове, а тому не 

повною мірою надає нам розуміння смислу слова «підстава». Найближче 

значення цього слова для предмета нашого дослідження подано таким чином: 

«2. Те головне, на чому базується, основується що-небудь. Наукова підстава; 

// Те, чим пояснюються, виправдовуються вчинки, поведінка і т. ін. кого-

небудь» [536, с. 506]. У доктрині права під підставами юридичної 

відповідальності розуміють «сукупність обставин, наявність яких робить 

юридичну відповідальність можливою і належною. Відсутність сукупності 

таких обставин її виключає» [528, с. 439]. 

В юридичній науці до підстав юридичної відповідальності відносять:  

1) тільки правопорушення (М. С. Малеїн [337, с. 130–134], М. Д. Шиндяпіна 

[645, с. 18] та ін.); 2) правопорушення та норму права, або сукупність 

фактичної та юридичної підстави (В. С. Вєпрєв [104, с. 8–9], 

А. В. Мурзановська [379, с. 122], Л. Д. Удалова [595, с. 63] та ін.); 3) окрім 

фактичної та юридичної підстави додатково виділяють і процесуальну 

підставу (прийняття відповідного процесуального рішення) (Р. М. Білокінь 

[77, с. 153], Л. В. Гаврилюк [131, с. 4], О. М. Овчаренко [394, с. 180], 

О. В. Чуклова [632, с. 19] та ін.); 4) правопорушення (фактична підстава), 

норма права (матеріальна підстава), акт правозастосування (процесуальна 

підстава), почуття вини та усвідомлення правопорушником спричинення 

шкоди іншим особам (психологічна підстава), свобода волі у виборі злого 

наміру (духовна підстава) (В. В. Сорокін [546, с. 52]). Останній підхід 

можливий та необхідний в ідеальному суспільстві, до якого сучасним 

правовим суспільствам ще далеко, а то й недосяжно. 

Найбільш поширеною точкою зору про підстави юридичної 
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відповідальності є концепція триєдності її підстав: фактичної, юридичної та 

процесуальної. Ідею про такі підстави ще наприкінці XIX століття 

сформулював німецький учений, ідеолог створення Інтерполу Фр. Ф. Ліст 

(Franz von Liszt). Він вважав, що для застосування до злочину закону слід 

виконати три задачі: «по-перше, установити саму наявність факту … по-

друге, необхідно відшукати відповідне постановлення закону … по-третє, 

задача полягає у постановленні закону до даного факту, у підведенні закону 

під факт, у висновку із згаданих двох посилок, що виражається у вироку 

«обвинувачений винуватий» або «обвинувачений невинуватий» [310, с. 89]. 

У свою чергу, в КПК України під підставами в різних аспектах 

розуміються обставини, рішення, клопотання, пояснення, показання, 

висновки, спеціальні знання, положення закону тощо. Щодо застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, то законодавцем для 

означення підстав їх застосування вжито формулювання, в яких визначені 

фактичні та нормативні підстави: «Заходи забезпечення кримінального 

провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду»  

(ч. 1 ст. 131 КПК України), «існує обґрунтована підозра щодо вчинення 

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути 

підставою для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження» (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України). Водночас неможливо не 

помітити, що при притягненні до відповідальності законодавець допускає 

велику долю суб’єктивізму особи, яка застосовує норми про 

відповідальність, повсякчас вживаючи в тексті закону формулювання: «існує 

обґрунтована підозра» (п.1 ч. 3 ст. 132 КПК України), «у разі наявності 

достатніх підстав вважати» (ч. 1 ст. 148 КПК України), «…якщо слідчий, 

прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід 

необхідний для припинення кримінального правопорушення чи запобігання 

вчиненню іншого» (ч. 1 ст. 152 КПК України).  

Виходячи з вищеозначеного, вважаємо, що підставами юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі є системне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%B3%E4%F1%F2%E0%E2#w165
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%B3%E4%F1%F2%E0%E2#w167
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%B3%E4%F1%F2%E0%E2#w174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%EF%B3%E4%F1%F2%E0%E2#w177
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утворення, що містить сукупність нормативних, фактичних та процесуальних 

компонент, і не повинне розумітися однобоко. Підставами є: 

1. Нормативна підстава юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі означає, що в кримінальному 

процесуальному та іншому законодавстві містяться норми права, що 

заборонять певну поведінку суб’єктів кримінального процесу під загрозою 

покладання на неї заходів юридичної відповідальності. Такі норми права 

повинні бути реально існуючими та чинними на момент вчинення 

протиправного діяння. Навіть більше, в цих нормах повинні бути наявні усі 

елементи: диспозиція, гіпотеза, санкція.  

2. Фактична підстава юридичної відповідальності за правопорушення 

в кримінальному процесі указує на юридичний факт протиправної поведінки 

суб’єкта кримінального процесу, тобто вчинення цим суб’єктом 

правопорушення. 

3. Процесуальна підстава юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі у вузькому розумінні традиційно 

означає акт застосування юридичної відповідальності. Як зазначає 

О. В. Чуклова, «Акт застосування процесуальної відповідальності приводить 

правовідносини відповідальності в стан динаміки, викликає його зміну та 

тягне виникнення виконавчих правовідносин» [632, с. 22]. Ураховуючи 

стадійність юридичної відповідальності, слід зазначити, що під 

процесуальними підставами слід розуміти не тільки акт застосування 

юридичної відповідальності, а й інші акти, що призводять до виникнення 

правовідносин юридичної відповідальності, їх розвитку та саму процедуру 

притягнення до юридичної відповідальності, яка одним гаданим актом не 

обмежується. Законодавством передбачається сукупність усіх трьох підстав, 

так, у ст. 2 КК України «Підстава кримінальної відповідальності» 

визначається традиційна сукупність нормативної та фактичної підстави: 

«Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC%ED#w13
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Кодексом», а також указується на широке розуміння процесуальної підстави: 

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду». 

Процесуальна підстава залежить від нормативної та фактичної 

підстави, оскільки ними обумовлена і указує на вид та порядок юридичного 

провадження. Лише у своїй сукупності усі підстави зумовлюють настання 

юридичної відповідальності, а кожна окремо взята підстава не передбачає 

настання юридичної відповідальності.  

4. Дискваліфікаційна підстава юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі – фактичні або юридичні 

(матеріально-правові або процесуальні) обставини (підстави) чи їх 

сукупність, що слугують підставами для припинення правовідносин 

юридичної відповідальності на будь-якому етапі їх розвитку.  

Виявляється ще одна специфіка цих підстав, що полягає у їх 

послідовному «включенні» у тому порядку, як їх наведено від фактичної до 

процесуальної, тобто «встановлена загальна схема механізму правового 

регулювання [286, с. 57]. Ці підстави демонструють логіку й хронологію 

послідовних процесуально-пізнавальних дій у правовому механізмі з 

реалізації юридичної відповідальності, віддзеркалюють внутрішню сторону 

діяльності суб’єктів покладення юридичної відповідальності. 

З іншого боку, існування нормативної, фактичної та дискваліфікаційної 

підстав є повністю сепаративним одна від одної, а їх взаємозв’язки в 

конкретній ситуації пояснюються лише в актах застосування права 

(реалізації застосування юридичної відповідальності), тобто на основі 

концепту процесуальної детермінації (М. Є. Шумило [657, с. 31]) вважаємо, 

що лише процесуальна підстава є єдиним фундаментом легальної дескрипції 

автономно існуючих нормативної, фактичної та дискваліфікаційної підстав та 

встановлення об’єднавчих взаємозв’язків між ними. 

Практика останніх років, пов’язана зі звільненням суддів, прокурорів та 
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інших посадових осіб у зв’язку з їх участю у розгляді «справ проти 

Майдану», перебування на конкретних посадах в певний період часу та з 

інших підстав свідчить про концептуалізацію інституту люстрації на основі 

Законів України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від  

8 квітня 2014 р. [445] та «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. [463]. 

Цей інститут інколи характеризують як особливий вид юридичної 

відповідальності, підстави люстрації подаються як підстави юридичної 

відповідальності, удосконалюються погляди на співвідношення «люстрації з 

антикорупційними заходами, конституційно-правовою та іншими видами 

відповідальності, та люстрації як широкого поняття, що включає в себе 

зазначені заходи» [616, с. 29], з чим змиритися важко. Слід погодитися з 

наведеними нижче думками вчених щодо політико-правової сутності 

інституту люстрації. Так, О. М. Овчаренко вважає, що «цей інститут поєднує 

ознаки відповідальності соціальної й юридичної. Люстрації бракує низки 

конститутивних ознак юридичної відповідальності судді…» [394, с. 464–465]. 

У свою чергу П. С. Луцюк відмічає, що судова реформа «впроваджується з 

помітним політичним контекстом, який дає підстави для суддів, яких було 

звільнено за порушення присяги судді (зокрема, шляхом безпідставного 

переслідування активістів Євромайдану) чи на підставі люстраційного 

законодавства, домогтися через ЄСПЛ відновлення свого статусу, 

інтерпретуючи їх звільнення в якості політичного переслідування» [326, с. 196]. 

Умови юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. Умова – це: «3. Необхідна обставина, яка робить 

можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь… 4. Обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь… 5. Правила, які існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чого-небудь» [540, с. 442].  

В юридичній науці, у різних її галузях, насамперед у цивільно-правовій 

науці, під умовами (передумовами) юридичної відповідальності розуміють: 
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негативні наслідки, причинний зв’язок між правопорушенням і настанням 

негативних наслідків, вину (М. М. Сібільов) [527, с. 80–88]; дотримання 

порядку притягнення до відповідальності, правильне визначення розміру 

матеріальної шкоди (Н. М. Хуторян) [618, с.13]; наявність у суб’єкта 

правопорушення трудової правосуб’єктності, наявність причинного зв’язку, 

відсутність обставин, що виключають юридичну відповідальність, наявність 

незакінченого (чи відновленого) строку для притягнення порушника до 

юридичної відповідальності, наявність в особи, законні інтереси якої було 

порушено (котрій було завдано матеріальної шкоди або щодо якої було 

порушено певний обов’язок, передбачений нормою права), волі для 

притягнення до юридичної відповідальності особи, котра порушила її законні 

інтереси (П. С. Луцюк) [326, с. 49–54]; тільки вину (О. М. Овчаренко) [394,  

с. 250]. 

Р. М. Білокінь вважає, «що заходи кримінально-процесуальної 

відповідальності можуть застосовуватися при наявності певних умов. 

Загальними умовами слід визнати такі: наявність розпочатого кримінального 

провадження та набуття особою відповідного процесуального статусу його 

учасника; покладення на учасника кримінального провадження певних 

процесуальних обов’язків; дотримання посадовими особами процесуального 

порядку виконання певної процесуальної дії; відсутність поважних причин 

невиконання кримінального процесуального обов’язку або неповідомлення 

про наявність таких причин» [77, с. 270]. 

Наукові позиції про існування загальних умов юридичної 

відповідальності стосуються цивільно-правової, дисциплінарної та 

кримінальної процесуальної відповідальності, оскільки склади 

правопорушень, що тягнуть за собою ці види юридичної відповідальності  

(як підстав так і умов), є неконкретизованими, на відміну від складів 

кримінальних та адміністративних правопорушень. Останні мають 

законодавчо конкретизовані та наперед визначені склади правопорушень, що 

передбачають винуватість особи, її певну правосуб’єктність, обов’язкове 
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встановлення причинного зв’язку, дотримання процедур кримінального 

провадження чи провадження у справах про адміністративні правопорушення 

та інших умов. В інших видах юридичного провадження це встановлюється 

вже в ході розгляду цивільних справ, справ про відшкодування шкоди, у ході 

дисциплінарного провадження, оскільки ці умови не завжди є обов’язковими 

для встановлення в предметі доказування по таких категоріях справ, вони 

обмежені часто вимогами самого позову чи конкретного факту невиконаного 

обов’язку. Отже, маємо підстави констатувати, що де відсутні чіткі 

нормативні підстави юридичної відповідальності, наукою та практикою 

розроблюються умови настання тої чи іншої юридичної відповідальності [35, 

с. 277]. 

Інститут юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі за основними своїми ознаками та елементами містить 

важливі компоненти, що характеризують його на загальному міжгалузевому 

та спеціальному галузевому рівні. Такими головними системоутворючими 

компонентами, на нашу думку, є властивості кримінальних процесуальних 

правовідносин, яким наноситься шкода, та спеціальний суб’єкт цих 

правовідносин, що вчиняє правопорушення. Саме їх правові властивості 

покладаються в основу виділення головної умови цієї юридичної 

відповідальності. Усі інші особливості умов юридичної відповідальності 

випливають зі специфіки галузевих видів юридичної відповідальності, 

визначені в галузевому законодавстві і є спеціальними, похідними від 

головної умови, а тому окремо не виділяються. 

Тому головною передумовою можливої юридичної відповідальності 

суб’єкта кримінального процесу за правопорушення в кримінальному 

процесі, на нашу думку, є одночасне закріплення в його загальному 

правовому статусі як функціонального статусу sensu stricto, так і статусу 

суб’єкта юридичної відповідальності. Усі інші умови, про які йдеться в 

літературі (вина; негативні наслідки; причиновий зв’язок між 

правопорушенням і настанням негативних наслідків тощо) є похідними, а 
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їхнє виділення пов’язано з дефектами законодавчого регулювання цивільно-

правової, дисциплінарної та кримінальної процесуальної відповідальності. 

Стадії юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

нальному процесі. Насамперед «стадія (від грец. Σταδία – «мірна жердина») 

– певний момент, період, етап у житті, розвитку кого-, чого-небудь, які 

мають свої якісні особливості» [539, с. 635], що в юриспруденції дає підстави 

характеризувати стадію як певний етап у розвитку конкретного правового 

явища зі специфічними особливостями. Проблеми стадій юридичної 

відповідальності належать до числа маловивчених та дискурсивних, у теорії 

не існує чітких критеріїв їх виділення, а тому в її системі виділяється різне 

число стадій, а також неоднаково вони й характеризуються, різні погляди 

учених й на співвідношення між стадіями юридичної відповідальності та 

стадіями юридичного провадження. Проблеми стадій юридичної 

відповідальності виявляються й при визначенні природи їх правовідносин, їх 

місця в механізмі правового регулювання тощо. Вирішення цих та інших 

теоретичних проблем має важливе практичне значення для вирішення 

проблем упорядкованості діяльності владних суб’єктів з реалізації юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі в чітких межах 

її стадійності. 

У загальній теорії права виокремлення стадій юридичної 

відповідальності здійснюється або без конкретизації таких підстав, або ж на 

підставах: «залежно від співвідношення ступеня пізнання компетентними 

органами й посадовими особами вчиненого правопорушення та змін, що 

відбуваються у правовому статусі правопорушника» (М. Д. Шиндяпіна) [645, 

с. 7]; залежно від механізму покладення юридичної відповідальності 

(О. Ф. Скакун) [528, с. 440]; «особливими цілями, на досягнення яких 

спрямована діяльність компетентних органів» (В. П. Власенко) [577, с. 252]; 

«залежно від ступеня встановлення об’єктивної істини у справі» 

(Л. І. Калєніченко) [217, с. 21] та ін. 

Долучаємося до думки М. Д. Шиндяпіної, яка під стадією юридичної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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відповідальності розуміє «співвідношення певного обсягу прав, свобод та 

обов’язків (спеціальний правовий статус) правопорушника з етапами 

пізнання цього правопорушення уповноваженими на те державними 

органами та посадовими особами» [645, с. 18], що указує на процесуальність 

розвитку цих матеріальних охоронних правовідносин у певних етапах 

процесуального пізнання, стадіях процесу. 

У науці склалося кілька підходів до визначення кількості стадій 

юридичної відповідальності. Так, М. В. Задніпровська виділяє дві стадії 

юридичної відповідальності: 1) стану прав і обов’язків суб’єктів правових 

відносин відповідальності та 2) реалізації прав і обов’язків суб’єктів 

правовідносин відповідальності [191, с. 7]. Р. Л. Хачатуров і Д. А. Ліпінський 

також вирізняють дві стадії, але дещо в іншому контексті: 1) виникнення та 

2) динаміки юридичної відповідальності, яка починається в момент осуду і 

триває до припинення відносин відповідальності [612, с. 543–544].  

О. Ф. Скакун виділяє чотири стадії юридичної відповідальності 

охоронного характеру: 1) загального стану (попереджувальна 

відповідальність); 2) притягнення до відповідальності (суб’єктивна сторона); 

3) встановлення юридичної відповідальності (об’єктивна сторона);  

4) настання юридичної відповідальності [528, с. 441]. П. М. Рабінович теж 

виділяє чотири стадії негативної юридичної відповідальності, якими на його 

думку є: 1) виникнення відповідальності (з моменту вчинення 

правопорушення як юридичного факту, що викликає відповідні 

правовідносини); 2) встановлення компетентними державними органами 

суб’єкта (та інших елементів) правопорушення; 3) визначення виду і «дози» 

(міри) відповідальності (в акті застосування санкції юридичної норми);  

4) реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності, визначених 

відповідним правозастосовним актом [485, с. 163]. 

Водночас значного поширення в науці набула концепція трьох стадій 

юридичної відповідальності: 1) виникнення (становлення), 2) конкретизації і 

3) реалізації (здійснення) (Б. Т. Базилєв [62, с. 120], О. М. Людвікевич [329, 
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с. 20], М. Д. Шиндяпіна [645, с. 7] та ін.). 

Логічно, що «юридична відповідальність немислима поза 

правовідносинами, більше того вона здійснюється в межах правовідносин» 

[612, с. 493], які за визначенням Р. О. Халфіної розглядаються як єдність 

нормативно-правової моделі поведінки (діяльності) та самих відносин [610, 

с. 7, 211]. В науці виділяють окрему групу правовідносин – правовідносини 

юридичної відповідальності. Але далі важко погодитися з поширеним 

твердженням, що «юридична відповідальність розвивається й реалізується в 

межах матеріального охоронного правового відношення» [645, с. 18], або ще 

з більш категоричним твердженням: «правовідносини відповідальності – 

різновид матеріальних правовідносин» [612, с. 493]. 

Дискурс про правову природу правовідносин відповідальності лежить в 

контексті проблем визначення початку правовідносин юридичної 

відповідальності, а отже, й самої відповідальності. У багатьох концепціях 

правовідносин чи стадій юридичної відповідальності момент початку 

правовідносин юридичної відповідальності чи початок першої стадії 

пов’язується з моментом учинення правопорушення, постулюється, що 

начебто з цього моменту виникають матеріально-правові відносини 

відповідальності, а не з моменту, коли факт буде конкретизований 

(інтерпретований) уповноваженими органами чи тим більше коли особа буде 

піддана реальному покаранню. 

Так, М. Д. Шиндяпіна робить загальний висновок, що «перша стадія 

юридичної відповідальності починається з моменту об’єктивного факту 

вчинення правопорушення та триває до виявлення його компетентними 

органами держави або посадовими особами» [645, с. 13]. Перед цим 

висновком авторка сама визнає, що на цій стадії «з моменту вчинення 

правопорушення та до його виявлення правовідносини відповідальності вже 

існують як ідеальний, формальний зв’язок між його учасниками, як образ їх 

майбутніх дій» [645, с. 13], спростовуючи тим самим свій загальний 

висновок. Така концепція помилкова й з міркувань процесуального 
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детермінізму. Правовідносин відповідальності в такому змістовному 

вираженні цієї стадії не існує, не існує ні самої відповідальності, ні цієї стадії, 

це фікція, тому що відсутні обов’язкові істотні ознаки юридичної 

відповідальності державного примусу, його публічного суб’єкта 

застосування та процедури застосування. Юридична відповідальність не 

може існувати в думках деяких осіб «як образ їх майбутніх дій», тобто ці 

особи лише думають, що є правопорушення. Їх уявні моделі про 

правопорушення та можливу юридичну відповідальність ще не є юридичною 

відповідальністю. Також матеріальні сліди певної події так само не 

створюють факту правопорушення та юридичної відповідальності. Фактично 

правопорушення та відповідальність у своїй статиці існує в ідеальній та 

матеріальній обстановці світу (фактична підстава) та відокремлено у 

нормативній її моделі (формальна підстава). Ніякого юридичного 

взаємозв’язку між цими підставами не існує, він встановлюється лише в 

процесуальному порядку, що виражається у відповідному процесуальному 

документі (процесуальна підстава) через оцінку попередніх двох підстав. 

Такі підстави можуть залишитися в своєму первісному вираженні, якщо про 

правопорушення не буде заявлено відповідний позов чи вони не будуть 

встановленні іншим процедурним порядком. Такі події відносять до 

латентних правопорушень. Окремо ці підстави ніяких правовідносин не 

створюють. Матеріально-правові відносини виникати та існувати без 

процесуальних однозначно не можуть. У всякому разі тут підтверджується 

правило: «процесуальне право без матеріального безцільне, а матеріальне без 

процесуального бездіяльне» [250, с. 8]. Юридичну оцінку ідеальним та 

матеріальним слідам такої події дає лише відповідна уповноважена посадова 

особа (державний орган) від імені держави, реалізуючи в межах своєї 

компетенції делеговане їй монопольне право держави на примус та 

юридичну відповідальність. Лише в цій оцінці, вираженій у процесуальному 

документі, буде міститися висновок про наявність факту правопорушення та 

ввімкнений механізм юридичної відповідальності чи у його запуску буде 
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відмовлено. Такі уявлення про матеріальні права й обов’язки можуть також 

бути й хибними, лише в ході процедури за участю уповноважених суб’єктів 

їм надається належна оцінка, кваліфікація, що з розвитком правовідносин 

відповідальності можуть ще й змінюватися.  

Дискурс про момент початку правовідносин відповідальності з 

моменту вчинення злочину набув своєї кульмінації в науках кримінально-

правового циклу, у першу чергу саме фахівці з кримінального права 

відшукують момент виникнення кримінально-правових відносин 

відповідальності. За результатами аналізу цієї проблеми за темпоральними 

межами В. К. Грищук наводить такі напрямки цього дискурсу, у якому 

визначає, що більшість з учених пов’язують момент виникнення 

кримінальної відповідальності з моментом вчинення злочину – незалежно від 

того чи виявлено цей злочин чи ні, інші – з моментом винесення 

обвинувального вироку суду або з набрання вироком законної сили, ще – з 

моментом пред’явлення обвинувачення тощо [161, с. 582–584]. Сам учений 

дотримується інтегрованої позиції, визначаючи свою точку зору у таких 

висновках: «слід розрізняти два поняття: «виникнення кримінально-правової 

відповідальності» та «реалізація кримінально-правової відповідальності». 

Виникнення відповідальності він пов’язує з юридичним фактом – вчинення 

злочину, а реалізацію негативної (ретроспективної) кримінально-правової 

відповідальності людини розуміє як насамперед кримінально-процесуальне 

поняття (юридичним фактом якого є порушення кримінальної справи і 

притягнення особи як обвинуваченого, а з моменту звернення 

обвинувального вироку до виконання – також розуміє як кримінально-

виконавче поняття [161, с. 587–588].  

Здавалось би також, що крапку в цьому дискурсі поставлено в рішенні 

КСУ від 27 жовтня 1999 р. (справа про депутатську недоторканність), в 

якому вирішено, що «кримінальна відповідальність настає з моменту 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду» і «притягнення до 

кримінальної відповідальності, як стадія кримінального переслідування, 
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починається з моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні 

злочину» [504]. Але закладена формула двоїстого розуміння старту 

юридичної відповідальності через категорії її «настання» та «притягнення» у 

цьому рішенні слугували подальшому виділенню й інших категорій 

«виникнення», «реалізації», «покладання» тощо та продовження дискурсу 

вже в межах цих категорій, хоча вони й не нові, почасти зустрічаються в 

наукових працях до 1999 р. Вважаємо, що ці слова слід вживати як синоніми, 

оскільки їх різноманітне вживання щодо механізму розвитку юридичної 

відповідальності буде розпорошувати єдину сутність її стадійності. 

Найбільш компромісною точкою зору про правову природу 

правовідносин юридичної відповідальності є інтегративна, автори якої 

поєднують матеріальні та процесуальні правовідносини в єдині 

правовідносини юридичної відповідальності [101, с. 16], оскільки з 

сепаратних позицій матеріальності чи процесуальності виявити та пояснити 

увесь комплекс матеріально-правової та процесуальної специфіки 

правовідносин юридичної відповідальності неможливо. 

Існування початкової стадії у такому вигляді без участі владного 

суб’єкта та без його правової оцінки об’єктивно неможливе, а наукові її 

концепції є необґрунтованими. Надмірна матеріалізація правовідносин 

юридичної відповідальності на практиці призводить до процесуальної 

бездіяльності, приховування фактів правопорушень, їх латентності, у цілому 

до безвідповідальності. 

Стадії юридичної відповідальності мають й нечітку несистематизовану 

законодавчу основу, наприклад у ст. 107–111 Закону № 1402-VIII указується 

на окремі етапи (стадії) дисциплінарної відповідальності судді: звернення з 

дисциплінарною скаргою щодо судді (ст. 107), посилання на компетентний 

орган та порядок дисциплінарного провадження (ст. 108), обрання виду 

дисциплінарного стягнення та ухвалення рішення про його застосування 

(ст. 109), погашення дисциплінарного стягнення (ст. 110), оскарження 

рішення у дисциплінарній справі стосовно судді (ст. 111) [480]. Але така 
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законодавча конструкція більшою мірою відповідає загальнотеоретичній 

конструкції стадій юридичної відповідальності. 

У ч. 3 ст. 42 Закону № 1798-VIII встановлено, що «дисциплінарне 

провадження включає: 1) попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної 

скарги; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної 

скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні 

судді до дисциплінарної відповідальності» [444]. Подібна конструкція 

наведена й у ст. 37 Закону № 5076-VI: «дисциплінарне провадження 

складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про 

дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній 

справі» [440]. З цього можна зробити висновок, що теоретичні конструкції 

стадій відповідальності ширші за своїм обсягом ніж стадії конкретного 

провадження. 

У КПК України стадії кримінального провадження чітко теж не виді-

ляються, а лише розмежовуються окремі з них: «досудове розслідування»  

(п. 5 ч. 1 ст. 3); «притягнення до кримінальної відповідальності» (п. 14 ч. 1  

ст. 3); «підготовче судове засідання» (ч. 6 ст. 34). Інші частини процесу в 

КПК України названі як «провадження», а не стадії: розд. IV «Судове 

провадження в суді першої інстанції», розд. V «Судове провадження з 

перегляду судових рішень» та ін., що в теорії кримінального процесу 

називаються стадіями кримінального провадження, під якими розуміють 

«самостійні, пов’язані між собою проміжки часу, протягом яких 

здійснюється діяльність, що складає частину кримінального процесу. Кожна 

з цих частин відмежована одна від одної підсумковим процесуальним 

рішенням, безпосередніми завданнями, засобами досягнення таких, низкою 

органів та осіб, що беруть участь в кримінальному процесі, а також порядком 

виконання ними процесуальних дій» [512, с. 14]. Інакше кажучи, «стадії в 

кримінальному процесі характеризуються: окремими, частковими 

завданнями, які спрямовані на виконання загальних завдань, суб’єктним 
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складом, обсягом та порядком процесуальних дій, власними процесуальними 

рішеннями, які в одному випадку є початком стадії, в іншому – її 

закінченням» [32, с. 11]. Такий підхід характеризує правові особливості, що 

можуть бути застосовані в певних межах і до стадій юридичної 

відповідальності, тобто стадія юридичної відповідальності повинна мати свої 

початкові та підсумкові процесуальні рішення, безпосередні завдання, засоби 

їх досягнення, уповноважених суб’єктів юридичного процесу на виконання 

завдань стадії тощо. 

Як на нашу думку, логічно завершеною буде будь-яка система стадій 

юридичної відповідальності, коли окремо ще буде виділена завершальна 

стадія – стадія припинення (погашення, зняття) юридичної відповідальності, 

що має й законодавче підґрунтя (ст. 110 Закону № 1402-VIII). Ідея 

завершальної стадії юридичної відповідальності різною мірою була 

сформульована й раніше, але, на жаль, ігнорується серед учених, не набула 

свого широкого розповсюдження. Так, О. Е. Лейст для штрафної 

відповідальності виділяє такі стадії: «притягнення до відповідальності; 

дослідження обставин справи і особи правопорушника; винесення рішення та 

набрання ним законної сили; виконання покарання; період судимості» [303, 

с. 170], остання й послужила для роздумів про незавершеність теоретичної 

конструкції стадій юридичної відповідальності. Зокрема такі позиції були 

висловлені й В. С. Прохоровим, М. М. Кропачьовим, О. М. Тарбагаєвим, які 

виділили зняття або погашення судимості як кінцевий момент кримінально-

правових відносин відповідальності [481, с. 99], а А. П. Чірков вважав, що 

реалізацією покарання не тільки не припиняються відносини юридичної 

відповідальності, а навпаки, після нього досягає свого апогею, свого 

соціально-правового цілепокладання [631, с. 38]. 

Наслідуючи позицію О. Е. Лейста, найбільш глибоке обґрунтування 

виділення стадії припинення юридичної відповідальності на методологічній 

основі правовідносин відповідальності, їх виникнення, розвитку та 

припинення проводить А. В. Кірсанова, але її висновок щодо цієї стадії є 



 200 

неповним, помилково звуженим до акцентування лише обвинувального 

ухилу негативної юридичної відповідальності, зведення відповідальності 

лише до покарання. У своїй праці вона пише, що «стадія припинення 

правовідносин відповідальності наступає з моменту закінчення реалізації 

покарання» [232, с. 8], також допускає, що динаміка правовідносин може 

припинитися на будь-якій стадії юридичної відповідальності, «наприклад,  

з настанням факту смерті зобов’язаної особи-суб’єкта відповідальності …»  

і тільки «завжди припиняються відносини кримінальної відповідальності», 

іншої не у всіх випадках [232, с. 22]. 

Прикладаються також зусилля до виділення й «виключних» стадій 

юридичної відповідальності на зразок виключних стадій у кримінальному 

процесі. Так, спробу екстраполювати на теоретичну матрицю стадій 

юридичної відповідальності виключні стадії кримінального процесу здійснив 

М. Ю. Горлач, який визначив, що у виключних стадіях кримінального 

процесу (перегляду справ у порядку судового нагляду та відновлення справ 

за нововиявленими обставинами) стосовно «особи на цих стадіях 

юридичного процесу реалізується юридична відповідальність або 

реалізована, однак правовідносини, пов’язані зі встановленням факту 

вчинення особою делікту, і якщо це необхідно, призначенням покарання, 

продовжують існувати … Фактично це виключна стадія уточнення та 

перевірки правильності призначення та реалізації юридичної 

відповідальності» [149, с. 36–37]. Звісно, що зворотній зв’язок від 

спеціального до загального – це також правильний методологічний прийом, 

але в цих обґрунтуваннях автор, як і багато інших, вдався до виділення 

обвинувального ухилу юридичної відповідальності, прямо говорячи, що 

відповідальність – це покарання. У такому разі минається інша форма 

юридичної відповідальності – правовідновлювальна, яка з каральної функції 

може містити лише елемент осуду. 

Виокремлення цієї стадії має важливе значення, оскільки дозволяє 

розуміти юридичну відповідальність в її реальному темпоральному та 
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цілепокладальному існуванні. З більшості теоретичних дефініцій юридичної 

відповідальності та її стадій бачимо невиправдане звуження її юридичного 

змісту, що обмежується лише «покладанням обов’язку», «настання 

юридичної відповідальності» та ін. Якщо у цих дефініціях та системах 

частіше позначається початковий момент юридичної відповідальності, її 

покладення, реалізація, то припинення (звільнення, погашення, зняття) не 

конкретизується, що цілком є невиправданим. Наприклад, законом не 

заборонено головуючому достроково повернути до зали судового засідання 

видаленого з неї обвинуваченого, незалежно від строку, на який він 

видалявся. Але ця процедура не закріплена в законі. На нашу думку, будь-яке 

відхилення від головного карального чи правовідновного вектора реалізації 

юридичної відповідальності у різних її формах (звільнення від 

відповідальності, дострокового її припинення під час виконання, зняття та 

ін.), а також «природне» її закінчення – погашення, складає окремі підстави 

та процедури, що можуть бути виділені в завершальну стадію юридичної 

відповідальності. Такі питання стосуються й багатьох інших значущих 

моментів для самого суб’єкта юридичної відповідальності, тому що він 

зазнає істотних позбавлень навіть після «реалізації відповідальності», це стан 

осудності, пов’язаний з численними істотними заборонами та поразками в 

цивільних правах, це ризики юридичної відповідальності за кваліфікованими 

(повторно, системно та ін.) складами правопорушень у випадку вчинення 

нового правопорушення. 

Зазначимо, що стадії юридичної відповідальності й стадії того чи 

іншого юридичного процесу співвідносяться як загальне та спеціальне. Тобто 

стадії юридичної відповідальності як загальна теоретична модель її реалізації 

знаходить свою конкретизацію в стадіях окремого того чи іншого 

юридичного провадження і там набуває свого окремого змісту.  

Зазначені загальнотеоретичні конструкції стадій юридичної 

відповідальності віднаходять в науці різні свої модифікації у галузевих видах 

юридичної відповідальності. Так, для кримінального процесу за КПК 
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України 2012 р. як форми покладення кримінальної відповідальності 

називають вісім [273, с. 23] або дев’ять стадій [578, с. 43–44] (на жаль, в 

законі кількість стадій чітко не визначена). Разом з цим у межах названих 

стадій кримінального процесу можуть реалізуватися й інші види юридичної 

відповідальності (у межах своїх стадій), наприклад, кримінальної 

процесуальної відповідальності (накладення грошового стягнення, 

застосування заходів до порушників порядку судового засідання тощо).  

Щодо дисциплінарної відповідальності судді О. М. Овчаренко 

визначає, що «процедура дисциплінарного провадження стосовно судді … 

зазвичай проходить такі стадії: а) здійснення перевірки даних про наявність 

підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за 

зверненням, що містить відомості про порушення ним вимог статусу, 

посадових обов’язків чи присяги; б) відкриття дисциплінарної справи, її 

розгляд і прийняття рішення органом, здійснюючим дисциплінарне 

провадження; в) виконання цього рішення; г) можливі також стадії 

оскарження й перегляду відповідного рішення» [394, с. 113], упускаючи 

важливий аспект її погашення, що визначено навіть законодавчо (ст. 110 

Закону № 1402-VIII). 

Разом з цим В. Л. Костюк, ураховуючи теоретико-правовий аналіз 

чинного законодавства України, доктрини трудового права, констатує, що 

«процедура застосування дисциплінарної відповідальності характеризується 

дотриманням таких стадій, як: по-перше, встановлення факту вчинення 

дисциплінарного проступку, його суспільно-правова оцінка; по-друге, 

обрання виду дисциплінарного стягнення; по-третє, дотримання порядку 

застосування дисциплінарного стягнення (спеціального порядку щодо 

звільнення); по-четверте, належне правове оформлення застосування 

дисциплінарної відповідальності роботодавцем; по-п’яте, оскарження 

рішення роботодавця про застосування дисциплінарної відповідальності 

[262, с. 4]. 

А Р. М. Білокінь пропонує виокремлювати такі «стадії (етапи) 
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застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності: 

встановлення фактичної підстави кримінально-процесуальної 

відповідальності та звернення до органу, уповноваженого приймати рішення; 

розгляд клопотання та призначення конкретного виду і міри заходу 

кримінально-процесуальної відповідальності; виконання рішення про 

застосування заходу кримінально-процесуальної відповідальності; перегляд 

рішення (у визначених законом випадках)» [77, с. 391]. 

Тому є всі підстави виділити наступну загальнотеоретичну модель 

стадій юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі, яку складають:  

1) стадія ініціації юридичної відповідальності. Основний зміст цієї 

стадії полягає в процесуальній фіксації первинних вихідних даних про 

фактичні та формальні підстави для реалізації юридичної відповідальності. 

Для правопоновлювальної – фіксація факту порушення закону. Межі стадії: 

розпочинається з моменту ініціювання відповідальності – до фіксації її 

первинних даних, відкриття провадження; 

2) стадія конкретизації юридичної відповідальності. Основний зміст 

цієї стадії полягає в установленні всіх обставин, що підлягають 

встановленню за предметом доведення в конкретному виді провадження. Для 

правопоновлювальної – встановлення усіх критеріїв незаконності та 

необґрунтованості дій, бездіяльності та рішень. Межі стадії: з моменту 

відкриття провадження – до моменту набрання чинності основним актом 

юридичної відповідальності; 

3) стадія реалізації основного заходу юридичної відповідальності. 

Основний зміст цієї стадії полягає у визначенні виду та міри («дози») 

юридичної відповідальності в основному акті застосування санкції правової 

норми юридичної відповідальності [485, с. 163]. Для правопоновлювальної 

відповідальності – визначення заходів правопоновлення (зміна, скасування 

рішення, припинення дій, визнання права тощо). Межі стадії: з моменту 

набрання чинності основним актом юридичної відповідальності – до повного 
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виконання основного заходу юридичної відповідальності. 

4) стадія припинення юридичної відповідальності. Основний зміст цієї 

стадії полягає у вчиненні процесуальних дій, пов’язаних з припиненням 

негативної дії заходу юридичної відповідальності. Для правопоновлювальної 

– оцінка стану правопоновлення, у випадку необхідності ініціювання іншої, 

часто каральної відповідальності. Межі стадії: з моменту повного виконання 

основного заходу юридичної відповідальності – до моменту усунення усіх 

негативних наслідків юридичної відповідальності. 

Ці стадії демонструють логіку і хронологію сукупності процесуальних 

дій у правовому механізмі реалізації юридичної відповідальності; вони 

законодавчо конкретизуються у стадіях того чи іншого конкретного 

юридичного провадження. Також змінюється й статус особи, яка вчинила 

правопорушення в кримінальному процесі – суб’єкта відповідальності.  

Отже, юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі як самостійний комплексний інститут кримінального процесу 

характеризується низкою атрибутивних ознак: підстави, умови та стадії цієї 

юридичної відповідальності, що мають спірну теоретичну конструкцію при 

неналежному їх законодавчому визначенні. Вони складають обов’язкові 

елементи механізму юридичної відповідальності, сприяють розвитку 

наукового знання про указану юридичну відповідальність. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі дисертації наведено характеристику загальних 

положень теорії юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі, що проведена через три ключові моменти: 

визначення правової природи цієї відповідальності, її атрибутивних ознак та 

конструкційних елементів. За результатами аналізу наукових, нормативних 

джерел та правозастосовної практики сформульовано такі висновки. 

1. Компонентами загальної теорії юридичної відповідальності за 
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правопорушення в кримінальному процесі є такі положення: 1) мета, цілі, 

завдання та функції юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 2) засади цієї відповідальності; 3) її підстави, умови 

та стадії; 4) встановлений склад вчиненого правопорушення в кримінальному 

процесі, як підстава юридичної відповідальності; 5) система юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, її системні 

теоретичні, законодавчі та практичні проблеми і напрями їх вирішення. 

2. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі за своєю правовою природою є кримінальним процесуальним 

інститутом, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим, 

міждисциплінарним). 

3. Загальна системна характеристика юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі дає підстави виділити цю 

відповідальність як самостійний правовий інститут, як складну міжгалузеву 

систему, що входить до загальної системи юридичної відповідальності. У 

своїй структурі містить інтегровані субінститути юридичної 

відповідальності, що водночас є й самостійними інститутами юридичної 

відповідальності та субінститутами інших систем юридичної 

відповідальності. 

4. Під метою застосування юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі пропонується розуміти її 

позитивний ефект – бажану та очікувану в майбутньому модель належної 

функціональної поведінки суб’єктів кримінального процесу як юридичного 

засобу забезпечення праксеологічної справності кримінального провадження. 

5. Основними цілями юридичної відповідальності за правопорушення в 

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

упорядкування суспільних (правових) відносин у сфері кримінального 

провадження та їх удосконалення; 2) виправлення правопорушників та 

виховання інших громадян; 3) відновлення порушених суспільних та 

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

майбутньому. 

6. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі характеризується такими атрибутивними ознаками: 1) вид 

державного примусу; 2) безумовний наслідок встановленого складу 

вчиненого правопорушення в кримінальному процесі, як єдиної її підстави; 

3) визначається специфічним основним об’єктом правової охорони;  

4) обов’язковий елемент статусу суб’єктів кримінального процесу; 5) форма 

реалізації санкції правової норми; 6) реалізується в ході правозастосовної 

діяльності уповноважених державних органів або їх посадових осіб, а також 

міжнародних інституцій; 7) реалізується в спосіб належної правової 

процедури. Ці ознаки розкривають її правову суть та є методологічним 

підґрунтям для її відмежування від інших понять. 

7. Систему функцій юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі складають регулятивна, виховна, відновлювальна, 

каральна, превентивна функції. Складність життєвих та правових ситуацій 

обумовлює непрямолінійну, головну-другорядну роль тої чи іншої функції 

юридичної відповідальності в їх системі, оскільки для вирішення конкретних 

правових ситуацій потребується полігональний їх вплив задля забезпечення 

ефективності самої юридичної відповідальності з вирішення цих ситуації. 

8. Система принципів юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі виявляється в їх ієрархічності, юридичному змісті та 

взаємозв’язках. У системі принципів юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі основоположне місце посідає 

принцип відповідальності держави перед людиною у кримінальному 

провадженні. 

9. Підставами юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є нормативна, фактична, процесуальна та 

дискваліфікаційна. Лише процесуальна підстава є єдиним фундаментом 

легальної дескрипції автономно наявних нормативної, фактичної та 
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дискваліфікаційної підстав, установлення об’єднавчих взаємозв’язків між 

ними та виникнення, розвитку і припинення правовідносин юридичної 

відповідальності. 

10. Головною умовою юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі є загальний правовий статус суб’єкта, що за 

функціонально-структурним змістом містить одночасно окремий 

кримінальний процесуальний його статус, тобто він є суб’єктом 

кримінального процесу, а також й окремий його статус як суб’єкта тої чи 

іншої галузевої юридичної відповідальності. 

11. Загальнотеоретичну конструкцію стадій юридичної 

відповідальності складають такі стадії: 1) ініціації юридичної 

відповідальності; 2) конкретизації юридичної відповідальності; 3) реалізації 

заходу юридичної відповідальності; 4) припинення юридичної 

відповідальності. Вони демонструють логіку і хронологію сукупності 

процесуальних дій у правовому механізмі реалізації юридичної 

відповідальності. 
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РОЗДІЛ 3 

ВСТАНОВЛЕНИЙ СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ПІДСТАВА ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

3.1 Теоретико-правові основи конституювання інституту 

правопорушень у кримінальному процесі 

 

У сучасній юридичній науці і практиці остаточно не сформоване єдине 

розуміння правопорушення як фундаментальної юридичної категорії, 

незважаючи на те, що в загальній теорії права і в галузевих юридичних 

науках ця проблема висвітлена достатньо повно. Тільки за останні 30 років 

на пострадянському просторі захищено десятки дисертацій з різних 

юридичних спеціальностей, предметом яких виступає або саме 

правопорушення, або його ознаки, елементи його складу, види, або воно 

розглядається як підстава юридичної відповідальності, або як негативне 

явище суспільної дійсності, якому вишукуються різні юридичні і 

організаційні способи попередження, виявлення, розслідування. Значний 

внесок у розв’язання поточних теоретичних, законодавчих та практичних 

проблем правопорушень у кримінальному процесі зробили сучасні українські 

та закордонні учені: В. С. Афанасьєв, Р. М. Білокінь, Л. В. Гаврилюк, 

О. О. Гогін, А. В. Мурзановська, С. Г. Ольков, Е. Є. Томін, Л. Д. Удалова, 

В. Д. Чабанюк, Є. В. Шевельова, О. А. Ширванов, М. Є. Шумило та ін. Не 

сприяють формуванню єдиного розуміння правопорушення в праві та в 

кримінальному процесі й законодавчі конструкції, що стосуються правових 

категорій правопорушення, юридичної відповідальності, суспільної 

небезпеки, вини, протиправності та ін. 

З’ясування сучасних теорій правопорушень у кримінальному процесі 

здійснюємо в діалектичному їх вимірі: від загальної теорії правопорушень до 

сучасних концепцій правопорушень у кримінальному процесі. Фактично таку 
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логіку дослідження пропонує й О. Є. Рєпєтєва, яка підмітила, «що еволюція 

загальнотеоретичного розуміння проблеми правопорушень включає дві 

стадії. Перша – стадія некритичного узагальнення висновків галузевих наук 

(перш за все, наук кримінального та цивільного права). Друга – власне 

теоретико-правове дослідження, спрямоване на розкриття суті 

правопорушення» [494, с. 16]. Далі суть правопорушення в кримінальному 

процесі слід розкрити в конкретній сфері суспільних відносин, а саме у сфері 

кримінального процесу. 

Загальнонаукові проблеми правопорушень. Доктринальним є 

положення про те, що юридична відповідальність наступає тільки за 

правопорушення. Саме в контексті діалектичної взаємозумовленості цих 

правових явищ розкривається їх правова сутність. Тобто юридична 

відповідальність наступає лише за правопорушення. Правопорушення – 

єдина фактична підстава юридичної відповідальності, conditio sine qua non 

(обов’язкова умова) її настання. Їх діалектика така: правопорушення – 

причина, а юридична відповідальність – наслідок. За філософським 

розумінням причинності між цими явищами існує генетичний необхідний 

причинно-наслідковий зв’язок, з причини витікає наслідок, причина завжди 

передує в часі наслідку [602, с. 295–296]. Філософи Дж. Віко (Giambattista 

Vico), Г. В. Фр. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), Й. Г. Фіхте (Johann 

Gottlieb Fichte), Фр. В. Шеллінг (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling) «відкрили 

істотну закономірність причинності – неспівпадання цілей і результатів 

діяльності» [603, с. 523], у нашому випадку, правопорушення, як причина,  

є небажаними ціллю та результатом, а юридична відповідальність (наслідок) 

є бажаною та необхідною. 

Більшість суспільних наук, як правило, саме правопорушення не 

вивчають, тому що цим терміном не оперують. У філософії, психології та 

інших науках здебільшого вживається термін «злочин», як узагальнений 

термін, що віддзеркалює одне з негативних та деструктивних явищ у 

поведінці людини. При цьому не вбачається необхідності виділення окремо 
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правового поняття правопорушення, його ознак, видів й інших властивостей, 

що цілком є закономірним, оскільки правопорушення – це предмет 

дослідження права. Здебільшого в цих науках вивчаються етіологічні 

проблеми злочину з соціальними, психічними, духовними та іншими 

явищами, і він пояснюється як «природний прояв людської натури» 

(Ч. Ломброзо (Cesare Lombroso)) [318, с. 5], «продукт виключно фізичного та 

соціального середовища» (Е. Феррі (Enrico Ferri)) [600, с. 128], «соціально-

патологічне явище» (Ф. Ф. Ліст (Franz von Liszt)) [310, с. 89], «гріх, який 

полягає в учиненні (словом і ділом) того, що заборонено законом, або в 

невиконанні того, що він велить» (Т. Гоббс (Thomas Hobbes)) [143, с. 274], 

«примус, насилля над собою» (Г. В. Фр. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel)) [136, с. 141] та ін. Антитетика українського філософа Григорія 

Сковороди щодо злочину ґрунтується на християнському світогляді, зокрема 

в тій його формі, яка розвинена апостолом Павлом. Сковорода, згадуючи 

апостола Павла, вважав, що протилежності, протиріччя йдуть разом в 

духовній історії людства. Так «гріх» і «благодать», – «як умножився гріх, так 

збільшилася благодать» (Рим. 5, 20, Рим. 6, 1), «закон» і «злочин», «гріх» – 

«де немає закону, немає й злочину» (Рим. 4, 15), «Закон прийшов – 

умножився злочин» (Рим. 5, 20). «Без закону гріх мертвий. – Коли прийшла 

заповідь, гріх ожив» (Рим 7,8 і далі) [629, с. 51]. Неможливо заперечити 

біблійні цитати щодо ролі закону у визнанні злочину. 

Уже в XIX столітті чітко розрізняється правова та неправова природа 

злочину. Зокрема з цього приводу Ф. Ф. Ліст (Franz von Liszt) висловив 

думку, що «всякий злочин можливо розглядати з двох точок зору: одну  

я назву техніко-юридичною, а другу природно-історичною» [310, с. 89]. 

Історичний екскурс в розвиток інституту правопорушення дозволяє 

стверджувати, що правопорушення – правовий інститут, який завжди носив 

чи носить певний ідеологічний і навіть класовий характер, що виявлявся у 

визнанні злочинами та цивільними деліктами конкретних посягань на 

верховну владу, пануючі класи в суспільстві, правовідносини, що корисні для 
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них і складали нормативну базу для збагачення й охорони їх життя, здоров’я, 

майна тощо. Це явно випливає зі змісту різних історичних пам’яток 

Стародавнього Риму про деліктну відповідальність, цивільно-правовий 

оборот якого взагалі основувався на суспільній формації рабоволодіння [258, 

с. 147]. Приклади класовості відомі й історичним юридичним документам, 

що були чинними на територіях сучасної України в дорадянський період: 

Руській правді XI–XII ст., Соборному Уложенню 1649 р., Статуту про 

покарання, які накладають мирові судді 1964 р. [144, с. 80, 83], Жалуваній 

грамоті короля Казимира IV 1457 р., Судебнику короля Казимира IV 1468 р., 

Литовських статутах 1588 р. [111, с. 249, 252] та ін. Отже, тогочасна охорона 

усіляких прав та інтересів забезпечувалася кримінальним та цивільно-

правовим законодавством. Тому невипадково, що у 1917 р. відомий 

російський юрист Ф. В. Тарановський виділяв тільки кримінальні злочини та 

цивільні делікти [569, с. 291]. Така конструкція протиправних діянь свідчить 

й про те, що термін «правопорушення», що наявний як самостійна 

семантична одиниця в українській, російській та білоруській мовах, в 

багатьох інших мовах такого прямого значення не має. Для прикладу,  

у польській мові терміну «правопорушення» відповідає термін 

«przestępstwo», який своєю чергою означає й злочин, вину, образу тощо, 

також англійською правопорушення, начебто «offense», але й термін 

«offense» може мати значення й нападу, злочину, порушення, вини тощо. 

Термінологічно правопорушення у вітчизняній науці до 60-х років 

минулого століття не виділялося, а його правові властивості виділялися 

розрізнено галузевими юридичними науками на основі термінів «злочин», 

«делікт», «проступок». Наукова активація цього терміна пов’язується з 

монографією І. С. Самощенка: «Поняття правопорушення за радянським 

законодавством» [518], як зауважує М. М. Воплєнко: «Мабуть, тільки поява у 

1963 р. монографії І. С. Самощенка ознаменувала собою становлення 

загальнотеоретичного поняття правопорушення як родової узагальнюючої 

категорії юриспруденції. Йому ж належить заслуга зведення воєдино галузевих 
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наукових знань за основними ознаками правопорушення» [127, с. 27]. 

Узагалі радянська доктрина правопорушення здебільшого 

характеризується тим, що «основну увагу радянська влада приділяла 

питанням удосконалення та поглиблення кримінального законодавства, 

оскільки саме його положення були покликані найбільш ефективно захищати 

інтереси держави, партійні та політичні структури, утворену економічну 

систему народного господарства» [144, с. 105], а «з кримінально-правової 

науки поняття суспільної небезпеки перейшло в інші галузеві науки і 

утвердилося потім як елемент загальнотеоретичного поняття 

правопорушення» [170, с. 21]. Тобто йдеться про сучасну пізнавальну 

проблему юридичної науки, що полягає у типовій підміні понять, так 

«спочатку загальне поняття правопорушення необґрунтовано виводиться з 

поняття злочину, а потім під отримане поняття підводяться всі інші види 

правопорушень [647, с. 63].  

А тому констатується ситуація, що склалася в юридичній науці, яка 

характеризується відставанням деяких галузевих наук у вивченні 

правопорушення, у тому числі й кримінального процесу, і як наслідок – 

перенесення загальнотеоретичних, кримінально-правових положень на всі 

галузеві правопорушення. У зв’язку з цим часто спостерігається 

неспроможність використання узвичаєного загальнотеоретичного шаблону 

правопорушення в окремих галузях права, що чітко проявляється в 

недиференційованому підході до визначення того чи іншого виду 

правопорушень. Цей шаблон полягає у численних повторюваних 

визначеннях правопорушення як «протиправного, винуватого, караного, 

суспільного небезпечного діяння осудної особи, що спричиняє шкоду 

інтересам держави, суспільства та громадян» [352, с. 451]. Така знакова 

конструкція визначення правопорушення лежить в основі загальної теорії 

правопорушень, рідко піддається критиці та часто беззастережно 

використовується й іншими авторами в теорії права, а також у галузевих 

юридичних науках. Її називають ще формальним розумінням правопорушень, 
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що властиво не тільки вітчизняній, а й закордонній науці та законодавству, 

що домінує також у німецькій, французькій, американській, китайській та ін. 

кримінально-правових доктринах [7, с 12, 32, 88, 114–115]. Загалом 

«правопорушення – це загальне визначення, видами якого залежно від 

протиправності, ступеня соціальної шкоди та характеру наслідків, що 

настали, є злочини та проступки» [144, с. 115].  

У законодавстві такий поділ, хоча й несистемно, проведено тільки 

щодо кримінальних правопорушень, під якими розуміються злочини та 

кримінальні проступки зі змісту ст. 2, п. 10 ч. 1 ст. 3, ст. 298 КПК України, 

п. 11 ч. 1 ст. 106 Закону № 1402-VIII та Закону № 2617-VIII, що має набрати 

чинності з 1 липня 2020 р. [448]. А так у КК України йдеться про злочини, 

злочинні посягання, злочинність діяння тощо (у ст. 1–3 та ін. КК України). У 

КУпАП йдеться виключно про адміністративні правопорушення, лише у ст. 8 

цього Закону, мабуть як синоніми, указано: «адміністративним право-

порушенням (проступком) визнається…» [240]. Щодо дисциплінарних 

правопорушень, то у нормативно-правових актах усі вони визнаються 

проступками, їх визначення якраз наводиться з використанням 

загальнотеоретичної конструкції (ч. 1 ст. 65 Закону України «Про державну 

службу»). Антикорупційне законодавство оперує одночасно термінами 

«корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією», 

«корупційний проступок» (зі змісту ст. 1 та ст. 59 Закону України «Про 

запобігання корупції»). Окремо в ст. 45 КК України виділяється категорія 

«корупційних злочинів». Що характерно, у ч. 3 ст. 59 Закону України «Про 

запобігання корупції» законодавець нормативно підійшов до визначення 

подвійної правової природи, щоправда, тільки корупційних правопорушень, 

указавши на «дисциплінарний корупційний проступок», що є вагомим для 

наших подальших міркувань щодо законодавчих підстав виділення 

багатомірної міжгалузевої природи процесуальних правопорушень. 

У сучасній теорії права виокремлюють три основні концепції 

правопорушення: правопорушення як юридичний факт, правопорушення як 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10?find=1&text=%EF%F0%EE%F1%F2%F3%EF%EA#w12
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суспільно-небезпечне діяння, правопорушення як підстава юридичної 

відповідальності [494, с. 15–16]. Наведені концепції містять істотні 

(змістовні) ознаки правопорушення, що для нас є теоретичним підґрунтям та 

відправними точками до розуміння правопорушення у кримінальному 

процесі. На думку Ю. О. Денисова, у своїх істотних моментах концепція 

правопорушення як різновид юридичних фактів тотожна концепції 

правопорушення як підстави юридичної відповідальності [170, с. 11], 

Р. Л. Хачатуров та Д. А. Ліпінський тотожність цих концепцій пояснюють 

тим, що «питання про підстави виникнення відповідальності є одночасно й 

питанням про те, що є підставами виникнення правовідносин 

відповідальності» [612, с. 235]. 

Допускаємо, що указані концепції правопорушень загалом не перечать 

одна одній, а швидше показують динаміку наукових поглядів на 

правопорушення: від юридичного факту через суспільну небезпеку до 

підстави юридичної відповідальності, а у своїй сукупності доповнюють одне 

одного. Окрім цього, аналогічна динаміка пізнавальної діяльності суб’єкта 

застосування юридичної відповідальності: від юридичного факту (подія, 

заява про правопорушення) – з’ясування суспільної небезпеки для вибору 

виду провадження – встановлення складу правопорушення, як підстави для 

застосування юридичної відповідальності, що посвідчує процесуальність усіх 

його дій. 

На нашу думку, тільки розуміння встановленого складу 

правопорушення як підстави юридичної відповідальності є базовим, 

вихідним для інституту юридичної відповідальності, а інші – у цьому 

доповнюють його зміст, оскільки правопорушення – єдина підстава 

юридичної відповідальності, а ознаками юридичного факту та суспільної 

небезпеки наділені й інші правові явища, наприклад, правомірна поведінка та 

об’єктивно-протиправне діяння відповідно. Але через недостатню 

розробленість цього питання в теоріях права і кримінального процесу на 

перший план, як ми вважаємо, виступають концепції видової (ієрархічної) 
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характеристики правопорушень у кримінальному процесі [28, с. 99].  

Кримінальне процесуальне правопорушення та його ознаки. 

Вивчення наукової літератури дозволяє стверджувати, що останнім часом у 

юридичній науці невпинно обговорюються питання про різні види 

правопорушення та юридичної відповідальності за них. Найбільш загальною 

в теорії права є класифікація правопорушень «залежно від їх соціальної або 

особистої значимості» (за П. М. Рабіновичем) [485, с. 159], на основі якого в 

системі правопорушень виділяють злочини (відрізняються від проступків 

підвищеним ступенем суспільної небезпеки) та проступки (мають менший 

ступінь суспільної небезпеки). 

Традиційним та більш поширеним критерієм класифікації 

правопорушень є предмет галузі права, у якій закріплений склад 

правопорушення. На основі нього виділяють злочини та проступки: 

конституційні, дисциплінарні, адміністративні, цивільні [226, с. 435], а за 

змістом сучасного кримінального процесуального законодавства додатково 

можна виділити й кримінальні проступки. Процесуальні проступки окремо 

виділяються рідко, або указується, що це є питанням на стадії обговорення в 

науці [485, с. 159]. При галузевому критерії указаними видами 

правопорушення не вичерпуються, оскільки в науці наполегливо 

відстоюються й інші їх види: сімейні, податкові, антимонопольні, екологічні 

тощо [494, с. 8]. 

В основі виділення окремих, самостійних видів правопорушень і 

юридичної відповідальності пропонується широкий спектр критеріїв: власне 

правове регулювання; відмітна від інших видів мета відповідальності, яка 

визначається завданнями правового регулювання конкретної галузі; особливі 

об’єкти охорони; наявність власних санкцій; встановлення особливих 

процедур їх реалізації. При цьому головними з них є: наявність власних 

(нерідко специфічних) санкцій та власної процедури (процесу) їх реалізації 

[56, с. 20]. 

Дискусії щодо виділення кримінальних процесуальних правопорушень 
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розпочато з моменту видання перших наукових праць про кримінальну 

процесуальну відповідальність, де підставами цієї відповідальності 

розглядаються саме кримінальні процесуальні правопорушення. Але й до 

цього часу немає єдиного визнаного теоретичного їх поняття. Так, інколи у 

теорії кримінального процесу зустрічаються визначення кримінального 

процесуального правопорушення загального характеру. Для прикладу, 

А. М. Баранов та П. Г. Марфіцин указують, що кримінальним процесуальним 

правопорушенням є винувате протиправне діяння, вчинене осудною особою, 

яка досягла певного віку [64]. Також Л. В. Гаврилюк пише, що «кримінально-

процесуальне правопорушення – це протиправне, винне, суспільно шкідливе 

діяння (дія чи бездіяльність) суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, 

яке спричиняє юридично визначені негативні наслідки для правопорушника» 

[131, с. 15]. Однозначно, що ці формулювання не повною мірою 

відображають правову сутність кримінальних процесуальних право-

порушень, оскільки опираються лише на перераховування традиційних ознак 

правопорушення, вироблених загальною теорією права у вигляді 

загальноприйнятої теоретичної конструкції правопорушення: 

протиправність, винуватість, суспільна небезпека, караність. Звісно, така 

теоретична конструкція повинна міститися у дефініціях галузевих видів 

правопорушення, але з акцентуванням на окремих особливостях цих ознак в 

тій чи іншій галузі права (законодавства), що й свідчило б про юридичну 

унікальність того чи іншого виду правопорушення та його соціальну роль. 

Здебільшого у теорії кримінального процесу зустрічаються дефініції з 

уточненням традиційних ознак правопорушення, що є намаганням авторів 

описати юридичну природу кримінальних процесуальних правопорушень на 

основі загальнотеоретичного досвіду, які ми й проаналізуємо нижче. 

Протиправність як ознака кримінального процесуального 

правопорушення наводиться фактично у всіх визначеннях цього 

процесуального інституту, вона характеризує об’єктивну сторону 

правопорушення, яким є діяння суб’єкта кримінального процесу. 
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О. Ф. Скакун наводить узагальнений широкий перелік знаків, що 

характеризують протиправність правопорушення. З цього приводу вона 

пише, що правопорушення «має протиправний, неправомірний, характер, 

тобто суперечить нормам права, чиниться всупереч праву, є свавіллям 

суб’єкта; являє собою порушення заборон, зазначених у законах і 

підзаконних актах, невиконання обов’язків, що випливають із нормативно-

правового акта, акта застосування норм права або договору, укладеного на 

основі закону» [529, с. 420].  

Ученими протиправність кримінального процесуального 

правопорушення часто розкривається через порушення заборон, що містяться 

в КПК (Т. В. Мичак) [381, с. 68], нормі права (С. Г. Ольков) [399, с. 16] чи 

кримінальних процесуальних санкціях (Л. Д. Удалова, В. І. Бабій) [595,  

с. 63]. В. Д. Чабанюком здійснено перелік усіх законодавчих актів, що 

містять кримінальні процесуальні заборони, ним перераховується, що це 

порушення «вимог КПК, законів, Конституції України, рішень 

Європейського суду з прав людини, чинних міжнародно-правових договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України …» [620,  

с. 13]. Вважаємо, що при формулюванні поняття кримінального 

процесуального правопорушення з метою уникнення додаткових обтяжень 

дефініцій достатньо вживати лише словосполучення «чинне кримінальне 

процесуальне законодавство», а також не обмежуватися лише КПК. 

Окремо звертається увага на недоліках законодавчого визначення 

кримінальних процесуальних заборон. Так, кримінальне процесуальне 

законодавство містить конкретні заборони (ст. 72, 139, 330 КПК України), що 

в цілому не породжує проблем встановлення протиправності цих діянь.  

З другого боку, для кримінального процесу на відміну від кримінального 

права відоме явище так званого «загального характеру» кримінальних 

процесуальних заборон (для прикладу: ст. 87, 409, 438 КПК України).  

Рівень узагальнення чи юридичної визначеності (ці поняття лише 

тотожні частково) протиправності того чи іншого діяння – досить складне 
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питання в теорії та практиці. Часто законодавець обмежується в 

процесуальному законодавстві узагальненими формулюваннями заборон у 

вигляді обов’язку сторін процесу з добросовісного користування належними 

процесуальними правами (ч. 2 ст. 49 КАС України) або ж проголошує, що 

сторони є вільними у використанні своїх прав, але в межах та у спосіб, 

передбачених законом (ч. 1 ст. 26 КПК України). Так, процесуальному 

законодавству у переважній більшості притаманно «загальний рівень 

заборон», оскільки описувати усі заборони в юридичному процесі немає 

практичної можливості. Тому В. С. Вєпрєв й вважає, що «протиправність 

визначається не тільки на основі системи правових заборон, що містяться в 

КПК, а й з урахуванням загально-правових принципів, а також міжнародно-

правових стандартів, загальновизнаних норм здійснення правосуддя» [104,  

с. 8]. Також Н. Р. Бобечко зазначає, що «у КПК сформульовано й окремі 

склади правопорушень, що застосовуються до конкретних суб’єктів 

кримінального провадження (зокрема скасування прокурором незаконних та 

необґрунтованих постанов слідчих). Насамкінець, у кримінальному 

процесуальному законодавстві передбачені й такі склади кримінальних 

процесуальних правопорушень, зміст яких безпосередньо законодавцем не 

регламентується, але правозастосовувачу надається можливість самостійно 

оцінити вчинену дію або прийняте рішення та визнати наявність 

правопорушення (наприклад, пункти 2–8 ч. 1 ст. 303 КПК)» [82, с. 98]. 

Явище заборон «загального характеру», наслідком чого є застосування 

виділених неконкретизованих санкцій, ученими здебільшого засуджується. 

Зокрема С. Г. Ольков та Є. В. Шевельова обґрунтовують необхідність 

усунення «виділених неконкретизованих санкцій» і ліквідації феномену 

ретроспективної «довільної» чи «дискреційної» юридичної відповідальності 

[399, с. 34; 637, с. 14]. Інші учені розуміють таке явище як прийнятне, 

наголошуючи при цьому, що заборонити кожний випадок неналежної 

реалізації процесуальних прав чи повноважень неможливо (Р. М. Білокінь) 

[77, с. 389], і, те, що законодавець визначає бланкетний (відсилочний) 
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характер нормативного закріплення кримінального процесуального 

правопорушення (Т. В. Мичак) [381, с. 69]. Тому доцільним буде й 

конкретизація в КПК України переліку прав та обов’язків (повноважень) усіх 

суб’єктів кримінального процесу, що покладалися б у конструкцію складу 

кримінального процесуального правопорушення. 

Різні погляди й на ознаку суспільної небезпеки кримінального 

процесуального правопорушення. Так, деякі вчені вважають, що ці 

правопорушення є тільки суспільно-небезпечними (В. Д. Чабанюк [620,  

с. 13], О. В. Чуклова [632, с. 10]), другі – тільки суспільно-шкідливими 

(В. В. Вєпрєв [104, с. 8], Л. В. Гаврилюк [131, с. 13]), треті, відмічають як 

суспільну небезпеку, так й суспільну шкідливість кримінальних 

процесуальних правопорушень (Р. М. Білокінь [77, с. 389–340], С. Г. Ольков 

[399, с. 16], Є. В. Шевельова [637, с. 7]). Важко погодитися з думкою 

Р. М. Білоконя про те, що «не всі кримінальні процесуальні правопорушення 

спричиняють суспільно небезпечні наслідки. Певні порушення вимог 

кримінального процесуального законодавства не є суспільно небезпечними 

(наприклад, неприбуття за викликом, невиконання обов’язків поручителя), 

хоча такі дії і спричиняють шкоду кримінальним процесуальним 

правовідносинам, оскільки унеможливлюють досягнення завдань 

кримінального провадження, зокрема, щодо швидкого та повного 

розслідування та судового розгляду» [77, с. 178]. 

Водночас не можна не звернути увагу на політико-правові оцінки 

правопорушення та його наслідки. Зокрема О. О. Гогін слушно стверджує, 

що «термін «суспільна небезпека» є суб’єктивним уявленням та оціночним 

припущенням органів державної влади, партій, рухів, об’єднань або окремого 

індивіда про ступінь соціальної шкідливості конкретного явища, що 

засноване на ідеологічних, політичних, особистих та інших поглядах, 

переконаннях і пристрастях. У свою чергу, шкода – це несприятливі наслідки 

психологічного, морального, фізичного або матеріального характеру» [144,  

с. 12], а тому суспільна небезпека притаманна усім правопорушенням. Також 
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раніше І. С. Самощенком було визначено місце державної волі у визначенні 

правопорушення: «протиправні ті діяння, що заборонені державою під 

страхом настання наслідків, передбачених правовими санкціями» [518, с. 77]. 

М. Д. Шаргородський один з перших висловив думку, що суспільна 

небезпека є ознакою будь-якого правопорушення, а не тільки злочину [635,  

с. 40]. Точка зору про те, що суспільну небезпечність мають виключно 

злочини, а інші правопорушення лише суспільну шкідливість, у науці 

піддається справедливій критиці, оскільки на часі трансформація самого 

поняття злочину у зв’язку із запровадженням нових законодавчих термінів у 

КПК України 2012 р.: «кримінальне правопорушення», «кримінальні 

проступки». Добавимо, що спостерігаються певні методологічні відмінності 

між визначенням поняття злочину та адміністративного правопорушення у 

відповідних кодексах. Так, в основі визначення поняття злочину 

законодавець назвав ознаку суспільної небезпеки поряд з іншими, окрім 

караності (ч. 1 ст. 11 КК України), а у визначенні, що не є злочином, указав 

на відсутність суспільної небезпеки, зміст якої розкривається через критерій 

істотної шкоди (ч. 2 ст. 11 КК України). Але, у передбачених законом 

випадках, розміри штрафу за адміністративні проступки інколи значно 

більші за розміри штрафу за кримінальні правопорушення. Своєрідний 

парадокс, який розв’язати лише посиланням на зміст текстів закону 

неможливо. Як зауважує Л. М. Прозумєнтов, «якби ознака суспільної 

небезпеки була притаманна виключно злочинам, то не виникало б ніяких 

питань при встановленні кримінально-правової заборони або при її 

скасуванні, а теорії криміналізації чи декриміналізації не існувало б взагалі. 

Тому ознака суспільної небезпеки притаманна усім правопорушенням» [457, 

с. 23]. 

На нашу думку, суспільна небезпека – це оціночна ознака кожного 

правопорушення, політико-правова розцінка суспільних діянь, діянь людини, 

що використовується законодавцем для їх приписування до розряду 

правопорушень, а шкода – міра, кількісно-якісна характеристика, за 
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допомогою якої встановлюється видова належність правопорушень, а так 

само впливає на заходи відповідальності, їх вид та міру. Вважаємо, що надалі 

доцільно користуватися усталеним у праві терміном «суспільна небезпека».  

До речі, посилання на те, що кримінальними процесуальними 

правопорушеннями є лише ті порушення, що спричинили істотну шкоду, 

видається безпідставними [26, с. 111–112]. 

Кримінальні процесуальні правопорушення є суспільно небезпечними 

й спричиняють шкоду саме охоронюваним кримінальним процесуальним 

законом об’єктам. На думку О. А. Ширванова, «це права та законні інтереси 

учасників кримінального судочинства і законна діяльність органів 

розслідування, прокурора та суду із забезпечення законності у здійснюваній 

ними кримінально-процесуальній діяльності» [646, с. 10]. Шкода завдається й 

іншим охоронюваним об’єктам. На думку М. Є. Шумила, особливість цих 

правопорушень у тому, що ними «порушуються й абсолютні цінності, до 

яких закон відносить життя, здоров’я людини, її свободу, честь, гідність, 

власність та інші законні права й інтереси особи… Вони завдають значної 

соціальної шкоди, підриваючи авторитет держави в цілому, органів 

судочинства, віру в законність і справедливість їх діяльності» [658, с. 180]. 

Сам же об’єкт кримінальних процесуальних правопорушень 

визначений у законодавстві. Загальним об’єктом цих правопорушень є 

охоронюваний законом порядок кримінального провадження (ст. 1 КПК 

України). З аксіологічних позицій кримінального провадження до загальних 

об’єктів правопорушення слід віднести й перераховані у ст. 2 КПК України 

суспільні блага, що охороняються процесуальним законом. Родові об’єкти ж 

процесуальної охорони закріплені у вигляді засад судочинства, безпосередні 

об’єкти – деталізуються в інших кримінальних процесуальних нормах щодо 

правового статусу суб’єктів кримінального процесу, порядку вчинення 

процесуальних дій, підстав та порядку прийняття та виконання 

процесуальних рішень, застосування примусових заходів тощо. 

Щодо ознаки винуватості, що виражає суб’єктивну сторону 
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правопорушення, то у дефініціях кримінального процесуального 

правопорушення йдеться, що відповідальність наступає лише за винувате 

діяння, у деяких – помилково виділяють тільки умисну форму вини [220,  

с. 9]. Проблемним же видається визнання діяння правопорушенням, яке 

начебто вчинене безвинно – це помилка в судовій чи слідчій практиці, 

об’єктивно-протиправне діяння, що буцімто виключають юридичну 

відповідальність і не можуть бути визнані правопорушенням. З другого боку, 

такі явища взагалі заперечуються [337, с. 136]. Складність установлення вини 

у кримінальних процесуальних правовідносинах дає підстави окремим 

ученим звертати увагу на можливу відповідальність за такі правопорушення 

й без вини [236, с. 76]. 

З метою виправдання окремих недоліків у судовій та слідчій практиці, 

як пояснює С. Г. Ольков, вину стали підміняти терміном помилка [399,  

с. 133]. У публічних правовідносинах, якими є кримінально-процесуальні, 

важко уявити, що ті чи інші дії вчиняються помилково, тобто безвинно. Це 

стосується професійних суб’єктів кримінального процесу, які пройшли 

навчання, стажування, конкурс на заміщення посади, мають певний досвід 

роботи за посадою, мають особливий статус та переваги в публічних 

правовідносинах, а тому в публічних правовідносинах їх діяльність 

несумісна з допущенням помилки, тут має місце необережна форма вини 

(недбалість чи самовпевненість). У Законі № 1402-VIII такі випадки 

формулюють як «неналежне ставлення до службових обов’язків», що є 

підставою дисциплінарної відповідальності судді. Діючи в межах закону, 

професійні суб’єкти повинні передбачати негативні наслідки своєї діяльності. 

Ю. В. Баулін висловив думку щодо правомірності дій суду, правда, в аспекті 

кримінальних правовідносин, але вона є слушною й щодо кримінальних 

процесуальних правовідносин: «Якщо нормою права є правило правомірної 

поведінки певних суб’єктів права, то, зрозуміло, у кримінальному праві мова 

може йти лише про правомірну поведінку суду щодо покладання 

кримінальної відповідальності на особу, яка вчинила злочин. Суд 
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підкоряється режиму публічного права, відповідно до якого йому дозволено 

робити лише те, що передбачено КК, інше – заборонено» [69, с. 25]. 

Спірним є питання й щодо кола суб’єктів кримінального 

процесуального правопорушення. Одні учені суб’єктами кримінальних 

процесуальних правопорушень визначають усіх суб’єктів кримінального 

процесу, інші – лише учасників, заперечуючи можливість застосування 

кримінальної процесуальної відповідальності до професійних суб’єктів 

кримінального процесу [174, с. 161; 395, с. 101]. Причинами такого стану в 

науці є єдиновекторний «обвинувальний ухил кримінального процесу», 

превалюванням публічних інтересів над приватними, а тому й зосередження 

перших наукових досліджень з проблем кримінальної процесуальної 

відповідальності та кримінальних процесуальних правопорушень на 

відповідальності та правопорушеннях саме учасників процесу, а не на 

відповідальності суб’єктів, які ведуть процес. 

Адже доведено, що кримінальні процесуальні правопорушення 

вчиняються усіма суб’єктами кримінального процесу і положення 

кримінального процесуального законодавства містять випадки забороненої 

протиправної процесуальної поведінки професійних суб’єктів кримінального 

процесу шляхом закріплення їх процесуальних обов’язків, невиконання яких 

може тягнути різні види юридичної відповідальності, у тому ж числі й 

кримінальну процесуальну. Наслідками невиконання часто є не тільки 

застосування так званої каральної (штрафної) відповідальності, а й 

правовідновлювальної. Разове чи систематичне застосування правовідновних 

санкцій щодо професійних суб’єктів кримінального процесу негативно 

відбивається на службових характеристиках цих посадових осіб, є підставою 

застосування дисциплінарної відповідальності, і як зазначає 

А. Я. Дубинський, такі заходи «… можуть бути пов’язані із заподіянням 

певних неприємностей посадовій особі, яка допустила порушення …» [174, 

161], тобто мати негативні наслідки організаційного і морального характеру. 

Регулятивно-охоронні правовідносини кримінальної процесуальної 
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відповідальності насамперед спрямовані на відновлення правопорядку, прав 

учасника процесу, нормального стану судочинства, а не виключно на 

покарання винуватих. У цьому й полягає ще одна специфіка кримінальної 

процесуальної відповідальності. 

Караність – ознака, що характеризує наслідки правопорушення. Для 

кримінальних проступків, через реалізацію принципу невідворотності 

покарання, це обов’язковість кримінальної відповідальності (покарання), 

хоча караність заперечується й в кримінальному праві як обов’язкова ознака, 

тому що закладена в кримінально-правову заборону погроза покарання не 

завжди реалізується [294, с. 140]. У зв’язку з цим, є цікавим положення про 

уточнення ознаки «караність» ознакою «застосування юридичної 

відповідальності» [155, с. 11], або «застосування заходів державного 

примусу» [121, с. 21] чи «заходів процесуального примусу» [419, с. 7]. 

Ученими зазначаються правовідновні заходи та застосування санкцій при 

реалізації процесуальної відповідальності [429, с. 8–9]. Розуміння відновної 

відповідальності служить методологічною базою для розуміння 

кримінальних процесуальних правопорушень, а також інших проблем 

галузевої належності правопорушень, оскільки, повторимося, кара – не єдина 

і не завжди, окрім кримінального покарання, основна мета юридичної 

відповідальності. Для реалізації каральної функції юридичної 

відповідальності достатньо її елемента – осуду. 

Конституювання інституту правопорушень у кримінальному 

процесі можливе та необхідне для вирішення не тільки теоретичних, а й 

законодавчих та практичних проблем. Виділення самостійного інституту 

правопорушень у кримінальному процесі дасть можливість комплексно 

оцінювати стан правопорушності в кримінальному процесі, її структуру, 

недоліки законодавчого регулювання, а в підсумку визначити напрямки його 

удосконалення. 

Методологічним критерієм виділення окремого інституту 

правопорушень є не тільки традиційні критерії предмета галузі права, 
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суб’єкта та ін., а й певна сфера суспільно-правових відносин, «предмет 

правового регулювання» відокремленої групи суспільних відносин, який, на 

думку О. О. Гогіна, виступає «головним матеріальним критерієм класифікації 

правопорушень, а не нормативний акт, що закріплює склади протиправних 

діянь» [144, с. 233]. Охоронний та регулюючий вплив на ці правовідносини 

здійснюється за допомогою різних засобів різногалузевої юридичної 

відповідальності, а тому генетична єдність цих кримінальних процесуальних 

правовідносин дає підстави стверджувати про існування окремого інституту 

правопорушень у кримінальному процесі, що є негативним явищем цих 

правовідносин – цілісним комплексним негативним полем з усім його 

різноманітним юридичним недородом процесуальних правовідносин. 

Вихідними теоретичними посиланнями для конституювання цих 

правопорушень є такі погляди учених на те, що розуміти під кримінальними 

процесуальними правопорушеннями у системних зв’язках з іншими 

правопорушеннями та юридичною відповідальністю за їх вчинення. 

Так, поширеною є точка зору, що усі правопорушення в кримінальному 

процесі є лише кримінальними процесуальними. Таке твердження відображає 

вузькогалузеве розуміння правопорушень у кримінальному процесі, 

зводиться до основного його компонента – кримінальних процесуальних 

правопорушень. Принаймні, О. І. Столмаковим указується, і небезпідставно, 

що «в кримінально-процесуальній сфері можуть бути правопорушення 

різних видів: кримінально-процесуальні, цивільні, адміністративні, 

дисциплінарні, а також злочини» [556, с. 74]. 

І навпаки, О. В. Чуклова вважає, що за вчинення процесуальних 

правопорушень передбачається тільки процесуальна відповідальність [632, 

с. 10]. Таку ж позицію в сучасній вітчизняній науці підтримує 

А. В. Мурзановська [379, с. 130–131]. Такі точки зору указують на лімітовану 

до галузі права оцінку кримінального процесуального правопорушення, його 

ординарну галузеву природу. Такий підхід становить самостійну концепцію 

ординарності кримінального процесуального правопорушення. 
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Інші ж концепції ґрунтуються на широкій багатогалузевій інтерпретації 

правопорушень у кримінальному процесі. Так, по-перше, в ході досліджень 

правової природи та галузевої належності кримінальних процесуальних 

правопорушень багато учених доходять висновку, що за ці правопорушення 

можуть наступати тільки інші види непроцесуальної юридичної 

відповідальності (О. Т. Дугін) [175, с. 10]. Аналогічну позицію висловив й 

В. Д. Чабанюк, про що ми говорили вище. На жаль, ці автори безпідставно 

виключають кримінальну процесуальну відповідальність за ці право-

порушення. 

По-друге, також побутує думка, що за ці правопорушення можуть 

наступати як кримінальна процесуальна, так й інші види юридичної 

відповідальності. Так, принаймні, Д. С. Пікельний визнає, що порушення 

норм кримінально-процесуального закону «тягне заходи відновлення 

правопорядку, ретроспективну юридичну відповідальність та застосування 

негативних юридичних санкцій як кримінально-процесуальної, так й іншої 

галузевої належності» [419, с. 8]. У вітчизняній науці Е. Є. Томін вважає, що 

«якщо санкцію за порушення норм кримінального процесуального права 

передбачено не в цьому законі, а в інших законодавчих актах (КК України, 

КУпАП), то таке правопорушення визнається кримінальним 

правопорушенням або адміністративним проступком» [583, с. 10]. Це 

наступний крок до розуміння правової та міжгалузевої природи 

кримінальних процесуальних правопорушень, але воно тяжіє до ординарної 

галузевої його природи з необґрунтованим абсолютним відчуженням частини 

кримінальних процесуальних правопорушень до інших галузей права. 

Найбільш точною, як на нашу думку, є точка зору про те, що 

кримінальні процесуальні правопорушення містять у своїй структурі й інші 

галузеві види правопорушень. До таких висновків підійшло ряд учених з 

різних наукових юридичних спеціальностей. Зокрема в кримінальному 

процесі такий підхід заснований на ступені суспільної небезпеки 

процесуальних правопорушень. Так, на думку С. Г. Олькова, «кримінально-
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процесуальне правопорушення – це таке, що знайшло свій вираз у порушені 

норм (норми) кримінально-процесуального права, прямо закріплене (не 

просто заборонене) в законі, винне, суспільно шкідливе (або суспільно 

небезпечне – для злочинів) діяння деліктоздатного суб’єкта, що тягне заходи 

відновлення правопорядку, ретроспективну юридичну відповідальність та 

застосування негативних юридичних санкцій як кримінально-процесуальної, 

так і галузевої належності» [399, с. 16]. Окремо Є. В. Шевельовою 

вказується, що усі кримінально-процесуальні правопорушення у 

кримінальному процесі за ступенем їх суспільної небезпеки слід розподілити 

на злочини в сфері кримінального судочинства та кримінально-процесуальні 

проступки. Разом з тим авторка наголошує, що «кримінально-процесуальне 

правопорушення визнається таким тільки в разі істотного порушення 

кримінально-процесуального закону» [637, с. 7]. Чинні конструкції 

протиправних діянь, визначених в КПК України, дають підстави 

стверджувати, що істотність – це класифікаційна ознака процесуальних 

правопорушень, а не дискваліфікаційна для окремих його ознак. 

В українській юридичній науці до вирішення цього питання найближче 

підійшов М. Є. Шумило, який означив комплексну соціальну та правову 

проблему кримінальних процесуальних правопорушень, їх міжгалузеві 

зв’язки та однорідність насамперед зі злочинами, і їх розмежування за 

ознакою їх суспільної небезпеки. А також єдність з порушеннями прав 

людини, охорона яких гарантується Конституцією України та іншим 

галузевим законодавством. Стосовно цього учений узагальнює: 

«недотримання вимог кримінально-процесуального законодавства водночас є 

порушенням норм Конституції та інших галузей права, що свідчить про 

значну суспільну небезпеку цих деліктів» [658, с. 180].  

Можемо зробити висновок, що указана група кримінальних 

процесуальних правопорушень є вихідною формою життя для інших 

галузевих правопорушень, що посягають на кримінальні процесуальні 

правовідносини. На процесуальну ґенезу деяких адміністративних 
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правопорушень указують й фахівці в галузі адміністративного права 

А. І. Берлач та Т. О. Гурджій [113, с. 201–202]. Додатково скажемо, що 

В. Л. Костюк, щоправда стосовно дисциплінарних проступків, визначає 

комплексний характер останніх: «за окремі дисциплінарні проступки може 

застосовуватись не тільки дисциплінарна, а також і адміністративна та 

кримінальна відповідальність» [262, с. 5]. Про відсутність чисто правового та 

галузевого критерію правопорушень, зокрема й злочинів, у своїх роздумах 

дійшов філософ Е. А. Поздняков, який пише, що «злочином той чи інший тип 

поведінки робить закон, а у всьому іншому він нічим не відрізняється від 

інших типів поведінки, кожен з яких також має свої мотиви та свої причини» 

[426, с. 91–92]. І таких тверджень мабуть достатньо в науці, вони – наслідок 

недоліків чисто галузевого поділу правопорушень. 

Також є й законодавчі підстави вести мову про подвійну, а то й більшу 

варіативність галузевих належностей правопорушень, їх міжгалузеву 

(комплексну) природу. Зокрема це вже вищенаведені терміни «корупційні 

злочини» (ст. 45 КК України), «дисциплінарний корупційний проступок»  

(ч. 3 ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції»). Також у ст. 330 КПК 

України йдеться про те, що повторне вчинення процесуального 

правопорушення – порушення порядку в залі судового засідання, за яке 

порушник підлягає адміністративній відповідальності. У цьому місці 

спостерігаємо явище трансформації кримінального процесуального 

правопорушення в адміністративне за ознакою повторності, а за ознакою 

підвищеної суспільної небезпеки – у злочин.  

Тобто процесуальне правопорушення, правопорушення в сфері 

судочинства є вихідною формою буття для інших видів правопорушень. 

Останнє свідчить й про те, що процесуальні правопорушення є підставою для 

інших видів юридичної відповідальності, а також те, що після застосування 

заходів процесуальної відповідальності можуть, за наявності до того 

нормативних підстав, застосовуватися й інші види юридичної 

відповідальності. 



 229 

Також за процесуальні правопорушення може наставати спочатку 

іншогалузева юридична відповідальність, а за її результатами – й 

процесуальна. Прикладом цього є процесуальні інститути провадження за 

нововиявленими та виключними обставинами. Для таких видів провадження 

характерним є встановлення нововиявлених чи виключних обставин у 

визначених випадках вироком суду, після якого може бути «поновлене» 

провадження, а отже, й права, обов’язки та відповідальність його учасників, а 

також встановлений інший процесуальний їх статус, статус доказів, 

приміром, вони можуть бути визнані недопустимими в новому провадженні 

через дефекти первісного провадження. 

Щодо наукових визначень правопорушень у кримінальному процесі, то 

найбільш промовисте ми відшукали лише у В. С. Дякова, який характеризує 

його «як усвідомлене, винне, суспільне небезпечне діяння, вчинене суб’єктом 

кримінальних процесуальних правовідносин, усупереч вимогам чинного 

законодавства України, що завдає шкоду правам і законним інтересам 

учасників процесу та тягне за собою відповідальність за його вчинення» [182, 

с. 24]. Воно цілком є логічним, але його слід було б довершити елементом: 

«завдання шкоди нормальному стану кримінального процесу», виділивши й 

публічний інтерес, що немаловажно, оскільки протиправність всякого 

правопорушення полягає в порушенні норм об’єктивного права і 

суб’єктивних прав та інтересів інших осіб. Тим паче, як зазначає І. А. Тітко, 

«приватні та публічні інтереси далеко не завжди характеризуються взаємним 

незбігом, а доволі часто мають спільний вектор спрямування» [580, с. 90]. 

Отже, правопорушення в кримінальному процесі за своєю правовою 

природою є кримінальним процесуальним інститутом. Самі ж 

правопорушення – незалежно від їхньої галузевої приналежності – генетично 

пов’язані з кримінальними процесуальними правовідносинами й виникають у 

перебігу реалізації останніх. Усі ці правопорушення є інтегрованими  

в окремий інститут правопорушень у кримінальному процесі, що складає 

один із важливих елементів інституту юридичної відповідальності в 
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кримінальному процесі. 

Систему правопорушень у кримінальному процесі складають 

кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого (ординарного) 

характеру (визначені тільки в КПК і за які передбачено лише кримінальну 

процесуальну відповідальність), а також кримінальні процесуальні 

правопорушення полігалузевого (комплексного, міжгалузевого) характеру 

(за які передбачено й інші види юридичної відповідальності); останні ж бо 

водночас мають й інакшу, окрім процесуальної, похідну правову природу: 

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

Правопорушенням як певній системі в кримінальному процесі притаманні 

трансформаційні процеси, що проявляється в їхній законодавчій 

«деліктизації (криміналізації)» чи «деделіктизації (декриміналізації)» діянь, 

зміні їхньої галузевості; головний тут чинник – воля законодавця, яка 

повинна прагнути до встановлення надійної системи гарантій виконання усіх 

завдань судочинства, визначених у ст. 2 КПК України. 

У системі цих правопорушень містяться субординаційні та 

координаційні зв’язки між її складовими. Координаційна роль, на нашу 

думку, належить кримінальному процесуальному правопорушенню як 

основному конститутивному елементу інституту правопорушень в 

кримінальному процесі. Субординаційні зв’язки виявляються у певній 

правовій «рівності», подібності окремих різногалузевих правопорушень, їх 

ієрархічності залежно від суспільної небезпеки, законодавчого вираження. 

На завершення підкреслимо, що саме встановлений «належною 

правовою процедурою» склад правопорушення в кримінальному процесі є 

підставою юридичної відповідальності. 

 

 

 

 

 



 231 

3.2 Проблема загальної формули протиправності правопорушень  

у кримінальному процесі як питання їхньої законодавчої невизначеності 

 

3.2.1 Юридичний та фактичний зміст «невиконання обов’язків»  

у кримінальному процесі 

 

Кримінальний процес характеризується імперативним, владним 

методом правового регулювання, відповідно до якого усе кримінальне 

провадження, процесуальна діяльність повністю підпорядковані державним 

органам та посадовим особам, уповноваженим на прийняття та реалізацію 

усіх процесуальних рішень для початку кримінального переслідування, його 

закриття чи припинення, проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, розгляду клопотань учасників процесу, прийняття 

підсумкового рішення у вигляді обвинувального вироку тощо. Через це, 

лише належне виконання обов’язків владними суб’єктами кримінального 

процесу прямо впливає на стан законності та правопорядку у державі, 

захисту прав та свобод людини у кримінальному процесі, і в цілому, сприяє 

досягненню завдань кримінального провадження. І навпаки, невиконання 

своїх обов’язків цими суб’єктами детермінує порушення прав та свобод 

людини, недосягнення завдань кримінального провадження, деформацію 

суспільної думки про авторитет суду та правоохоронних органів, підвищення 

рівня правопорушності в державі тощо.  

Одним з індикаторів перерахованих негативних явищ є збільшення 

числа звернень громадян до ЄСПЛ за захистом своїх порушених прав 

внаслідок необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності, 

незаконних затримання та утримання під вартою, інших незаконних 

порушень (обмежень) прав та свобод людини. Станом на 31.12.2018 на 

розгляді в ЄСПЛ перебувало загалом 56 350 справ проти держав – сторін 

Конвенції, з них 7 250 справ – проти України, що складає 12,9 % від 

загальної кількості справ (станом на кінець 2017 р. – 12,6 %) [662], а станом 
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на 31.12.2019 на розгляді в Європейському суді перебувало загалом 59 800 

справ проти держав – сторін Конвенції, з них 8 850 справ – проти України, 

що складає 14,8 % від загальної кількості справ [663]. Така невтішна 

динаміка свідчить про істотні прорахунки у здійсненні правозастосовної 

діяльності державними органами. Однією з причин цього, поряд з 

об’єктивними, незалежними від владних суб’єктів кримінального процесу, є 

невиконання ними своїх процесуальних обов’язків. На сьогодні питання про 

невиконання обов’язків, мабуть, є найбільш глобальною проблемою, якщо не 

найзначуще явище у правовій сфері. Причинами цього є недостатнє її 

наукове дослідження, попередні акценти на обвинувальній формі 

кримінального процесу, ідеологізація бездоганності владних суб’єктів 

процесу у виконанні своїх обов’язків, допустимість невинуватого порушення 

закону з їх боку, «слабке» правове становище учасника судочинства та ін. 

Тому й зазначається, що «у кримінальному процесуальному 

законодавстві у слідчого, прокурора не передбачено в обов’язках 

забезпечення прав особи в ході кримінального переслідування, недостатньо 

розроблені процесуальна форма, процедура обмеження прав особи у 

встановлених законом межах. У законодавстві немає чітких наслідків 

відповідальності посадових осіб у випадку неналежного виконання або 

невиконання обов’язків суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності» 

[359, с. 29]. 

Із запровадженням у КПК України 2012 р. засад кримінального 

судочинства, що передбачають рівні права сторін, широкого переліку 

взаємних прав та обов’язків суб’єктів процесу, вимагається наукове 

осмислення категорії «невиконання обов’язків» суб’єктами кримінального 

процесу, її юридичного та фактичного змісту, співвідношення з іншими 

суміжними поняттями. 

У теорії правопорушень домінує загальна конструкція визначення 

форм правопорушення через загальну її формулу, що сформульована була ще 

у 1963 р. І. С. Самощенком, який протиправність правопорушень визначив 
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таким чином: «діяння протиправне, якщо воно являє собою невиконання 

юридичного обов’язку або зловживання правом, тобто якщо воно правом 

заборонено» [518, с. 76]. Подальше наукове освоєння цієї загальної 

теоретичної формули протиправності правопорушення виявилося у наукових 

концепціях про визначення підстав юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі (за кримінальні процесуальні 

правопорушення) у загальних формулюваннях: «кримінально-процесуальне 

правопорушення та зловживання кримінальним процесуальним правом» 

(Р. М. Білокінь) [77, с. 389]. Часто дослідниками у дефініціях зосереджується 

увага на зовнішніх формах вираження протиправності діяння – дія або 

бездіяльність. З другого боку, багатьма ученими небезпідставно виділяються 

такі законодавчі формули цього діяння: «невиконання процесуальних 

обов’язків» (Г. М. Вєтрова) [110, с. 52–53], «протиправна поведінка» 

(В. С. Вєпрєв) [104, с. 8], «ненормативна поведінка» (О. А. Каніфатов) [220, 

с. 8–9], «порушення процесуальних обов’язків» (Л. Д. Удалова, В. І. Бабій) 

[595, с. 63], «порушення вимог закону» (В. Д. Чабанюк) [620, с. 13], 

«невиконання юридичного обов’язку, недотримання правових заборон, 

зловживання правом, створення перешкод для реалізації правових норм» 

(М. В. Вітрук) [119, с. 186] та ін.  

Загальним з цього є формулювання «невиконання процесуальних 

обов’язків», саме це поняття виступає правовою категорією (родовим 

поняттям) до інших перерахованих понять, юридичний зміст якого ще 

потребує додаткового дослідження. Перераховані та інші форми 

досліджуваного правопорушення лише конкретизують обставини 

невиконання процесуальних обов’язків: форму (наприклад, внаслідок 

зловживання правом), ступінь невиконання (неналежне), або його 

темпоральні характеристики (несвоєчасне) тощо. 

Невиконання обов’язків – антипод їх виконання і є загальною формою 

правопорушень, їх своєрідним таксономічним універсумом, що являє 

правову номенклатуру вищого загального порядку серед усіх протиправних 
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діянь, але не конкретизує саме діяння, а лише указує певну групу 

протиправних діянь. 

Поняття «невиконання обов’язків» є міжгалузевим і зустрічається у 

всіх галузях права. Найпоширенішим є вживання цього поняття в таких 

галузях, як трудове, цивільне, кримінальне право. Разом з тим тільки у КПК 

України це словосполучення вжито понад двадцять разів. Невиконання 

обов’язків – антипод виконання обов’язків. Це парні протилежні категорії 

інституту реалізації права (норм права). У теорії: «виконання норм права – це 

діяльність суб’єктів з виконання покладених на суб’єктів обов’язків. 

Виконання правових норм передбачає активну діяльність. Шляхом 

виконання реалізуються норми, що зобов’язують» [575, с. 196]. Поруч з 

виконанням норм права виділяють ще дві форми реалізації: додержання 

(утримання від порушення норм права, реалізуються заборони, передбачає 

пасивну поведінку) і використання (діяння зі здійснення суб’єктивних прав 

та можливостей, реалізуються дозвільні норми права) [575, с. 196].  

Правозастосовна діяльність суб’єктів кримінального процесу 

здійснюється тільки у межах кримінальних процесуальних правовідносин, 

що є публічно-правовими, і однією зі сторін цих правовідносин обов’язково є 

владний суб’єкт кримінального процесу [364, с. 55]. Отже, юридичні 

обов’язки владних суб’єктів у кримінальних процесуальних правовідносинах 

поруч з правами складають юридичний зміст цих правовідносин, а їх 

виконання чи невиконання – фактичний. Процесуальні правовідносини 

реалізуються не довільно, а у чітко визначеній КПК України процесуальній 

формі. «Кримінальна процесуальна форма являє собою правовий режим 

кримінальної процесуальної діяльності, що включає в себе дотримання 

юридичних процедур, виконання певних правових умов та забезпечення 

гарантій у кримінальному провадженні» [273, с. 14]. Дотримання 

процесуальної форми, її юридичних процедур, виконання процесуальних 

умов (загальних та спеціальних) та забезпечення процесуальних гарантій 

судочинства безумовно є обов’язком владних суб’єктів кримінального процесу. 
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Важливим є те, що правозастосовна діяльність владних суб’єктів 

поєднує в собі усі форми реалізації норм права. Норми кримінального 

процесуального права умовно поділяють на охоронні та регулятивні. 

Охоронні норми спрямовані на регламентацію кримінальної процесуальної 

відповідальності. До регулятивних норм відносять норми, які безпосередньо 

регулюють кримінальні процесуальні відносини шляхом надання учасникам 

процесу прав та покладення на них обов’язків [273, с. 49]. 

Різновидами регулятивних кримінальних процесуальних норм є 

зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі норми. Зобов’язуючі норми 

встановлюють обов’язки особи вчинити певні дії. Забороняючі норми 

встановлюють обов’язки особи утриматися від певних дій. Уповноважуючі 

норми встановлюють суб’єктивні права з позитивним змістом, тобто права на 

вчинення уповноваженим тих чи інших активних дій [364, с. 25]. Названі 

види процесуальних норм корелюють з відповідними формами реалізації 

права (норм права). 

Наукова думка про єдність прав та обов’язків передбачає, що усі 

кримінальні процесуальні норми містять як права, так і обов’язки. Зокрема, 

для владних суб’єктів кримінального процесу обов’язки прямо містяться у 

зобов’язуючих та забороняючих нормах, а в уповноважуючих нормах вони 

або розуміються, або поєднані з правом, коли використання права за певних 

умов є обов’язком, на що неодноразово зверталася увага учених 

(М. С. Строгович [562, с. 74], Р. Д. Рахунов [486, с. 54]). Напрошується 

висновок, що ці суб’єкти відокремлених прав від обов’язків не мають, вони й 

не мають власного інтересу у кримінальному процесі, оскільки діють на 

публічних засадах, за яких конфлікт приватних та публічних інтересів 

недопустимий, а тому за наявності цього підлягають відводу. 

Отже, відповідно до наведених положень теорії реалізації права 

формами невиконання обов’язків владними суб’єктами кримінального 

процесу є: невиконання обов’язків, недотримання (недодержання) заборон, 

невикористання (неналежне використання) права (повноваження), тобто 
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порушення обов’язку застосувати право. При цьому спостерігається певна 

трансформація прав в обов’язки [47, с. 136]. 

У контексті розглядуваної теми доречним буде розглянути правові 

властивості самого обов’язку. Під обов’язком найчастіше розуміють «вид і 

міру належної або необхідної поведінки» [575, с. 233]. Принаймні, КПК 

України оперує поняттями: «обов’язок», «процесуальний обов’язок» (ч. 2  

ст. 144), «службовий обов’язок», «професійний обов’язок» (п. 4 ч. 2 ст. 65), 

«функціональний обов’язок» (ч. 4 ст. 35), «обов’язок свідка (іншого суб’єкта 

процесу)»... Тобто термін «обов’язок» уживається в однині чи в множині,  

у різних відмінках, залежно від мети його застосування у законі, а також у 

різних мовних формах: «зобов’язаний», «зобов’язання», «обов’язковість», що 

пояснює й різні його правові властивості. У теорії кримінального процесу 

зазвичай ведеться мова про процесуальні обов’язки. Виходячи із змісту 

закону, припускаємо, що усі названі обов’язки (професійні, службові, 

функціональні) пояснюють процесуальні та позапроцесуальні статусні 

особливості обов’язків того чи іншого суб’єкта. З аналізу статей КПК 

України відмічаємо, що термін «обов’язки» у словосполученнях з термінами 

«професійні», «службові», «функціональні» уживаються до суб’єктів 

процесу, які не є владними. Разом з тим, словосполучення «службові 

обов’язки» вживаються щодо суддів у ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII в 

аспекті «неналежного ставлення до службових обов’язків», що слугує 

підставою їх дисциплінарної відповідальності, якщо такі обов’язки 

невиконані суддею у тому чи іншому виді юридичного процесу. Вважаємо, 

що увесь спектр обов’язків, про які згадується у КПК України, слід вважати 

кримінальними процесуальними, тому що у кримінальних процесуальних 

правовідносинах можливо реалізовувати лише кримінальні процесуальні 

права та обов’язки (повноваження), однак вони можуть міститися й в інших 

законах. 

Загальні ознаки юридичного обов’язку ученими найчастіше 

виражаються у таких тезах: 1) це необхідна та належна поведінка 
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(відмовитися від обов’язку неможливо); 2) це міра належної та необхідної 

поведінки (вона обмежена певними рамками); 3) юридичний обов’язок 

реалізується в інтересах правомочної особи, що прагне до задоволення його 

інтересів; 4) виконання юридичного обов’язку забезпечується державним 

примусом, а у випадку невиконання чи неналежного виконання наступає 

юридична відповідальність [575, с. 233].  

Але ці ознаки не є безумовними. Так, спірним є твердження про 

неможливість відмови від обов’язку. У законі передбачено варіанти відмови 

від обов’язку у кримінальному процесі, зокрема, захисником від виконання 

своїх обов’язків з підстав, визначених у ч. 4 ст. 47 КПК України, експерта від 

«давання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо» (ч. 6 ст. 69 КПК 

України), поручителя від своїх зобов’язань (ч. 4 ст. 180 КПК України). 

Указані випадки передбачають добровільну, ініціативну відмову від 

обов’язку виконувати конкретні процесуальні функції, відмову від 

конкретних процесуальних правовідносин до моменту, коли підстави для 

юридичної відповідальності за невиконання цих обов’язків не наступили. 

Інститут самовідводів теж можна розглядати в контексті відмови від 

процесуальних обов’язків. Це юридичний зміст обов’язків. Разом з тим закон 

допускає окремі випадки невиконання процесуальних обов’язків окремими 

учасниками судочинства й за інших правових умов, наприклад, обов’язок 

прибуття за викликом свідка (п. ч. 2 ст. 66 КПК України) через поважні 

причини (ч. 1 ст. 138 КПК України). Напрошується висновок, що не усі 

обов’язки у кримінальному процесі є абсолютними, категоричними, а 

допускається умовне їх виконання (чи невиконання). 

Складність процесуальних правовідносин породжує також нерівність 

окремих прав та обов’язків суб’єктів кримінального процесу, хоча законом 

задекларовано рівність сторін. Для прикладу, у ч. 7 ст. 46 КПК України 

визначено, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх службові особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника», а яка 

відповідальність за невиконання цього обов’язку і чи є рівність у цьому 
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прикладі сторін захисту й обвинувачення? Навіть більше, у законодавстві 

наявні прогалини щодо забезпечення реалізації задекларованих юридичних 

прав та обов’язків владних суб’єктів через відсутність заходів державного 

примусу для їх фактичної реалізації (для прикладу: ч. 5 ст. 40 КПК України). 

Тому виділення серед формальних ознак обов’язків добровільної 

форми їх виконання (фактичний зміст) у цілому не є юридичною гарантією 

досягнення мети судочинства, оскільки законодавче наділення правами та 

обов’язками (юридичний зміст) не є ще повним здійсненням правових норм, 

оскільки існують ризики невиконання цих обов’язків. Відсутність 

відповідних санкцій, що містять заходи примусу – юридичної 

відповідальності за невиконання обов’язків – є достатньо істотною 

проблемою [672, с. 98]. Тобто обов’язок тоді є обов’язком до виконання, 

коли він підкріплений санкціями, що визначають заходи юридичної 

відповідальності. 

Окремо звернемо увагу на проблему неконкретизованого, загального 

характеру законодавчого визначення заборон чи обов’язків, тому що в 

охоронних правовідносинах диспозиція охоронної норми часто текстуально 

не фіксується, а лише логічно розуміється, тобто що заборонено: «брати 

хабар заборонено» [375, с. 38] – так звані логічні обов’язки. У КПК України 

таких неконкретизованих обов’язків досить багато, що призводить до їх 

неоднозначного тлумачення. Такі обов’язки викладені, насамперед, у 

нормах-принципах, декларативних та колізійних нормах. Містяться вони і в 

регулятивних та охоронних процесуальних нормах: «до зупинення 

досудового розслідування слідчий зобов’язаний виконати всі слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та 

можливе…» (ч. 2 ст. 280 КПК України). Обов’язки також можуть мати 

організаційний, процедурний, регламентний, рекомендаційний характер, 

бути прямими чи опосередкованими, основними та додатковими, активними 

чи пасивними. 

Ми підтримуємо думку О. Ю. Хабло, що з метою забезпечення 
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законності під час реалізації кримінальних процесуальних прав і 

повноважень необхідно постійно нормативно вдосконалювати систему 

кримінальних процесуальних стримувань, противаг і відповідальності. 

Процесуальні відносини необхідно врегульовувати таким чином, щоб 

унеможливлювати свавільне застосування процесуальних норм, виключати 

негативні наслідки та притягати винних осіб до відповідальності, як 

процесуальної, так і матеріальної [608, с. 142]. 

Отже, на нашу думку, юридичний зміст «невиконання обов’язків» 

виражається у законодавчих приписах, що характеризують цю категорію як 

правопорушення у кримінальному процесі, характеризують його об’єктивну 

сторону (санкція, у свою чергу, визначає вид правопорушення та юридичної 

відповідальності), а фактичний зміст виражається у певній поведінці 

суб’єктів процесу. Для усунення негативних наслідків правозастосування 

кожному процесуальному праву повинен кореспондуватися процесуальний 

обов’язок, а його виконання усіма суб’єктами кримінального процесу 

забезпечуватися заходами їх юридичної відповідальності. Процесуальний 

статус суб’єктів кримінального процесу повинен містити як обов’язкові 

елементи: юридичні права та обов’язки, й відповідальність за невиконання 

обов’язків, що зумовлено змістом кримінальних процесуальних 

правовідносин. Невиконання обов’язків – правова категорія, похідними від 

якої є поняття: неналежне виконання обов’язків, несвоєчасне виконання 

обов’язків, неналежне ставлення до службових обов’язків, що у визначених 

законом випадках уточнюють цю правову категорію за обсягом, часом та 

суб’єктами. 

 

3.2.2 Зловживання правами та повноваженнями в кримінальному 

процесі як форма правопорушення  

 

Останнім часом питання про правову природу зловживання правом у 

кримінальному судочинстві жваво обговорюється на сторінках наукових 
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видань, і погляди авторів на поняття, ознаки, наслідки зловживання правом 

різняться і часто діаметрально протилежні. У процесуальному законодавстві 

України не міститься прямої заборони на зловживання правом як засади 

судочинства, а лише ведеться мова про недобросовісність учасників процесу, 

зловживання правом у конкретних правовідносинах тощо, достатньо при 

цьому звернутися до змісту відповідних статей процесуальних кодексів: ч. 3 

ст. 3, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 240 ЦПК України; ч. 2 ст. 49, ч. 2 ст. 277 КАС 

України; ч. 3 ст. 22, ст. 434 ГПК України; ч. 4 ст. 81, ч. 2 ст. 459 КПК 

України. Прямої заборони не містить і Конституція України. Окремо 

заборона зловживання правом міститься у ст. 17 Конвенції, а також в 

рішеннях ЄСПЛ. 

Зловживання правом саме в науці кримінального процесу стало 

предметом досліджень відносно недавно, раніше ця проблема 

досліджувалася в основному в науках цивільного права та загальної теорії. 

Аксіоматично, що зловживання правом пов’язують з правовою поведінкою 

учасника правовідносин при використанні ним прав, що надані йому 

законом, але на «зло праву». Також така поведінка не є прийнятною і в 

окремих випадках законодавцем наголошується про її недопустимість. Усе 

інше, як свідчать численні наукові доробки, лежить у площині наукових 

дискусій та проблем правозастосування. При з’ясуванні правової сутності 

зловживання правом у кримінальному судочинстві необхідно відповісти на 

низку питань: який це вид правової поведінки учасника правовідносин, 

співвідношення з іншими суміжними поняттями, критерії його 

розпізнавання, визначеність кола суб’єктів, до яких допустимо застосовувати 

заборону зловживання правом, як здійснюється протидія зловживанню 

правом, які правові наслідки зловживання правом тощо. 

Проблема зловживання правом в історичному аспекті сягає часів 

римського права. З цим поняттям тісно пов’язане поняття шикани. Шикана 

(abus de droit, Chikane, Rechtsmissbrauch) − здійснення свого права з 

виключною метою – заподіяти шкоду іншій особі. Одним з найтиповіших та 
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історично давніх випадків цього роду був випадок на зло сусіду (так зване 

Neidbau): я будую на межі своєї ділянки високу стіну з виключною метою 

позбавити світла вікна вашого будинку [366]. Зловживання правом 

розглядалося ще римськими юристами як реалізація суб’єктивного права не 

заради задоволення законних інтересів уповноваженої особи, а виключно з 

метою заподіяння шкоди зобов’язаній особі [493; 505]. Така форма реалізації 

права визнавалась не лише недобросовісною, а й злісною. Здебільшого таке 

зловживання розглядалося казуїстично в сфері розподілу матеріальних благ, 

тобто приватної сфери регулювання, а не публічної. Хоча на протидію 

зловживанням процесуальними правами у римському праві застосовувалися 

як превентивні заходи – rindex (надання гарантій від затягування процесу) і 

присяга, так і каральні – штрафи. О. Я. Рогач стверджує, що хоча сам термін 

«зловживання правом» у джерелах римського права відсутній і недостатньо 

розроблений, але саме римське право є першоджерелом формування 

принципу недопустимості зловживання правом [505, с. 111–112]. Ним же 

досить детально досліджені історичні питання становлення правового 

інституту зловживання правом й в давньоруському праві, праві зарубіжних 

країн англосаксонської та мусульманської систем права тощо. 

Зловживання правом досліджують з урахуванням категорій «свобода», 

«суб’єктивне право» та «відповідальність», що є методологічною основою 

з’ясування правової сутності цього поняття. Свобода вибору поведінки 

людиною визначена в міжнародних актах та у ст. ст. 3, 23 та ін. Конституції 

України. Це означає, що свобода кожної людини можлива лише до межі, де 

починається свобода іншої людини. У широкому розумінні – учасник 

процесу має право розпоряджатися своїми суб’єктивними правами до тих 

меж, поки він не порушує прав інших учасників процесу, а також не порушує 

заборон, визначених у законі для забезпечення нормального виконання 

завдань кримінального судочинства. Як зазначає О. О. Мілетич, 

«зловживання правом полягає в тому, що шкода наноситься специфічним 

чином, саме через здійснення юридичного права». Далі авторка зазначає, що 
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«умовою притягнення до відповідальності за суспільно значущу поведінку, у 

тому ж числі і за зловживання правом, є свобода волі, що розуміється як 

наявність можливості вільно обирати спосіб поведінки з урахуванням знань 

про існуючі моральні норми та юридичні закони… свобода кожного має свої 

межі, і межа їй – відповідальність» [367, с. 237–238].  

М. М. Воплєнко ще й наголошує на тому, що зловживання правом має 

ознаки латентного чи явного правопорушення [126, с. 14]. О. М. Барміною 

указується також, що «зловживання правом може проявлятися в трьох 

формах: шкідлива поведінка, стосовно якої відсутні каральні норми; 

правопорушення та злочин» [65, с. 12]. Дійсно так, але відсутність каральних 

норм ще не свідчить про відсутність протиправності. Більш точно, на наш 

погляд, правову сутність зловживання правом у кримінальному судочинстві 

сформулювала К. В. Рябцева, яка вважає, що «зловживання суб’єктивним 

правом в кримінальному судочинстві являє собою особливу форму 

протиправної поведінки учасника кримінально-процесуальних 

правовідносин, при якій винувате здійснення суб’єктивного права спричинює 

необґрунтовану шкоду або створює умови для спричинення такої шкоди 

правам інших осіб, організацій чи інших суб’єктів права, а також суперечить 

призначенню кримінального судочинства» [514, с. 257]. 

Неодноманітне розуміння правознавцями правової природи 

зловживання правом породило виникнення низки наукових концепцій, які 

залежно від різних критеріїв надають можливість сформулювати основні 

чотири сучасні концепції розуміння правової природи зловживання правом: 

1) заперечення існування цього явища взагалі (М. С. Малеїн [337, 

с. 40], В. А. Бєлов [74, с. 363], В. В. Хатуаєва [611, с. 13]); 

2) виділення зловживання правом як особливого окремого третього 

виду правової поведінки, поряд з правомірною та протиправною поведінкою 

(О. І. Даровських, [167, с. 3], О. В. Капліна [222, с. 288–289], 

О. О. Маліновський [340, с. 9–10], О. Ф. Скакун [528, с. 427]); 

3) визнання зловживання правом як правомірної поведінки, але 
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соціально шкідливої (Н. О. Дурново) [178, с. 9–10], чи як акт правомірної 

поведінки (О. Є. Наумов) [383, с. 7], особлива форма реалізації права [296, с. 7]; 

4) визначення зловживання правом як неправомірної поведінки. В 

контексті цієї концепції можливо виділити певну множину наукових точок 

зору на неправомірність зловживання правом. Так, під зловживанням правом 

розуміється: особлива форма поведінки, що слугує підставою юридичної 

відповідальності (В. С. Вєпрєв [104, с. 9], А. В. Юдін [666, с. 8]); фактична 

окрема підстава юридичної відповідальності (Р. М. Білокінь) [77, с. 389–390]; 

особливий вид правопорушення (О. Я. Баєв [60, с. 5–6], А. В. Мурзановська 

[379, с. 187]). 

Така групофікація концепцій зловживання правом є примірною, і поряд 

з іншими, наведеними в українських наукових виданнях, є незавершеною, 

оскільки незавершені й дискусії серед науковців із зазначеної проблематики. 

Кожна з наведених груп концепцій зловживання правом має й свою 

внутрішню структуру, що свідчить про їх незавершеність і допустимість 

довільного наукового тлумачення зловживання правом навіть у межах однієї 

концепції. Так, К. О. Одегнал, указуючи на самостійну природу зловживання 

правом, поряд з іншими видами правової поведінки допускає трансформацію 

зловживання правом в правопорушення, інакше – самостійне явище правової 

дійсності – зловживання правом, вона визначає як «свого роду юридичну 

фікцію» [397, с. 7–8]. Зокрема цивілісти, які чи не першими досліджували 

проблеми зловживання правом, здебільшого схиляються до думки, що таке 

явище все ж таки є правопорушенням, оскільки спричинюється шкода і з 

умисною формою вини, і шкода в такому разі підлягає відшкодуванню в 

порядку цивільно-правової відповідальності (О. В. Волков [124, с. 17], 

В. П. Грібанов [156, с. 47], А. В. Юдін [666, с. 8] та ін.). 

Досить переконливою є позиція М. С. Малеїна з цієї проблеми, який 

визначає, що можливий лише один варіант із двох: якщо суб’єкт діє в межах 

наданого йому права, тоді немає зловживання правом, якщо суб’єкт виходить 

за межі, встановлені законом, то він порушує закон, а отже, існує 
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елементарне правопорушення [336, с. 29]. На думку М. І. Бару, зловживання 

правом теж у кінцевому підсумку веде до правопорушення [66, с. 117]. Ми 

дотримуємося тієї позиції, що зловживання правом є неправомірною 

поведінкою і являє собою окремий вид (форму) правопорушення в 

кримінальному судочинстві (також і в інших галузях права). Твердження про 

те, що зловживання правом у кримінальному судочинстві є окремою формою 

правопорушення, зумовлює необхідність дослідження сутнісних ознак 

правопорушення в кримінальному судочинстві загалом і конкретно щодо 

зловживання правом [37, с. 173]. 

Серед ознак правопорушення традиційно виділяють такі чотири: 

протиправність, суспільна небезпека, винуватість, караність. Вважаємо, що 

традиційна система ознак правопорушення є достатньою для створення 

теоретичної (законодавчої) моделі правопорушенням. Ці ж чотири ознаки у 

свою чергу має й зловживання правом. Окремо наведемо приклад дещо 

розмитого переліку поняттяутворюючих ознак цього терміна. Так, 

К. О. Одегнал визначає, що «до обов’язкових ознак зловживання правом 

належать здійснення суб’єктивного права, наявність мети спричинення 

шкоди правам третіх осіб, або спричинення такої шкоди у формі дії чи 

бездіяльності за відсутності умислу. Інші ознаки, такі як здійснення права не 

за призначенням, інтерес у здійсненні суб’єктивного права, притаманні 

тільки окремим видам зловживання правом і носять другорядний характер» 

[397, с. 7]. Такий підхід з ранжируванням ознак дещо суперечить 

загальноприйнятим положенням: зловживання правом не може існувати без 

умисної форми вини, а здійснення права не за призначенням – основна 

ознака. 

Ученими при спробах відмежувати правопорушення від зловживання 

правом наводиться аргумент, що зловживання правом немає протиправності 

[213, с. 75–76]. Протиправність є найбільш конкретною та зовнішньо 

вираженою ознакою правопорушення, яка означає, що правопорушенням є те 

діяння, яке прямо й спеціально передбачено як заборонене в диспозиціях 
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норм права, а не просто статей законів. Заборони на ту чи іншу поведінку 

існують у різних видах діяльності людини, але правового значення вони 

набувають лише з моменту свого законодавчого визначення. 

У кримінальному процесуальному законі України існують різні 

заборони на окремі види поведінки учасників судочинства, у тому ж числі 

заборона зловживати правом. Окремі норми процесуального права прямо 

забороняють зловживати правом. Так, у ч. 4 ст. 81 КПК України прямо 

указується на прийняття рішення судом щодо залишення заяви без розгляду у 

випадку виявлення ознак зловживання правом при подачі заяви про відвід 

повторно. Існують й заборони так званого «загального характеру». Для 

прикладу, наведемо ст. 17 Конвенції «Заборона зловживання правами». У 

розвиток цієї загальної заборони у ст. 35 Конвенції наводяться критерії 

прийнятності, серед яких зловживання правом на подання заяви до ЄСПЛ  

є самостійною підставою для визнання неприйнятною індивідуальну заяву. 

Як наслідок – позбавлення суб’єктивного права на звернення до ЄСПЛ, що 

певним чином є заходом відповідальності заявника. У свою чергу критерії 

зловживання правом визначаються не в Конвенції, а в рішеннях ЄСПЛ. 

Установлення наявності зловживання правом ЄСПЛ в кожному конкретному 

випадку вирішує, виходячи із прецедентів, які загалом сформували систему 

випадків зловживання правом, але й ця система не є завершеною. Основні 

ознаки зловживання конвенційним правом на основі аналізу практики ЄСПЛ 

більш детально наводяться в наукових статтях Р. В. Кірєєва [230], 

Т. Т. Полянського [432], К. В. Рябцевої [513]. 

Рівень узагальнення чи правової визначеності (ці поняття лише тотожні 

частково) протиправності того чи іншого діяння – досить складне питання в 

теорії та практиці. Часто законодавець обмежується в процесуальному 

законодавстві узагальненими формулюваннями заборон у вигляді обов’язку 

сторін процесу з добросовісного користування належними процесуальними 

правами (ч. 2 ст. 49 КАС України) або ж проголошує, що сторони є вільними 

у використанні своїх прав, але в межах та у спосіб, передбачених законом 
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(ч. 1 ст. 26 КПК України). Так, процесуальному законодавству притаманний 

загальний рівень заборон, оскільки описувати склади усіх правопорушень в 

юридичному процесі немає практичної можливості. Як наслідок, 

законодавець детально описує лише ті, що вже є злочинами і визначені в КК 

України, і окремі процесуальні правопорушення, що суттєво впливають на 

нормальний стан здійснення судочинства і дотримання прав людини 

(більшість з них, знову ж таки в узагальненому порядку). Також, 

О. В. Волков пов’язує існування особливого виду правопорушення – 

зловживання цивільним правом з умовами їх «правової невизначеності» [124, 

с. 17]. 

Якщо припустити, що у законодавстві зловживання правом немає ознак 

протиправності, то логічно, що й заборони такої поведінки немає, така 

поведінка або знаходиться за межами правового регулювання, або ж 

визнається правомірною незалежно від наслідків і ніяк не може бути названа 

зловживання правом [27]. О. О. Маліновський указує на те, що «протиправне 

зловживання правом відрізняється від правопорушення в традиційному 

розумінні тим, що суб’єкт у цьому випадку вчиняє протиправне діяння 

шляхом реалізації свого суб’єктивного права, і початкова стадія його діяння 

знаходиться в межах закону» [339, с. 18], але законність розпорядження 

своїми суб’єктивними правами не виключає протиправність діяння, якщо 

воно направлене на спричинення шкоди охоронюваним об’єктам. Так, 

зловживання правом однозначно суперечить нормам права, здійснюється 

всупереч праву, є свавіллям суб’єкта, являє собою порушення заборон, 

зазначених у законах [528, с. 420]. Воно являє собою окрему форму 

правопорушення в кримінальному процесі, поруч із конкретним складом 

кримінального процесуального правопорушення, а також із окремою формою 

правопорушення – невиконання (неналежного, несвоєчасного виконання) 

обов’язків суб’єктами процесуальних правовідносин становить систему 

процесуальних правопорушень. 

Найбільш суспільно небезпечні правопорушення в кримінальному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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процесі у формі зловживання правом (ці ж правопорушення вчиняються в 

інших сферах правового регулювання) віднайшли свою заборону у вигляді 

кримінально-правових: зловживання владою або службовим становищем 

(ст. 364 КК України) та зловживання впливом (ст. 369-2 КК України),  

в основі диспозицій цих заборон прямо використано термін «зловживання». 

Форму зловживання правом (чи обов’язком) містять й інші злочини у сфері 

правосуддя: завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину  

(ст. 383 КК України), завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК України) 

тощо. Факт протиправності зловживання правом хоча й залишається в науці 

спірним, але з огляду на вищесказане є доведеним. 

Зловживання правом є й суспільно небезпечним, хоча частіше йдеться 

про суспільну (чи соціальну) шкідливість зловживання правом, в окремих 

концепціях наголошується, що зловживання правом має на меті спричинити 

шкоду охоронюваним правам чи свободам особи, установленому порядку 

провадження. Юридичний аспект шкідливості виражається в порушенні 

суб'єктивних прав і юридичних обов'язків або в протидії їх виконанню. 

Матеріальний аспект шкідливості полягає в заподіянні учаснику 

правовідносин матеріального або морального збитку [528, с. 420]. Залежно 

від ступеня суспільної небезпеки зловживання правом як правопорушення 

можна поділяти на злочини та інші проступки. 

Щодо наслідків зловживання правом, то серед учених також немає 

одностайності. Так, деякі учені вважають, що зловживання правом за 

наслідками можливо класифікувати на таке, що спричинило шкоду, і на таке, 

що не спричинило шкоду, але посягає на її спричинення (О. І. Даровських) 

[167, с. 8]. Інші ж відстоюють позицію, що зловживання правом як наслідок 

завжди спричинює шкоду і є протиправним діянням (І. Д. Іванюк) [209, 

с. 348–349]. Зокрема О. О. Маліновський підкреслює, що зловживання 

правом правозначиме лише тоді, коли воно спричинює шкоду в юридичному 

значенні, коли воно тягне за собою настання «негативних наслідків, які 

вказані в чинному законодавстві, як результат здійснення права» [340, с. 69]. 
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Ми ж вважаємо, що праві ті автори, які дотримуються точки зору про 

те, що зловживання правом завжди має наслідком спричинення шкоди іншим 

учасникам судочинства чи правовідносинам, що виникають при його 

здійсненні і перешкоджають досягненню завдань судочинства. Об’єкти 

посягання від зловживання правом у кримінальному процесуальному 

законодавстві у загальному вигляді визначені у ст. 2 КПК України, а в інших 

статтях КПК України – щодо конкретних правовідносин. 

Ознака винуватості зловживання правом не викликає ніяких 

заперечень серед науковців – більше того, ними указується, що зловживання 

правом здійснюється у формі умислу [607, с. 11]. Не викликає сумніву, що 

зловживання правом завжди умисне діяння, що на думку О. Ю. Хабло, 

характеризується ознаками, що відрізняє його від такого правового явища, як 

«правова помилка» [607, с. 11], оскільки «можливість зловживання 

суб’єктивним правом детермінована свободою розсуду правомочного 

суб’єкта» [340, с. 10].  

Процесуальним законодавством передбачено негативні наслідки за 

зловживання правом у кримінальному процесі. Зокрема у вищенаведеній ч. 4 

ст. 81 КПК України прямо указано на негативний наслідок – залишення заяви 

без розгляду, тобто позбавлення конкретного процесуального права учасника 

кримінального провадження. Також у ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено 

можливість обмеження часу для ознайомлення з матеріалами справи для 

сторін процесу у випадку зволікання. Чи є такі заходи заходами 

відповідальності? Дискусія щодо видів кримінальної процесуальної 

відповідальності досить гостра серед науковців, але швидше за все це є 

випадками такої відповідальності, оскільки обмеження права для особи в 

аспекті застосування негативної санкції є негативними видами її 

відповідальності. Внаслідок застосування таких санкцій особа несе 

позбавлення процесуального, морального та іншого характеру.  

Для зловживання правом як особливої форми правопорушення можна 

сконструювати й свій склад правопорушення через традиційні його 
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елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт. Склад 

правопорушення являє собою теоретичну модель правопорушення.  

У кримінальному процесі об’єктом зловживання правом є 

охоронюваний кримінальним процесуальним законом порядок 

кримінального провадження (ст. 1 КПК України), визначені у вигляді завдань 

кримінального провадження у ст. 2 КПК України охоронювані об’єкти, а 

також викладені в узагальненому вигляді (наприклад, у вигляді засад 

судочинства) або ж конкретизовані об’єкти процесуальної охорони, що 

викладені в інших статтях КПК України. 

Об’єктивна сторона при зловживанні правом може проявлятися лише 

в активних діях. 

Суб’єктивна сторона зловживання правом характеризується прямим 

умислом, оскільки з необережності зловживати правом неможливо. Інші 

правопорушення можуть вчинятися як у формі умислу, так і з необережності. 

Тому недопустимими в теорії є твердження окремих авторів про необережну 

форму вини зловживання правом, а то й безвинувату форму такого 

зловживання [213, с. 76]. Також факультативна ознака суб’єктивної сторони 

– мета зловживання правом – спричинити шкоду охоронюваним об’єктам 

при цьому набуває обов’язкового значення. 

Суб’єктом є будь-який суб’єкт (учасник) процесу (учасник 

кримінальних процесуальних правовідносин), наділений відповідними 

правами, обов’язками чи повноваженнями. Окремо звертається увага, що 

суб’єкт зловживання правом наділений суб’єктивним правом, яке й 

використовується всупереч закону. Такий учасник процесу повинен 

відповідати також юридичним та інтелектуальним критеріям суб’єкта 

правопорушення, бути деліктоздатним для можливості застосування до нього 

заходів юридичної відповідальності. 

На завершення – деякі термінологічні уточнення. Зловживання правом 

– термін родовий, загальнотеоретичний, а щодо кримінального судочинства, 

то мову правильніше вести про зловживання процесуальними правами. 
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Також правовою категорією зловживання правом охоплюється, окрім 

зловживання процесуальними (кримінальними процесуальними) правами, й 

зловживання повноваженнями (процесуальними, кримінальними 

процесуальними повноваженнями) та відповідними процесуальними 

(кримінальними процесуальними) обов’язками. Така теза також дає підстави 

вважати, що зловживання правом в усякому разі є одним із різновидів 

протиправної поведінки, точніше – формою правопорушення. У 

процесуальному законодавстві нечітко виражені заборони, здебільшого вони 

мають загальний характер, і це дає підстави багатьом ученим стверджувати 

про відсутність складу правопорушення або невизначеність такого тощо.  

Окремо зазначимо, що «зловживання правом у кримінальному 

судочинстві», на нашу думку, є родовим поняттям до понять «зловживання 

суб’єктивним правом учасником процесу», «зловживання повноваженнями», 

і включає в себе поняття «зловживання кримінально-процесуальними 

правами (повноваженнями)», «зловживання іншими правами в 

кримінальному процесі», «зловживання обов’язками». Видається, що 

зловживати правами в кримінальному судочинстві можуть усі учасники 

процесу. Теоретичним підґрунтям для такого висновку є твердження учених 

про засоби зловживання правом, до яких в широкому розумінні відносять: 

суб’єктивне право, обов’язок [383, с. 20] та повноваження [60, с. 34]. У 

вузькому розумінні – лише суб’єктивне право учасника процесу [187, с. 27]. 

У кримінальному судочинстві доцільно також вести мову про 

диференціацію правопорушень за галузевою ознакою, в основі яких лежить 

зловживання правом. Так, за кримінально-процесуальні правопорушення за 

шкоду правовідносинам необхідно передбачити накладення грошового 

стягнення на учасників процесу та позбавлення процесуального права, як 

засоби процесуальної відповідальності. Якщо ж шкода спричинена істотна, 

внаслідок суспільно небезпечних дій, то таке зловживання правом повинне 

визнаватися кримінально караним діянням, так як зловживання владою або 

службовим становищем (ст. 364 КК України), в окремих випадках підлягати 
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відшкодуванню в порядку цивільно-правової відповідальності. О. Я. Баєв 

звертає увагу, що «зловживання правом є правопорушеннями… пов’язані з 

ними злочини, такі як, принаймні, зловживання та перевищення службових 

повноважень, діянь посадових осіб, що належать до злочинів проти 

правосуддя та низки інших видів злочинних дій посадових осіб. З їх 

правовою оцінкою – у принципі проблем немає, про них як про феномен 

зловживання правом говорити нічого, вони – «просто» злочини» [60, с. 34–

35]. Разом з цим не виключається притягнення винуватих до дисциплінарної 

та адміністративної відповідальності. 

Актуальним є питанням законодавчого визначення недопустимості 

зловживання правами в кримінальному процесуальному законодавстві. Нами 

вбачаються два кроки законодавчого вирішення цієї проблеми: 1) пряма 

заборона зловживання правом – окрема стаття в КПК України, в якій 

визначається така заборона як засада кримінального провадження;  

2) подальша деталізація конкретних випадків зловживання правом та заходів 

юридичної відповідальності. Усе наведене свідчить про те, що зловживання 

правом у кримінальному процесі має увесь комплекс ознак правопорушення 

(кримінального злочину чи процесуального проступку), і в законодавстві 

передбачено окремі теоретичні моделі зловживання правом (склад 

зловживання правом як форми правопорушення), що слугує підставою для 

застосування заходів юридичної відповідальності.  

Загальна вимога заборони зловживання правами та повноваженнями 

повинна бути виражена як засада кримінального провадження: 

«Стаття 29-1. Неприпустимість зловживання процесуальними правами 

та повноваженнями 

1. Учасники судового процесу та їхні представники повинні 

добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання 

процесуальними правами не допускається. 

2. Залежно від конкретних обставин суд, прокурор чи слідчий може 

визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w16
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кримінального судочинства, зокрема подання скарги на процесуальне 

рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася 

(вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже 

вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення 

завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, що 

спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розслідуванню, 

розгляду справи чи виконання судового рішення. 

3. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням 

процесуальними правами, суд, прокурор чи слідчий з урахуванням обставин 

справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, 

клопотання. 

4. Суд, прокурор чи слідчий зобов’язані вживати заходів для 

запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання 

процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до 

нього заходи, визначені цим Кодексом». 

 

3.3 Проблеми протиправності та винуватості в порушеннях закону 

в кримінальному процесі 

 

3.3.1 Проблема об’єктивно-протиправних діянь у кримінальному 

процесі 

 

Серед проблем протиправності діянь чільне місце в юридичній науці 

займає проблема об’єктивно-протиправних діянь. Феномен об’єктивно-

протиправних діянь досліджується здебільшого в науках загальної теорії 

права та цивільного права, але такі діяння інколи стають предметом 

дослідження й інших юридичних наук. Зокрема цей феномен відомий й 

кримінальному процесу, але належної уваги науковцями йому не приділено. 

Здебільшого концептуально констатується лише наявність цих діянь та 

недопустимість юридичної відповідальності за їх вчинення, оскільки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w19
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відповідальність без вини не визнається. Принцип відповідальності 

виключно за вину має законодавчу основу, насамперед він визначений  

у ст. 62 Конституції України («nullum crimen sine culpa» – немає злочину без 

провини). Але тут мовиться про злочини, а не про всі правопорушення. 

Законодавство та практика пішли дещо дальше, хоча й несистемно. У частині 

нормативного регулювання декларується юридична відповідальність за 

невиконання (неналежне виконання) окремих процесуальних обов’язків 

деякими учасниками процесу (наприклад, заставодавцем, поручителем). В 

інших випадках розуміються лише порушення закону, що тягнуть за собою 

лише заходи правопоновлення без штрафних наслідків для порушників. В 

основі проблем об’єктивно-протиправних діянь, як на нашу думку, лежить 

догма психологічної концепції вини, що закріплена у ст. 22 КК та 

непродумано екстраполюється на інші галузі права і фактично не піддається 

ніякій критиці. Ще на початку ХХ століття І. Я. Фойницьким указувалося на 

відмінність вини дисциплінарної та кримінальної: «у нас поняття 

дисциплінарної вини ще не повністю відділилося від вини кримінальної. Та й 

інша передбачена кримінальним кодексом, а розмежування їх досить 

утруднене … поняття дисциплінарної вини ширше визначень кримінального 

законодавства» [604, с. 251–252]. Як це актуально й сьогодні! Така думка – 

одна з відправних точок наших міркувань щодо неоднорідності вини в праві. 

Здебільшого об’єктивно-протиправні діяння досліджуються 

фрагментарно в контексті правопорушень чи юридичної відповідальності як 

вид неправомірної поведінки. Окремо на монографічному рівні питання 

об’єктивно-протиправних діянь дослідив ще у 1987 р. І. А. Міннікес [369]. 

Ідея об’єктивно-протиправних діянь у науковий обіг запроваджена у 60-х 

роках минулого століття І. С. Самощенком, який описав ці діяння як вид 

неправомірної поведінки [518, с. 39]. Про такі діяння учені вели мову й 

раніше, але неоднаково їх називали. Приміром, ще на початку минулого 

століття М. М. Коркунов визначав їх як «неправомірний стан» [252, с. 230–

231]. Важливо, що окремими ученими існування об’єктивно-протиправних 



 254 

діянь повністю заперечуються (М. С. Малеїн) [337, с. 12], а іншими 

ототожнюються поняття правопорушення та об’єктивно-протиправних діянь 

(Н. Г. Александров) [8, с. 166], (М. С. Строгович) [560, с. 76], що загалом не 

вирішує проблеми. 

Найбільш точне визначення цьому феномену дав І. А. Міннікес, який 

писав, що об’єктивно-протиправне діяння – «це, поряд з правопорушенням, 

самостійний вид неправомірного діяння. Це невинувата, суспільно шкідлива 

дія чи бездіяльність, що порушує правові заборони і тягне передбачені 

правом наслідки» [369, с. 3]. Надалі ученими в цьому ж річищі визначалося 

це поняття з акцентуванням уваги на відсутності суб’єктивних ознак 

протиправної поведінки. Зокрема А. М. Шульга під об’єктивно-

протиправними діяннями розуміє «діяння, у складі якого, як сукупності 

обов’язкових юридичних ознак правопорушення, відсутні суб’єктивні ознаки 

(суб’єкт, суб’єктивна сторона) або відсутня яка-небудь одна із цих ознак» 

[650, с. 847].  

Відсутність суб’єктивних ознак дала можливість виділити 

Ю. Ф. Кравченку цей вид поведінки як поведінку з «усіченим складом 

правопорушення» [265, с. 231]. Навіть у кримінальному праві вина не завжди 

визнається обов’язковою ознакою злочину. Так, В. П. Мальков вважає, що в 

найзагальнішому вигляді злочин може бути визначено як діяння (дія або 

бездіяльність) суб’єкта (людини), що посягає на правоохоронний об’єкт. 

«Звідси випливає, що злочин складається не з чотирьох, а з трьох основних 

елементів: об’єкта, суб’єкта і діяння» [344, с. 111]. Подібну думку раніше 

сформулював й М. С. Таганцев, який визначав серед істотних ознак 

злочинного діяння: особу діяльну, об’єкт або предмет злочинного посягання, 

і саме злочинне зазіхання, що розглядається з внутрішньої і зовнішньої його 

сторони [568]. І. С. Ной же пропонував розуміти склад злочину лише з двох 

елементів: суспільної небезпеки та кримінальної протиправності [389, с. 98]. 

Неможливо повністю заперечити й думку О. А. Сунцової, що «правопорушенням 

вважається будь-яке порушення норм права. Тож до його складу входять два 
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елементи – об’єкт і об’єктивна сторона, а деліктоздатність суб’єкта та його вина є 

умовами настання юридичної відповідальності, тобто факультативними 

елементами, що різняться в різних галузях правах» [565, с. 9].  

В основу розмежування правопорушень та об’єктивно-протиправних діянь, 

за які не наступає юридична відповідальність, безспірно повинна бути покладена 

ознака суб’єкта, що його вчинив. Такими ознаками суб’єкта є його 

неделіктоздатність через його загальні вікові та неосудні властивості, а також, 

спеціальні властивості суб’єктів, що поширюються на владних суб’єктів, і 

називаються індемнітетом. Індемнітет (лат. indemnitas – «захист від шкоди», 

«забезпечення збереження») для суддів проявляється в тому, що вони не 

несуть відповідальності за правову позицію у справі. Ці ознаки явних 

проблем не викликають, оскільки є чітко фіксованими в законодавстві. 

Водночас інші вчені дещо помилково звертають увагу, що розглядувані 

діяння не наносять шкоду (М. С. Кельман, О. Г. Мурашин та ін.) [574, с. 431; 

227, с. 426]. Але шкода – це суспільно небезпечний (шкідливий) наслідок 

формального чи матеріального характеру будь-якого протиправного діяння, 

це обов’язковий елемент об’єктивної сторони та ознаки протиправності, 

інакше на такі діяння не було б правової заборони та наукового інтересу до їх 

дослідження. 

У літературі зазначена можливість настання різноманітних варіантів 

правових наслідків за вчинення об’єктивно-протиправних діянь. Думки 

учених з цього питання розділилися. Більшість учених заперечують 

допустимість юридичної відповідальності за вчинення об’єктивно-

протиправних діянь узагалі (С. С. Алексєєв [11, с. 187], Р. М. Білокінь [77, 

с. 389], І. В. Гловюк [140, с. 140], С. Г. Ольков [399, с. 141], І. А. Полонка 

[428, с. 10] та ін.), допускають лише застосування заходів захисту.  

Найбільш аргументованим є варіант, що характеризується 

комплексністю заходів правових наслідків за їх вчинення. Так, І. А. Міннікес 

дійшов висновку, що «за вчинення об’єктивно-протиправного діяння можуть 

бути застосовані такі заходи правового примусу: заходи відповідальності, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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заходи захисту, запобіжні заходи. Об’єктивно-протиправні діяння неосудних 

та малолітніх можуть потягнути застосування примусових заходів медичного 

чи виховного характеру» [369, с. 6]. Але це загальнотеоретична формула, яка 

потребує свого уточнення в галузевих науках. 

Найбільше визнання юридична відповідальність за об’єктивно-

протиправні діяння здобула в цивільному праві. Зокрема цивілістами в 

науковий обіг запроваджена презумпція вини в цивільному праві, указуючи, 

що відповідальність наступає за ризик, який бере на себе особа цивільних 

правовідносин [268, с. 118]. У цивільному законодавстві закріплено 

презумпцію вини, відповідно до якої особа вважається винуватою у завданні 

шкоди, невиконанні зобов’язання або іншому правопорушенні, якщо не буде 

доведено цією особою іншого (ст. 614 та ч. 2 ст. 1166 ЦК України).  

Останніми роками намітилася тенденція до розширення ідеї юридичної 

відповідальності без вини у публічно-правових відносинах. Окремими 

ученими-процесуалістами допускається юридична відповідальність за 

об’єктивно-протиправні діяння. Так, З. Ф. Коврига вважає скасування 

незаконного процесуального акта кримінальною процесуальною 

відповідальністю, незалежно від вини посадової особи чи органу, які 

прийняли акт [236, с. 76]. Г. М. Вєтрова так само допускає відсутність 

елемента винуватості при правопорушенні [110, с. 65]. Г. Ж. Сулєйменова 

доводить правомірність застосування санкцій відповідальності за об’єктивно-

протиправні діяння, що включаються нею в поняття процесуального 

правопорушення слідчого [564, с. 21, 23]. В. С. Вєпрєв теж визначив, що 

«незалежно від суб’єктивної сторони вчинення протиправної поведінки, 

вираженої в порушенні конкретних правових норм, узагальнених вимог або 

заборон, і принципів (загальноправових, процесуальних), а також 

міжнародних стандартів при здійсненні правосуддя обов’язково визнається 

правопорушенням і в його результаті застосовуються заходи процесуальної 

відповідальності» [104, с. 19]. 

Положення чинного кримінального процесуального законодавства 
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також дають підстави стверджувати, що об’єктивно-протиправні діяння в 

кримінальному процесі існують. За окремі з них настають різні правові 

наслідки, зокрема, й заходи юридичної відповідальності.  

Наведемо деякі приклади. Перший. Серед наслідків невиконання умов 

угод, відповідно до ст. 476 КПК України, передбачено скасування 

«сприятливого» для обвинуваченого вироку суду та повернення справи на 

стадію процесу, на якій її було укладено. Тобто правопоновлення має 

негативний наслідок для обвинуваченого – зміну, «погіршення» 

процесуального становища. Загалом про вину особи при невиконанні умов 

угоди мова в законі не ведеться. Допускаємо, що обвинувачений з 

об’єктивних причин, «безвинувато» не виконав умов угоди, наприклад, не 

відшкодував завдану злочином шкоду за відсутністю коштів на момент 

виконання цього зобов’язання, які на момент укладення угоди були в готівці, 

а згодом, без відома для обвинуваченого витрачені одним із подружжя. А за 

умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості 

передбачено кримінальну відповідальність (ст. 389-1 КК України). 

Другий приклад. Беручи на себе процесуальні зобов’язання, поручителі 

не завжди мають можливість забезпечити їх виконання з об’єктивних 

причин, з причин, що часто від них не залежать. Але за невиконання цих 

зобов’язань у ч. 5 ст. 180 КПК України для поручителя передбачено 

відповідальність у вигляді грошового стягнення. Про вину поручителя ніде в 

КПК не сказано, вона формально витікає із його зобов’язань. Згідно зі ст. 182 

КПК України часто безвинувато, лише через узяті на себе зобов’язання, 

фінансові втрати несе й заставодавець (інша фізична чи юридична особа) у 

разі невиконання цих зобов’язань підозрюваним, обвинуваченим. 

У наведених прикладах відсутня вина учасників процесу, але за 

невиконання процесуальних зобов’язань, взятих ними на себе, наступає 

відповідальність, передбачена законом. Зокрема у першому випадку 

процесуальна у вигляді немайнової (погіршення процесуального становища 

обвинуваченого) та на перспективу «реальна», «посилена» кримінальна 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%F3%E3%EE%E4%E8#w19
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відповідальність у зв’язку з поверненням обвинуваченого в попередній стан 

кримінального переслідування, звинувачення, у другому – лише 

процесуальна у вигляді фінансової. 

Актуальними є проблеми, що виникають під час постановки питання 

про відповідальність суб’єктів кримінального процесу, наділених владними 

повноваженнями, за діяння, які відносять до категорії об’єктивно-

протиправних. Для таких суб’єктів у разі невиконання ними процесуальних 

(службових) обов’язків без нормативного визначення вини несприятливі 

наслідки, насамперед, заходи юридичної відповідальності, у законі чітко не 

визначені.  

Поміркуємо, у ст. 409–414 КПК України прямо указується на 

порушення закону при прийнятті судового рішення, що підлягає скасуванню, 

тобто вжиття лише одних заходів правопоновлення. За такі порушення судді 

несуть кримінальну відповідальність лише за навмисні дії згідно з КК 

України, а також дисциплінарну відповідно до ст. 106 Закону № 1402-VIII. У 

цій статті щодо вини суддів як умови їх дисциплінарної відповідальності 

визначено кілька позицій: 1) умисно чи внаслідок недбалості; 2) умисно або 

внаслідок грубої недбалості; 3) умисне порушення норм права чи неналежне 

ставлення до службових обов’язків. Щодо тлумачення умислу, проблем не 

виникає, зокрема на теоретичному рівні. Постає питання: що таке груба 

недбалість і чим вона відрізняється від недбалості? Ще більше питань щодо 

третьої позиції. Зокрема у ч. 2 ст. 106 указаного Закону закріплено, що 

«Скасування або зміна судового рішення не має наслідком 

дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, 

крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок 

умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових 

обов’язків». Питання: чому дисциплінарна відповідальність, а не 

кримінальна, визначена у ст. 367 КК України «Службова недбалість», під 

якою розуміють: «невиконання або неналежне виконання службовою особою 

своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?find=1&text=%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%E0%EB%FC#w134
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істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

окремих юридичних осіб». Між цими двома колізійними нормами 

законодавства простежується спільне, це підстави, а саме «неналежне 

ставлення» до службових обов’язків, та «несумлінне ставлення» до 

службових обов’язків внаслідок чого спричинюється істотна шкода. А 

«умисне порушення норм права» як суб’єктивна підстава повинна тягнути 

відповідальність за умисні злочини. Разом з тим законодавча конструкція 

«неналежне ставлення до службових обов’язків», хоча й не прямо, але 

містить законодавчу вказівку на умисну форму вини, а наслідками такого 

«ставлення» при виконанні функції судочинства на практиці стають рішення 

суду (судді), в яких суди вищої інстанції констатують лише підстави до їх 

скасування. Ці суди «постановити окрему ухвалу в разі допущення судом 

нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, 

незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни 

судового рішення» (ч. 10 ст. 262 ЦПК України) в кримінальному судочинстві 

не можуть, що є суттєвою диспропорцією в різних юридичних процесах. На 

кшталт маємо складну форму вини, що немає своєї законодавчої основи на 

зразок законодавства інших країн, де в їх КК закріплені норми, присвячені 

складній формі вини (ст. 25 КК Республіки Білорусь [590], ст. 9 КК 

Республіки Польща [591], ст. 27 КК Російської Федерації [593] та ін.). 

Очевидно, що причинами об’єктивно-протиправних діянь є проблеми 

вини в науці. Основними проблемами, що при цьому озвучуються, є 

проблеми філософського, загальнонаукового та правового розуміння вини 

людини. Філософська свобода волі (liberum arbitrium) індивіда як підстава 

його моральної відповідальності перед суспільством та психологічне 

ставлення до своїх діянь та їх наслідків стали передумовами формування 

правової догми вини в нашій правовій системі, як обов’язкової умови 

юридичної відповідальності, що ґрунтується на психологічній концепції 

визначення вини. Але ні філософи, ні психологи й понині остаточно не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%EA%F0%E5%EC#w167
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визначились щодо концепту вини у своїх науках.  

Видається, що ще за радянських часів правознавці «вибірково» 

сприйняли ці знання та інсталювали їх у традиційній чинній нормативній 

конструкції форм та видів вини: умисел (прямий, непрямий) і необережність 

(недбалість, самовпевненість). Слід зазначити, що «традиційні» знання про 

вину в філософії, психології та праві істотно відмінні між собою. Зокрема, 

К. В. Юрчак слушно стверджує, що «на сьогодні немає однозначного 

трактування психологічного терміна «вина» і єдиного розуміння цього 

явища. Юридичне поняття вини, яке дається з точки зору панівної в науці 

психологічної концепції вини, не повною мірою узгоджується з поняттям 

вини в психології» [671, с. 52].  

Але вина в праві – це юридичне, а не психологічне поняття, і окремими 

психологічними категоріями в праві її описати складно. При цьому інші ж 

концепції вини, наприклад, оцінна, відкидається. Так, розроблена та 

сприйнята в науці кримінального права психологічна концепція вини стала 

матрицею для її конструювання в інших галузях права, що є не зовсім 

правильним, оскільки практику не повною мірою задовольняє розуміння 

вини лише через інтелектуальний та вольовий критерії.  

Сьогодні й філософська категорія свободи волі людини, покладена в 

основу правового розуміння її юридичної вини, сильно поставлена під 

сумнів. На противагу свободи вибору часто стверджується про ілюзію вибору 

в сучасному постіндустріальному суспільстві, скажімо, німецький соціолог 

Г. Маркузе (Herbert Marcuse) указує про «детермінований вибір» [348, с. 290–

291]. В. В. Сорокіним указується й про сильні пристрасті, що опановують 

людьми й неможливістю людей керувати ними. Так, «за даними вчених-

медиків, діти, що мають комп’ютерну залежність, втрачають здатність 

контролювати свою поведінку» [546, с. 91]. Вітчизняний учений Р. В. Вереша 

теж робить висновок, що «при вирішенні питання про можливість 

притягнення особи до кримінальної відповідальності необхідно враховувати 

можливість впливу на свідомість людини особливих психологічних прийомів 
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– гіпнозу, магії та психології мас» [105, с. 27]. 

Отже, на сьогодні існує серйозний суспільний та науковий запит на 

інші конструкції вини, що виявляються, насамперед, у публічних 

правовідносинах, у яких вина або вже задекларована на основі 

протиправності самого діяння (нормативна концепція вини), або 

встановлюється правозастосовниками (оцінна концепція вини). При цьому 

дещо повільно здійснюється перегляд традиційної психологічної конструкції 

вини в праві. Зокрема українськими ученими пропонується доповнити 

традиційну нормативну формулу вини й іншими формами: наміром та 

необачністю (Д. М. Лук’янець) [322], складною формою вини (Р. В. Вереша) 

[105, с. 570]. Радянськими та закордонними вченими додатково виділялися 

ще й види необережної вини: правова необережність (В. Ф. Кириченко) [231, 

с. 28], вольова недбалість, злочинне невігластво (П. С. Дагель [165, с. 21–22], 

Д. Н. Сечко [526, с. 245]).  

У працях американських правознавців, приміром, в У. Р. Лафава 

(Wayne R. LaFave), зустрічається розширена класифікація форм вини: намір і 

усвідомлення – форми спеціальної вини, та передбачення, необережність  

і кримінальна недбалість – форми загальної вини [686, с. 136]. Тобто форми 

та види вини, що офіційно визнані в кримінальному праві, не вичерпують 

практики застосування законодавства про юридичну відповідальність як у 

самій галузі, так й поза кримінальним правом, принаймні, у кримінальному 

процесі. З другого боку, ученими вина як суб’єктивна ознака часто не 

включається до складу правопорушення, а то й злочину (вище посилання на 

В. П. Малькова, І. С. Ноя, М. С. Таганцева та ін.). Вважається, що така 

встановлюється через об’єктивні ознаки правопорушення, є від них 

похідною, вторинною (німецька концепція Tatbestand). Зокрема 

Є. В. Маслова пояснює, що «в німецькому кримінальному законодавстві вина 

не є елементом складу закону, а являє собою докір поведінці, що відповідає 

складу діяння» [351, с. 11]. Законодавство та практика багатьох іноземних 

держав свідчить (за даними О. Ю. Фонарюк), що «злочинною визнають таку 
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поведінку, яка заборонена і кримінальним законом, й іншими джерелами 

кримінально-правових норм (в Англії, США тощо). Що стосується вини, то 

вона не завжди включається в число обов’язкових ознак злочину. Це 

пояснюється існуванням у низці іноземних держав кримінальної 

відповідальності незалежно від вини (сувора відповідальність у США;  

у Франції – відповідальність за порушення, для настання якої достатньо 

констатувати сам факт вчинення діяння)» [606, с. 61].  

Також, «французький кримінальний закон не містить поняття вини, а 

суб’єктивна сторона злочину, що характеризується як моральний 

(психологічний) елемент злочинного діяння, визнається не всіма вченими.  

В цілому ж доктринальні джерела вказують на наявність у кожному злочині 

загальної (мінімальної) вини, виходячи з того, що будь-яке діяння осудної 

особи – вольовий акт; формами провини визнаються умисел, необережність і 

вина, що припускається (вина при порушеннях). Що стосується навмисної 

вини (а всі злочини у Франції на відміну від проступків вважаються 

вчиненими з умислом), то в її зміст включено не бажання настання наслідків, 

а вольове прагнення до забороненого в кримінально-правовій нормі 

результату» [351, с. 158].  

Отже, вина в праві не може бути зведена лише до психічного ставлення 

особи, яка вчинила правопорушення, до свого діяння та наслідків, що 

настали. Важливим моментом є відношення суспільства до цієї особи та  

її протиправного діяння. Арбітром в цих відношеннях є держава, яка в 

законодавстві повинна закріпити юридичні, психологічні та соціальні 

компоненти у вині та винуватості особи. Більш компромісним видається 

точка зору про суб’єктивно-об’єктивне або об’єктивно-суб’єктивне 

ставлення вини, оскільки вона не може бути в чистому вигляді суб’єктивною 

або об’єктивною [41, с. 118]. 

Всупереч законодавчому визначенню поняття вини поняття 

винуватості в законодавстві не міститься. Під винуватістю в науці 

розуміється «доведена з урахуванням всіх обставин вчинення 
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правопорушення і встановлена правозастосовним актом, що набрав законної 

сили, вина» [671, с. 16]. У цьому разі, поняття винуватості корелює з оцінною 

концепцією вини. Інколи, наслідуючи психологічну парадигму вини, для 

розмежування цих понять указують, що «вина і винуватість співвідносяться 

як матеріальний (кримінально-правовий) та процесуальний (кримінальний 

процесуальний) елементи» [105, с. 159]. Це логічно-формальний підхід. Але 

чи може суд (інший правозастосовний орган) встановити психічне ставлення 

особи до здійснюваного нею діяння і його наслідків, а також правильно 

відобразити це в правозастосовному акті? Справедливо стверджується 

В. А. Нерсесяном, що суто особистісний характер вини, як складний 

психологічний стан самоосуду та каяття, «не може бути в принципі пізнаним, 

пережитим ззовні» [386, с. 68].  

У кримінальному процесі елементом предмета доказування є як сама 

винуватість обвинуваченого, так і форма вини (п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України). 

Тобто вина також однопорядкова процесуальна категорія з винуватістю, а 

формальне їх розмежування не витримує критики, оскільки у вироку 

обов’язково указуються ці елементи в певній послідовності як рівнозначні, 

що встановлені. Винуватість – це не сама встановлена вина, це попервах 

узагальнене судження (вердикт) правозастосовника про наявність 

об’єктивних ознак правопорушення і причетність особи до нього (абстрактне 

судження про вину), що далі конкретизується у формі, виді вини.  

На думку В. А. Нерсесяна «вина, відповідно до оцінного вчення про 

вину, є не умисел чи необережність, а негативне відношення суб’єкта до 

соціально значущих цінностей» [386, с. 68], що засуджується суспільством, а 

конкретно правозастосовником в акті юридичної відповідальності.  

У кримінальному процесі негативне відношення виражається в законодавчих 

формулюваннях: «невиконання» (ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40 КПК України), 

«невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання» (ч. 3 ст. 49 КПК 

України), «невиконання процесуальних обов’язків» (ч. 1 ст. 144 КПК 

України), «неналежне ставлення до службових обов’язків» (ч. 2 ст. 106 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w123


 264 

Закону № 1402-VIII), «невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків» (п.1 ч. 1 ст. 43 Закону № 1697-VII) та ін. 

 Очевидно, що ці формулювання містять вказівку на умисне діяння, 

наприклад, неналежне виконання службових обов’язків і необережну форму 

вини посадовця до наслідків, що настали. За фактом маємо складну форму 

вини за ознакою порушення нормативних приписів, що потягли суспільно 

небезпечні (шкідливі) наслідки. При цьому закон також встановлює певні 

обмеження щодо притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів 

процесу. У ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII закріплено імдемнітет від 

відповідальності суддів за їх правову позицію при ухвалені ними рішення, 

що відповідає міжнародним стандартам статусу суддів, зокрема, 

положенням, що викладені у ЄХЗСС [183], Висновку № 3 (2002) КРЄС до 

уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які 

регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної 

поведінки та безсторонності [116]. Але такі положення мають узагальнений 

декларативний характер, часто компромісний, що надає можливість багатьом 

європейським державам положення цих міжнародних актів певним чином 

ігнорувати. У науці пропонуються різні умови відповідальності суддів за 

скасовані рішення, наприклад, ураховувати кількісні показники скасованих 

рішень, як індикатор їх професійної непридатності (Л. М. Москвич) [374,  

с. 22]. На практиці питання дисциплінарної відповідальності суддів за 

скасовані рішення вирішуються на основі застосування поєднання усіх 

концепцій вини, а підсумкове рішення здебільшого формулюється на основі 

оцінної концепції вини. 

На завершення кілька узагальнених висновків щодо об’єктивно-

протиправних діянь у кримінальному процесі, а загалом і в інших видах 

провадження. Так, в основі наукових дискусій про об’єктивно-протиправні 

діяння є спори про суб’єктивні ознаки цих діянь: суб’єкта та суб’єктивної 

сторони. Визначення протиправності цих діянь та вад деліктоздатності 

суб’єкта цих діянь – воля законодавця, виражена в правових заборонах та 
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юридичних ознаках неделіктоздатності суб’єкта, якими є: загальні (вік, 

осудність) та спеціальні (індемнітет), а встановлення вини та винуватості 

суб’єкта – результат інтерпретаційної правозастосовної технології.  

Суб’єктивна сторона правопорушень та об’єктивно-протиправних діянь 

ґрунтується на основі психологічної концепції вини в праві, що розроблена в 

кримінальному праві та впроваджена без винятків в інші галузі права. 

Сучасна вітчизняна доктрина вини в праві базується на двох концепціях: 

доведеності вини (винуватості) у кримінальному праві та презумпції вини в 

цивільному праві. Щодо інших концепцій вини, то такі не знайшли свого 

кінцевого вирішення ні в науці, ні в законодавстві. На практиці 

конструювання вини часто полягає у довільній інтерпретації винуватості 

діянь за наявності їх протиправності та факту їх вчинення. 

Доцільно розглядати вину та її наукові, законодавчі та практичні 

основи у різних правопорушень та юридичної відповідальності за їх 

вчинення, через загальні особливості її вияву:  

кримінальна вина заснована на психологічній концепції, чітко 

законодавчо регламентована, законодавство не допускає довільного її 

тлумачення;  

адміністративно-правова вина подібна до кримінальної, але на 

практиці може ґрунтуватися на оцінних та нормативних протиправних 

засадах її інтерпретації. Наприклад, достатньо нормативної заборони 

порушення порядку в залі судового засідання, що головуючим може в разі 

повторності визнано (оцінено) як адміністративне правопорушення – 

неповага до суду без з’ясування конкретної форми вини правопорушника;  

дисциплінарна вина теж основується на оцінній концепції вини, коли 

протиправність діяння часто дискреційно тлумачаться як винувате в силу 

нормативних заборон та наслідків, що настали, як факт невиконання 

службових обов’язків тощо;  

аналогічно й щодо процесуальної вини. За наявності нормативних 

заборон здебільшого винуватість тлумачиться в силу покладених чи взятих 
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суб’єктом судочинства на себе процесуальних обов’язків і факту їх 

невиконання;  

цивільно-правова вина в цілому ґрунтується на презумпції вини, а в 

контексті відшкодування шкоди державою, завданої державними органами та 

їх посадовими особами, така вина випливає з нормативного зобов’язання 

держави, її встановлення необов’язкове, а відшкодування цієї шкоди 

державою здійснюється на основі об’єктивного ставлення вини.  

Додатково зазначимо, що адміністративно-процесуальна вина згідно з 

ч. 2 ст. 77 КАС України ґрунтується на обов’язку відповідача – суб’єкта 

владних повноважень щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності. Фактично така вина теж ґрунтується на її презумпції. Для 

цивільного та адміністративного судочинства також характерним є 

доведення вини на змагальних засадах у межах позовних вимог між рівними 

учасниками процесу, що ґрунтується на оцінній концепції вини сторони 

юридичного спору. 

Конструкція вини за процесуальні правопорушення розкривається 

насамперед через законодавчі формулювання «невиконання, неналежне або 

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

«невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків», що указують 

на складну її форму. А тому доцільно було б законодавчо визначити формулу 

складної вини в праві, приміром, у КК України. 

У таких відношеннях повинно превалювати об’єктивно-суб’єктивне 

ставлення винуватості внаслідок негативного ставлення особи до своїх 

обов’язків (зобов’язань) як соціально значущих категорій, і конкретно до 

суб’єктів владних повноважень. Умовами відповідальності для суб’єктів 

владних повноважень кримінального процесу повинні бути чіткі законодавчі 

обмеження щодо притягнення їх до відповідальності, для інших учасників 

процесу – пряма вказівка на настання відповідальності. 

Наслідками за вчинення об’єктивно-протиправних діянь завжди  

є заходи правопоновлення, а у визначених законом випадках на основі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w123
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інтерпретаційної технології – і штрафна відповідальність: адміністративна, 

процесуальна, дисциплінарна, цивільно-правова. 

 

3.3.2 Виявлення процесуального змісту помилки в кримінальному 

процесі 

 

У будь-якій сфері діяльності людини трапляється немала кількість 

різноманітних помилок, оскільки errare humanum est – людині властиво 

помилятися. Вивчення практики суб’єктів кримінального провадження 

свідчить про допущення ними помилок, які часто суттєво перешкоджають 

досягненню мети кримінального судочинства. З’ясування питання про 

поняття помилки в кримінальному процесі, безсумнівно, має як теоретичний, 

так і практичний інтерес. Поняттям помилки широко користуються в слідчій 

та судовій діяльності, це поняття використовується як у кримінальному 

процесі, так й в інших галузях права. Увага науковців та практичних 

працівників прикута до проблеми визначення помилок у праві, засобам їх 

подолання, мінімізації негативного впливу помилок на права учасників 

кримінального процесу, нормального стану його здійснення. Наукові 

дослідження окреслених проблем завжди актуальні, тому що з розвитком 

суспільних та кримінальних процесуальних відносин «розвиваються» й види 

помилок у судочинстві, соціальні та правові умови, а також і причини їх 

допущення. Саме причини помилок лежать у площині вирішення питання 

про можливість настання юридичної відповідальності за їх вчинення. 

Надто узагальнена правова доктрина «помилок, за які не наступає 

юридична відповідальність, оскільки не містить вини», залишає приводи для 

додаткових міркувань про правову природу помилок у праві. З іншого боку, 

деякі учені визнають помилку правопорушенням. Так, Ю. В. Голік та 

О. В. Орлова помилку розуміють як будь-яке правопорушення, визначаючи 

правозастосовну помилку як невиконання вимог норм права незалежно від 

вини особи і включають до цієї категорії ненавмисні помилки, умисні та 
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необережні злочини [145, с. 35].  

Думки учених з проблем розуміння помилки, їх причин у право-

застосовній діяльності розділилися, за висновком Л. І. Калєніченко «в 

юридичній літературі під правозастосовною помилкою одні автори 

розуміють будь-яке невиконання вимог норм права незалежно від вини 

особи, інші розглядають правозастосовну помилку як результат 

добросовісної омани і як результат необережності, а деякі правозастосовну 

помилку характеризують як об’єктивно-протиправне діяння» [216]. 

Для з’ясування сутності помилки в кримінальному процесі 

запропоновані в юридичній науці підходи до їх класифікації, виділенні 

поняттяутворюючих ознак помилки, їх причин та співвідношення помилки із 

суміжними правовими поняттями. У юридичній літературі поширення 

набуло вживання терміна «юридична (чи правова) помилка», яке виступає як 

правова категорія – родове поняття для інших видів помилок. Поруч з 

юридичною помилкою виділяють і фактичну помилку, які складають систему 

помилок у праві. Під юридичною помилкою розуміється помилка стосовно 

юридичної сутності та юридичних наслідків діяння, під фактичною – у сфері 

оцінки фактичних обставин учиненого [181].  

Найбільш вираженими критеріями (рубриками) класифікації помилки в 

праві є: об’єкт пізнання: юридична та фактична помилка; об’єкти (явища) 

відображення: пізнання, діяння, документ; галузева ознака: помилка в 

кримінальному праві; помилка в кримінальному процесі та ін.; суб’єкти 

помилки: слідчі, судові, експертні та ін.; напрямки діяльності: правотворчі, 

правозастосовні, правотлумачні тощо. Різні класифікації помилок у 

кримінальному процесі здійснені Р. С. Бєлкіним [73, с. 172–173], 

А. Б. Марченком [350, с. 6–7] та ін. 

Методологічно доцільним є дослідження правової суті помилки в 

кримінальному провадженні шляхом визначення лексичного значення цього 

поняття, уточнення цього поняття в різних галузях знань, і насамкінець, 

з’ясування правової сутності помилки, її причин та їх наслідків. 
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Так, за лексичним значенням слово «помилка» тлумачиться через 

кілька лексичних посилань: «неправильність у підрахунках, написанні слова і 

т. ін.», «неправильність, неточність у будь-якому механізмі, пристрої,  

в якійсь схемі, карті і т. ін.», «неправильність у вчинках, діях і т. ін.», 

«неправильна думка, хибне уявлення про когось, щось» [537, с. 118].  

У філософії помилка пов’язується з проблемами пізнання: «Помилка  

(омана) – це знання, яке не відповідає дійсності за змістом» [437], у логіці – з 

проблемами законів мислення: «помилки в умовиводах, міркуваннях, 

визначеннях понять, доведеннях та спростуваннях, викликані порушенням 

законів та викривленням форм мислення» [249, с. 313]. 

Тобто у філософії та в праві помилка часто ототожнюється з оманою 

[214]. Але омана – «хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, 

викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, 

що помилково сприймається як дійсний», також це «стан людини, коли вона 

помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне», і «те ж саме, що обман» 

[535, с. 691–692]. Слово «омана» не є синонімом слову «помилка»: «помилка, 

(в тексті) неправильність, похибка; (у діях) огріх, прогріх, хиба; ляпсус» [224, 

с. 311]. У свою чергу: «омана, міраж, ілюзія, мариво, злуда; (хибне уявлення) 

заблуд; (нечесність) облуда, обман, обдур» [224, с. 262]. 

Спільним є те, що наукові категорії «помилка» та «омана» закріпилися 

в сучасній теорії пізнання (основа для теорії доказування), оскільки 

протиставляються категорії «істина». Помилки й омани ускладнюють процес 

досягнення істини, але вони є неминучими з різних обставин і, разом з тим, є 

необхідним моментом руху до її пізнання. Загальнонаукові дослідження 

проблем помилок у пізнанні явищ реальної дійсності здебільшого стосуються 

їх передумов, а не їх наслідків, тоді як у праві важливі одне й друге. 

Чим же відмітні поняття «помилка» та «омана»? Відповідь на це 

питання у своїй праці «Подолання оман у науковому пізнанні» дає 

С. П. Заботін: «Омана – це невідповідність знання предмету, що виникло в 

силу причин, обставин, від особистих якостей суб’єкта не залежних. Помилка 
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характеризує невідповідність знання індивіда об’єкту, обумовлене чисто 

випадковими якостями індивіда» [189, с. 70–71]. Він також указує на 

відмінність причин виникнення цих явищ: «Омана найчастіше виникає в 

пізнанні з причин, не залежних від суб’єкта, і носять більше чи менше 

неминучий характер, тоді як помилки можуть бути, але можуть і не бути, 

оскільки це залежить в основному від суб’єкта» [189, с. 71]. У літературі 

указується ще на один критерій розмежування цих понять. Так, В. І. Штанько 

розмежовує їх наступним чином: «якщо омана – характеристика знання, то 

помилка – результат неправильних дій індивіда в будь-якій сфері: логічні, 

фактичні, помилки в обчисленнях, у політиці, у повсякденному житті і т. п.» 

[648, с. 47].  

У кримінальному процесі також звертається увага на оману, як 

передумову допущення помилки. Так, О. А. Ширванов визначив, що «під 

помилкою в кримінальному судочинстві слід розуміти діяння, яке формально 

не суперечить нормам (нормі) кримінально-процесуального права, вчинене 

внаслідок добросовісної омани суб’єктом кримінально-процесуальних 

правовідносин у формі дії чи бездіяльності в будь-якій стадії кримінального 

судочинства, яке шляхом позбавлення чи обмеження гарантованих законом 

прав учасників кримінального судочинства, чи в інший спосіб вплинуло на 

законність, обґрунтованість та справедливість рішення, що приймається у 

справі» [646, с. 107]. Аналогічну позицію займає й В. С. Дяков, який за 

результатами дослідження пізнавальних проблем в кримінальному процесі 

визначив, що «Помилка у кримінальному процесі – це наслідок 

апостеріорного виявлення невідповідності знання, сформованого суб’єктами 

кримінального провадження, досліджуваному об’єктові пізнання. 

Виникнення цієї невідповідності спричинено неусвідомленим процесом 

формуванням помилкових de facto висновків унаслідок роботи з 

недоброякісною інформацією, дефектів правосвідомості, браку життєвого 

та/або професійного досвіду, спеціальних знань, а також особистісних 

якостей юриста. Хибне уявлення правознавця, який здійснює кримінальне 
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провадження, може також зумовлюватися складністю самого об’єкта 

процесуального пізнання та недосконалістю засобів діяльності доказування. 

Помилки у кримінальному провадженні мають неусвідомлений характер і є 

результатом добросовісної омани правозастосовників у процесі пізнавальної 

діяльності та прийнятті рішень» [182, с. 31]. Однак помилки в кримінальному 

процесі мають одну – миследіяльнісну природу, позаяк думку індивіда не 

можна відірвати від його діяльності (на думку Г. П. Щедровицького, дія, не 

забезпечена думкою, є кримінально караним злочином). Тому 

неконтрольоване свідомістю індивіда порушення норм мислення тягне за 

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

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

обставини, яка абсолютно унеможливлює настання юридичної 

відповідальності. Ми підтримуємо думку М. Є. Шумила, який підкреслив, що 

«поняття «помилка» в пізнанні треба відрізняти від близького до нього за 

змістом поняття «омана» [658, с. 199], та думку В. С. Дякова про причинний 

зв’язок між ними: «омана і помилка співвідносяться як причина і наслідок» 

[182, с. 31]. Однак омана, на нашу думку, не є єдиною причиною помилки.  

Помилка, крім суто суб’єктивних особистісних характеристик, має 

деякі, не залежні від особистості підстави, тобто її виникнення зумовлено 

обставинами конкретної справи. Суб’єкт не може бути абсолютно вільним 

від конкретних умов пізнання. Тому частіше за все помилка виявляється у 

формі омани. В помилці омана індивідуалізується [189, c. 72].  

Чи є омана процесуальною категорією? У КПК України цей термін не 

застосовується, оскільки відображає непізнавану для закону й практики 

внутрішню сторону помилки – неправильне чуттєве сприйняття. Закон лише 

указує на спосіб (причини) формування омани, наприклад, внаслідок обману. 

Достатньо навести ч. 2 ст. 96 КПК України, в якій обман передбачається як 

один з аргументів для доведення недостовірності показань свідка. З другого 

боку, обман – тактичний прийом у діяльності професійних суб’єктів 

кримінального процесу. Так, слідчий застосовує обман для отримання 
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правдивих показань від допитуваного шляхом «маскування мети допиту», 

«створення враження обізнаності слідчого» тощо. Але часто обман автори 

криміналістичної літератури прикривають хитруванням (В. П. Бахін)  

[70, с. 28]. Інші ж відстоюють ту позицію, що кожний тактичний прийом 

містить обман і за чітко визначених умов такий є допустимим (Р. С. Бєлкін) 

[73, с. 102]. 

На нашу думку, в юридичній практиці співвідношення помилки й 

омани проявляється в різних площинах. Так, помилка – це конкретний 

процесуальний наслідок, який слугує підставою відновлення нормального 

стану судочинства та відповідальності, у випадках визначених законом, може 

наставати внаслідок помилки, як результату неправильних дій індивіда у 

сфері судочинства, але не за оману, яка настає внаслідок обману (активного 

впливу із зовні). Тобто омана є однією з причин помилки в судочинстві, за 

яку відповідальність наставати не повинна.  

Помилкам як їх ознакам чи причинам приписується також 

неусвідомлений, добросовісний характер. Ф. А. Селіванов та 

Л. І. Калєніченко трактують помилку як ненавмисну неправильність [521, 

с. 59; 216]. В. С. Дяков зазначає, що «чимала група науковців 

(А. Б. Марченко, Г. Р. Мурсалімов, В. Н. Карташев, В. О. Котюк, 

Н. І. Клименко), розглядаючи помилку як діалектичну єдність об’єктивних і 

суб’єктивних факторів і порушення закону, пов’язують її із сумлінною і 

добросовісною оманою, неуважністю і необережністю, випадковим і 

неусвідомленим характером» [182, с. 19]. Про значення випадкового фактора 

в доказуванні відомий російський правознавець минулого століття 

Л. Є. Владіміров писав: «Найретельніше і найобережніше дослідження може 

інколи призвести до помилки, якщо у справі був такий незвичайний збіг 

обставин, який не міг бути передбаченим навіть найобережнішим суддею» 

[122, с. 47].  

Інтерпретація добросовісності помилки є в актах юридичної 

відповідальності. Так, Друга дисциплінарна палата ВРП в одному зі своїх 
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рішень зазначає, що «добросовісність вказує на те, що суддя діяв сумлінно – 

з належним ставленням до своїх обов’язків встановив фактичні обставини, 

які підлягають правовій оцінці, оцінив докази та тлумачив закон, але 

припустився помилки, яка не була настільки очевидною і однозначною» 

[470].  

Помилку слід відрізняти також від брехні та обману. Брехня – «те, що 

не відповідає правді; неправда», «вигадки, плітки і т. ін.» [532, с. 233]. Брехня 

являє собою спотворення істини, зроблене навмисно, умисно, з метою ввести 

в оману. Обман – «неправдиві слова, вчинки, дії і т. ін.», «хибне сприйняття 

дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами 

чуття; омана» [535, с. 534–535]. З цитованого фактично омана й обман – 

слова-синоніми, але лексичне їх тлумачення указує на суб’єктивність 

сприйняття неправдивої інформації при омані, її викривлення внаслідок 

хибного чуттєвого сприйняття. Стан людини, яка вводиться в оману, у 

тлумачному словнику поставлено на перше місце, тоді як при обмані 

неправдивість такої інформації обумовлена, насамперед неправдивими 

словами, вчинками, діями іншої особи, яка діє навмисно. З логічної точки 

зору ці поняття не тотожні, а частково-збіжні. Брехня й обман у науковій 

психологічній літературі описуються як способи введення в оману. Так, 

П. Екман визначає брехню як «навмисне рішення ввести в оману того, кому 

адресована інформація, без попередження про свій намір зробити це» [664, 

с. 272]. Також це причини й помилки в кримінальному процесі. Ці способи 

введення в оману в окремих випадках законом допустимі як тактичні 

прийоми слідчого, які докладно описані в криміналістичній літературі. 

Окремо щодо юридично значущих ознак помилки: насамперед в 

кримінальному праві таку помилку пов’язують з кримінально-правовою 

кваліфікацією діяння, точніше з неточним чи неправильним встановленням 

основних і факультативних ознак діяння, яке сталося внаслідок омани 

суб’єкта правозастосування, і з зовнішнім вираженням помилки у 

процесуальному документі та необхідністю підтвердження її процесуальним 
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актом (Т. М. Марітчак [347, с. 9], В. В. Колосовський [246, с. 6]). 

Щодо негативного наслідку помилки, то слід зазначити, що будь-яка 

помилка вже має негативний наслідок, наприклад, очевидна арифметична 

помилка чи описка у судовому рішенні є підставою до призначення 

процедури їх виправлення в судовому засіданні (ст. 379 КПК України). 

Відомо, що описки, неправильний переклад імені та по-батькові слугували 

підставою для звернення із заявою до ЄСПЛ, наприклад, з підстав порушення 

ст. 3 Конвенції. Хоча така помилка в перекладі не визнана як така, що 

перевищила мінімально допустимий рівень «поводження, що принижує його 

(заявника – авт.) гідність», а є лише наслідком неправильного перекладу з 

російської на українську, тобто неправильно транскрибованою помилкою 

[96]. Неправильним є законодавче положення, що «суд має право за власною 

ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої 

заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду 

описки, очевидні арифметичні помилки…» (ч. 1 ст. 379 КПК України). Це 

повинен бути обов’язок суду виправити свої помилки, щоб виключити наявні 

тяганину та пасивність суду у їх виправлені. Ці та інші «незначні» помилки 

часто в актах застосування юридичної відповідальності Дисциплінарних 

палат ВРП називаються «звичайною (простою) суддівською помилкою» [467; 

469], «вибачальною фактичною помилкою» [471], «добросовісною 

суддівською помилкою» [470], яким начебто не характерні умисел чи груба 

недбалість. Слід окремо звернути увагу на такі помилки, оскільки вони 

характеризуються «малозначністю» (не наносять істотної шкоди учасникам 

процесу), «звичайністю» та високим ступенем «самоліквідації», виправлення, 

правопоновлення без значних витрат, а тому розглядаються в контексті 

правопоновлювальних заходів процесуальної відповідальності без штрафних 

заходів для суб’єктів, які їх допустили. 

Серед визначень слідчих помилок, на нашу думку, також допускаються 

достатньо спірні твердження. Так, С. А. Шейфер називає слідчу помилку як 

констатоване відповідним процесуальним актом уповноваженої особи 
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відступлення слідчого від вимог кримінально-процесуального закону та 

наукових рекомендацій при здійсненні розслідування, а також не проведення 

потрібних за обставинами справи процесуальних дій, що потягнуло за собою 

прийняття рішень, що суперечать закону і перешкоджають досягненню цілей 

розслідування [640, с. 70]. Деякі суперечності: неможливо в процесуальному 

акті зафіксувати відступлення від наукових рекомендацій, оскільки вони за 

законом не є обов’язковими; а відступлення від закону – не правове поняття 

[399, с. 114]. Указане С. А. Шейфером може свідчити не про помилку, а про 

правопорушення (відступити можна від наукових рекомендацій, але не від 

закону). 

Ще однією з причин, що детермінують помилку в кримінальному 

процесі, називається важлива, як на нашу думку, ознака-властивість суб’єкта 

помилки, що характеризує його професійний рівень: «недостатня 

компетентність» [646, с. 95]. Це підтверджують положення законодавства 

про притягнення професійних суб’єктів кримінального процесу до 

дисциплінарної відповідальності. Зокрема у ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII 

міститься положення про те, що «скасування або зміна судового рішення не 

має наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його 

ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено 

внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до 

службових обов’язків». Виникають питання: у чому проявляється 

«неналежне ставлення до службових обов’язків»? Чи є причиною цього 

«недостатня компетентність» судді? Виходячи з положень п. 4 ч. 1 ст. 108 

Закону № 1402-VIII «до суддів може застосовуватися дисциплінарне 

стягнення у виді: …подання про тимчасове (від одного до шести місяців) 

відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на 

отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням 

судді до Національної академії суддів України для проходження курсу 

підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для 
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підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді».  

Така позиція законодавця свідчить про «недостатню компетентність» 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, і з підстав «неналежного 

ставлення до службових обов’язків», наслідками чого є судові помилки, а не 

конкретні склади правопорушень, оскільки інші підстави у зазначеній статті 

передбачають умисну форму вини чи недбалості при виконанні службових 

обов’язків, і в свою чергу, передбачають «достатню компетенцію» судді, але 

навмисне (чи з недбалості) виконання службових обов’язків, що не потребує 

додаткового проходження курсу підвищення кваліфікації. Недостатня 

компетентність судді може статися лише внаслідок неналежного ставлення 

до службових обов’язків, серед яких порушується обов’язок: «систематично 

розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на 

належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він 

обіймає посаду» (п. 8. ч. 7 ст. 56 Закону № 1402-VIII). 

Цим шляхом йшла практика застосування попереднього законодавства 

про судоустрій та статус суддів. Так, ВККСУ за попередньою редакцією ч. 2 

ст. 92 Закону Україну «Про судоустрій і статус суддів» 2010 р. [480] 

визначала дисциплінарне стягнення у виді догани судді за допущення ним 

помилки у вироку суду внаслідок неуважності за «неналежне ставлення судді 

до службових обов’язків» [496], тобто на підставі формулювання, яке було 

передбачено у цьому Законі, і відтворене у ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII 

[289, с. 23, 27, 46]. 

Дисциплінарними палатами ВРП застосовується формула підстав 

дисциплінарної відповідальності: «неналежне ставлення судді до службових 

обов’язків», визначена у ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII, і яка широко 

інтерпретується як «порушення під час здійснення правосуддя … умисне або 

внаслідок грубої недбалості допущення грубого порушення закону» [473], 

«прояв суддівського свавілля», «несумлінне ставлення судді … до 

покладених на нього обов’язків» [470], діяння, «мають характер умисного 

грубого нехтування обов’язками» [466] тощо. 
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Загалом Дисциплінарні палати ВРП правильно розуміють правовий 

зміст рекомендацій КРЄС з питань відповідальності суддів [116], наводячи у 

своїх актах її вимоги, приміром: «Комітет Міністрів Ради Європи виключає 

відповідальність за зміст судових рішень, але водночас встановлює кілька 

винятків, коли суддя може нести дисциплінарну відповідальність за 

суддівські помилки, пов’язані зі змістом судових рішень. Тлумачення закону, 

оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не 

повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, 

за винятком випадків злого умислу або грубої недбалості» [472]. 

З іншого боку, ВРП у щорічному звіті за 2018 р. наголошується, що 

вирішальними принципами, які випливають із попередніх висновків 

Венеціанської комісії, висновків КРЄС і європейських стандартів, є такі, що 

судді не повинні бути притягнуті до відповідальності за: 1) судові помилки, 

які не пов’язані зі злочинним наміром і 2) відмінностями в тлумаченні закону 

[478, с. 135]. Основним засобом правового захисту від таких помилок за 

висновком Венеціанської комісії amicus curiae brief для Конституційного 

Суду Республіки Молдова щодо кримінальної відповідальності суддів є 

апеляційний процес [117]. 

Наведене свідчить про те, що судді можуть бути притягнуті до 

дисциплінарної відповідальності за помилки, які сталися внаслідок 

неналежного ставлення до службових обов’язків, що не зовсім відповідає 

базовим положенням теорій помилок та правопорушень. Як на нашу думку, 

це пов’язано, по-перше, з правовою невизначеністю (недостатньою 

конкретизацією) дисциплінарних проступків суб’єктів кримінального 

процесу, і, по-друге, з приховуванням судових помилок за законодавчим 

формулюванням «неналежне ставлення до службових обов’язків». Таке 

здійснюється на широкій інтерпретаційній основі доведення винуватості 

суддів у вчинені порушення закону, оскільки чітко психологічної концепції 

вини у законодавчих конструкціях не простежується. Звісно, така 

дисциплінарна практика непозбавлена істотних вад та своєю чергою 
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«помилок за помилки». 

При цьому слід пам’ятати про високу роль суду в державі та й 

відповідні вимоги до судді. Як зазначено в одному з рішень ВККСУ: «зміст 

вироку не відповідає вимогам КПК України. Увесь його текст мав численні 

граматичні, орфографічні, стилістичні помилки, технічні опечатки і не 

відповідав вимогам щодо того, яким повинен бути офіційний документ, 

прийнятий від імені держави. Крім того, при формулюванні обвинувачення у 

мотивувальній частині вироку та мотивуванні кваліфікації дій засудженого 

суддя допустив суперечність, тож висновки суду щодо кваліфікації дій 

засудженого не відповідали фактичним обставинам справи, викладеним у 

вироку. Суддя замість складання вироку особисто, ураховуючи дані судового 

слідства, самоусунувся від покладеного на нього обов’язку, у нарадчій 

кімнаті склав його із обвинувального висновку та протоколів допиту свідків 

під час досудового слідства і без детального аналізу доказів зробив висновок 

щодо кваліфікації дій засудженого. Зазначені порушення були підставою для 

скасування вироку. ВККСУ кваліфікувала це як істотне порушення норм 

процесуального права» [495]. І це не поодинокі випадки, в яких наявні 

умисел, недбалість й судові помилки через неналежне ставлення до 

службових обов’язків. Більше того, судді вдаються до пояснення своїх 

помилок через «вибачальну помилку та малозначність справи, яким не 

характерні ні умисел, ні груба недбалість» [471], «надмірний рівень судового 

навантаження та незначний досвід роботи» [466] тощо. 

Однією з причин помилки в правозастосуванні є ризик. На основі 

філософського аналізу ризику доводиться зв’язок ризику із категоріями 

необхідності й випадковості. Ризик пов’язується із такими поняттями, як 

ризикована ситуація, ініціатива, вибір. Для права сутність проблеми ризику 

полягає не в самому факті існування ризикованих ситуацій, а у визначенні 

критеріїв для розмежування правомірного та неправомірного ризику з метою 

встановлення підстави відповідальності особи за шкоду, заподіяну у 

результаті ризикованого діяння [90]. Правові умови допустимості ризику в 
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кримінальному проваджені досліджував М. Є. Шумило. Учений звертає 

увагу, що через недосконалість законодавства, «обираючи варіант дій, 

слідчий ризикує, бо не виключаються їх негативні наслідки. Фактично в 

кримінально-процесуальному законі презюмується право слідчого на 

помилку, що не продекларовано, але й не заборонено» [658, с. 203]. 

Як бачимо, причини помилок у кримінальному процесі містять не 

тільки гносеологічний аспект – оману, а й діяльнісний, як наслідок ризику та 

неналежного ставлення до службових обов’язків [36, с. 148]. Тобто, логічно 

взаємозв’язок різних категорій помилки та юридичної відповідальності має 

такий вигляд: 1) омана, ризик та неналежне ставлення до службових 

обов’язків (причини) → правозастосовна помилка (наслідок);  

2) правозастосовні помилки → порушення закону; 3) винувате порушення 

закону → диференційована юридична відповідальність. У разі виявлення 

помилки застосовується процесуальний засіб поновлення порушеної 

законності: самостійне виправлення помилки; апеляція; касація; провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами; розгляд справ в 

міжнародних інстанціях. 

Якщо джерелом походження помилки є омана, то штрафна юридична 

відповідальність для суб’єктів кримінального процесу наступати не повинна, 

оскільки відсутня ознака винуватості порушення закону. Але 

відповідальність держави з відшкодування шкоди, завданої незаконним 

кримінальним переслідуванням та засудженням, наступає незалежно від 

причин порушення закону. Інші причини помилок, що називаються в 

науковій літературі та в практиці (завантаженість, відсутність досвіду, 

недоліки законодавства, соціально-психологічні чинники тощо), істотно 

впливають на виникнення помилок, але самостійних причин не створюють, є 

передумовами виникнення самих причин помилок. 

До атрибутивних ознак правозастосовної помилки треба віднести:  

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

порушення закону; 3) констатацію помилки у відповідному процесуальному 
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документі; 4) наявність факту шкоди (інакше втрачається сенс юридичного 

значення помилки); 5) залежно від характеру завданої шкоди обирається вид 

провадження, в якому будуть застосовуватися заходи правопоновлювальної 

юридичної відповідальності, а за наявності підстав – і каральної юридичної 

відповідальності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У цьому розділі дослідження наведено характеристику загальних 

положень теорії правопорушення в кримінальному процесі в контексті її 

фундаментальних проблем. За результатами аналізу наукових та нормативно-

правових джерел і правозастосовної практики сформульовано такі 

положення. 

1. Сучасний стан наукового розуміння правопорушення в теорії права, 

а також і в теорії кримінального процесу ускладнений: 

відсутністю самої теорії правопорушення у кримінальному процесі, а 

також і в інших процесуальних галузах права, обмеженим галузевим 

розумінням правопорушень у кримінальному процесі та зведенні їх більшою 

мірою до її юридичної одиниці – кримінальних процесуальних 

правопорушень, а відповідно й до дослідження їх проблем лише в частині, 

що «визначена» в КПК; 

істотним впливом теорії кримінального правопорушення на 

конструювання ознак правопорушення в інших галузях права без урахування 

їх особливостей (окрім концепції вини в цивільному праві). Через це усі 

атрибути злочину (ознаки та його юридичний склад) інсталюються на інші 

правопорушення, у тому числі й на різногалузеві правопорушення в 

кримінальному процесі, що ускладнює процес їх ідентифікації в 

кримінальному процесі та в конкретній галузі права; 

законодавчою невизначеністю системи правопорушень у 

кримінальному процесі, загальним характером нормативного визначення їх 
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протиправності, окрім процесуальних кримінальних та адміністративних 

правопорушень, відсутністю єдиного розуміння вини, пануванням її 

психологічної концепції, що розроблена в теорії кримінального права. Стан 

законодавчої невизначеності не відповідає принципу законності юридичної 

відповідальності та призводить на практиці до довільної інтерпретації 

протиправності та винуватості діянь суб’єктів провадження; 

загальними формулюваннями протиправних діянь в кримінальному 

процесі, що призводить до визначення різного числа їх загальних формул. 

Поширена теоретична та законодавча формула «невиконання процесуальних 

обов’язків» та її аналогів («неналежне виконання обов’язків», «несвоєчасне 

виконання обов’язків» тощо) не указує на конкретне правопорушення, а є їх 

лише таксономічним універсумом. Також поряд з цією формулою в науці 

невиправдано виокремлюються й інші, начебто самостійні, поряд  

з процесуальними правопорушеннями, підстави відповідальності: 

«зловживання правом», «вихід за межі розсуду» тощо, що суперечить 

доктрині юридичної відповідальності за правопорушення; 

невизначеністю правової природи об’єктивно-протиправних діянь та 

правозастосовних помилок, якими в деяких випадках невиправдано 

підміняються поняття вини та винуватості при вчиненні правопорушень в 

кримінальному процесі. 

Загалом все це є істотними бар’єрами для ефективного застосування 

інституту юридичної відповідальності як важливої гарантії виконання 

завдань кримінального провадження. 

2. Правопорушення в кримінальному процесі повинні досліджуватися в 

контексті традиційних його ознак: протиправності, суспільної небезпеки, 

винуватості та караності, що надають можливість відокремлювати їх від 

інших видів правової поведінки. Склад правопорушення (об’єкт, об’єктивна 

сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона) є найоптимальнішою його 

теоретичною моделлю, що розкриває правову сутність правопорушень в 

кримінальному процесі, а його юридичний склад виступає підставою 
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настання юридичної відповідальності. 

3. Правопорушення в кримінальному процесі за своєю правовою 

природою є кримінальним процесуальним інститутом, правова етіологія 

яких, передусім, відстежується у генетичних взаємозв’язках з кримінальними 

процесуальними правовідносинами як особливим юридичним режимом, а не 

з їхньою юридично-галузевою адресою реєстрації, а за галузевою 

належністю цей інститут є комплексним (міжгалузевим), бо охоплює 

правові норми різних галузей права юридичної відповідальності за їх 

вчинення. 

4. Систему правопорушень в кримінальному процесі складають 

кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого характеру 

(визначені лише в КПК і за які передбачено лише кримінальну процесуальну 

відповідальність), а також кримінальні процесуальні правопорушення 

полігалузевого характеру (за які передбачено й інші види юридичної 

відповідальності). 

5. Саме встановлений «належною правовою процедурою» склад 

правопорушення в кримінальному процесі є підставою юридичної 

відповідальності, однак не усі legitimate процедури встановлення складу 

правопорушення є «належними». 

6. Існує нагальна потреба у вилученні неконкретизованих законодавчих 

визначень як правопорушень, що полягають у формулах загального 

характеру: «невиконання процесуальних обов’язків», «порушення присяги», 

«зловживання правом» тощо. Правопорушення в кримінальному процесі 

повинні бути конкретизовані, систематизовані та законодавчо визначені у 

відповідних законах (кодексах) за галузевою ознакою, що відповідає сучасній 

національній доктрині законодавчої визначеності, системі права та 

законодавства.  

7. Вину доцільно розглядати за її галузевими видами в контексті 

специфіки її встановлення в різних правопорушеннях. Окрім, кримінальної 

вини, що заснована на психологічній концепції, засновується на презумпції 



 283 

невинуватості (подібна конструкція й адміністративно-правової вини) та 

цивільно-правової вини, яка здебільшого ґрунтується на презумпції вини, 

додатково слід виділити дисциплінарну та процесуальну вину. Вони подібні 

між собою, зокрема дисциплінарна вина основується на загальній 

нормативній протиправності (у деяких випадках конкретизованій) 

дисциплінарного проступку та на оцінній концепції її встановлення. 

Протиправність діяння тлумачаться як винувате в силу нормативних заборон 

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

Аналогічно й щодо процесуальної вини: за наявності нормативних заборон 

винуватість тлумачиться в силу покладених чи взятих суб’єктом судочинства 

на себе процесуальних обов’язків і факту їх невиконання. 

8. Логічно діалектичний взаємозв’язок різних категорій помилки та 

юридичної відповідальності мають такий вигляд: 1) омана, ризик та 

неналежне ставлення до службових обов’язків як причини мають наслідком 

правозастосовну помилку; 2) ці помилки призводять своєю чергою до 

порушень закону; 3) у випадку винуватого порушення закону (неналежного 

ставлення до службових обов’язків за оцінками правозастосовників) наступає 

каральна юридична відповідальність. У всякому разі застосовуються 

процесуальні засоби поновлення порушеної законності. 
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РОЗДІЛ 4 

СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

4.1 Методологічна ідея про державу як суб’єкта юридичної 

відповідальності перед людиною в кримінальному процесі 

 

Ідея відповідальності держави перед людиною за свою діяльність 

сформульована у ст. 3 Конституції України. Її правова природа обумовлена 

духом та прагненнями правової й соціальної держави, дотримання прав та 

свобод людини, як найвищої соціальної цінності, що відображає правові і 

моральні засади взаємовідносин між державою і людиною. Суть її полягає в 

тому, що такі суб’єкти права рівною мірою підвладні закону і несуть 

відповідальність за його невиконання. На жаль, ця життєво важлива 

проблема обділена увагою у наукових розвідках. Задекларована в 

Конституції відповідальність держави перед людиною за свою діяльність,  

у тому числі у сфері кримінального судочинства, дотепер не набула статусу 

засади у діяльності державних органів. Це призводить до негативних 

наслідків у правотворчій та правозастосовній діяльності і принижує 

авторитет самої людини та держави Україна. Ці обставини ускладнюють 

реалізацію конституційного права особи на відшкодування шкоди, 

спричиненої органами і посадовими особами держави. Тому однією із 

ключових причин такого становища є безвідповідальність чиновницького 

апарату, що призвело до численних порушень прав людини у сфері 

кримінального судочинства і, як наслідок, зростання кількості звернень до 

ЄСПЛ та ухвалення його рішень на користь заявників. Це стало причиною 

збільшення загального розміру фінансових відшкодувань за рахунок 

держави. Так, за кількістю справ, що перебувають на розгляді ЄСПЛ,  

з 2014 р. Україна посідає перше місце. Лише станом на 30 листопада 2018 р. 
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Україна посіла третє місце [662]. У 2011 р. загальна сума стягнень за 

рішеннями ЄСПЛ – 25 021 734,79 грн, у 2012 р. – 39 002 553,75 грн [146], у 

2017 р. у Державному бюджеті України було передбачено вже 650 млн грн, 

спрямованих на виконання рішень ЄСПЛ [76] і щороку ця сума збільшується. 

У такий спосіб відповідальність за допущені правопорушення владними 

учасниками кримінального провадження перекладається на вітчизняних 

платників податків. За даними екс-заступника Генерального прокурора 

України О. В. Баганця, протягом 2017 р. було виправдано як мінімум 431 

особу, з яких щонайменше 81 трималася під вартою незаконно. За 

відсутністю події та складу злочину, а також недостатністю доказів вини 

підозрюваних слідчими всіх правоохоронних органів було закрито 761 673 

кримінальних проваджень. Фактично незаконно на стадії досудового 

розслідування затримувалося без дозволу суду як мінімум 5 тисяч осіб, які в 

подальшому були звільнені з-під варти [58, с. 5]. У 2018 р. в Україні 

правоохоронними органами було зареєстровано 915 431 кримінальне 

правопорушення, при цьому майже по кожному другому зареєстрованому 

кримінальному правопорушенню були прийняті рішення про закриття 

проваджень за реабілітуючими підставами, тобто за фактом відсутності події 

і складу злочину та не доведенням вини у вчиненні злочину – у 428 298 

кримінальних правопорушеннях, або в 46,8 % випадків [59]. Станом на  

9 жовтня 2019 р. «Державне бюро розслідувань розслідує приблизно 1 300 

кримінальних проваджень, де діями правоохоронців спричинено потерпілим 

шкоду, де дії правоохоронців супроводжувалися насильством. З них 55 

кримінальних проваджень – це за фактами катувань» [168]. Незважаючи на 

таку невтішну статистику, до громадськості не доводяться відомості про 

факти відповідальності держави і посадовців за незаконне кримінальне 

переслідування невинних і поновлення у правах і станах потерпілих.  

Проблема юридичної відповідальності держави перед людиною у 

вітчизняному кримінальному процесі є малодослідженою і складною.  

Її правосуб’єктність в основному розглядається у загальній теорії права в 
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контексті її суверенітету, правовідносин на міжнародно-правовій арені з 

іншими державами чи взаємовідносин з громадянським суспільством, 

політичними партіями, громадськими організаціями, бізнесом, і в останню 

чергу – з людиною. Тому держава насамперед розглядається як суб’єкт 

конституційної [622, с. 18] чи міжнародно-правової [164, с. 36] 

відповідальності. Ряд науковців вважає, що відповідальність держави перед 

людиною є соціальною як складова соціальної держави [516, с. 15], або 

політичною [2, с. 83], які зазвичай не мають ознак юридичної 

відповідальності, оскільки за порушення норм Конституції передбачена 

кримінальна, адміністративна чи цивільно-правова відповідальність. У такий 

спосіб невиправдано ототожнюється юридична відповідальність з 

політичною чи соціальною, придаючи їм роль родової ознаки. 

Охарактеризувати ці види відповідальності юридичними категоріями 

практично неможливо, вони залишаються в царині популізму, оскільки на 

відміну від юридичної у них відсутній механізм реалізації. У теорії нерідко 

ототожнюють державу з державними органами та посадовими особами 

державних органів. Проте вони мають різні юридичні статуси. Дійсно, 

державні органи та їх посадові особи у сфері кримінального судочинства 

діють від імені держави, реалізують кримінальну процесуальну політику 

держави, є її представниками, фактично діють на засадах alter ego – доктрині 

другого я. По суті держава від імені суспільства на договірних засадах 

наймає працівника для виконання відповідних функцій і несе за це 

відповідальність. На жаль, посадовці не завжди дотримуються своїх 

зобов’язань і порушують приписи законів. Тому за вчинення таких 

правопорушень відповідальна держава. Саме таким шляхом йде практика 

ЄСПЛ, коли справи за позовами осіб відкриваються саме проти держави. 

Правовий феномен юридичної відповідальності держави перед 

людиною нерідко визначається лише через принцип взаємної 

відповідальності держави та особи [208, с. 7; 431, с. 10–11; 623, с. 7–8]; як 

характерна ознака правової держави [523, с. 42]; юридичний обов’язок 
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держави, її органів та посадових осіб [510, с. 6–7]; відповідальність 

законодавчої, виконавчої, судової та муніципальної влади [669, с. 522–567], 

що в цілому не вирішує означену проблему, а лише окреслює окремі її грані 

на рівні загальної теорії права. У цивілістичній літературі держава як 

юридична особа публічного права переважно досліджується як суб’єкт 

майнових відносин. Відсутність фундаментальних досліджень у вітчизняній 

юридичній науці про відповідальність держави перед людиною пояснюється 

наслідками нашого історичного минулого. Значний вплив на правознавців й 

понині чинять радянські постулати примату держави над людиною, 

пріоритету публічного (державного) інтересу над приватним. Радянське 

законодавство не визнавало суб’єктом правовідносин відповідальності саму 

державу, а лише її органи та посадових осіб, рішення, дії чи бездіяльність 

яких неможливо було оскаржити в звичайному порядку, а лише в порядку 

виключного провадження, і то зі значними обмеженнями у самому предметі 

позову. Відповідачем виступала не держава, а її органи та посадові особи, 

оскільки вважалося, що соціалістична держава не може порушувати права і 

свободи людини. Авторитет держави не міг ставитися під сумнів, держава 

була ціллю, а не засобом реалізації прав людини, засобом була сама людина. 

А тому наукові дослідження з проблем відповідальності держави перед 

людиною визнавалися «неактуальними», «шкідливими» для радянського 

устрою, а сама постановка цього питання у науці могла бути небезпечною 

для самого дослідника.  

З цього приводу Л. В. Бойцова зазначає, що «могутня державна влада 

до цього часу користується імунітетом від відповідальності у випадках 

неправомірних дій службовців у сфері адміністративного управління і в 

багатьох випадках несправедливого кримінального переслідування. 

Незважаючи на публічне проголошення дотримання державою міжнародних 

стандартів у гуманітарній сфері, особисті і громадянські права людини 

захищаються явно недостатньо. Причини полягають, перш за все, у 

недостатній стурбованості політиків, юристів розробкою механізмів 
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залучення держави і її структур до відповідальності (хоча, безсумнівно, 

захопленість макропроблемами соціального і політичного порядку заступає 

індивідуальні інтереси). Сучасне відношення «безвідповідальних» держави 

та чиновника до громадянина – це спадщина від адміністративно-командних 

методів управління в державі та суспільстві» [86, с. 132]. 

Зазначені чинники зумовили відсутність наукових розвідок про 

державу як публічно-правове утворення, що має статус юридичної особи у 

сфері публічних відносин, у тому числі й у кримінальній процесуальній 

діяльності. Тому залишаються малодослідженими правові форми взаємин 

держави, її органів та посадових осіб з людиною у кримінальному 

провадженні. Наявний теоретичний вакуум не сприяє належному 

напрацюванню доступних й ефективних правових механізмів персональної 

юридичної відповідальності суб’єктів владних повноважень у кримінальному 

процесі перед державою за неналежне виконання своїх публічно-правових 

обов`язків. Як наслідок, у чинному законодавстві дотепер відсутня 

систематизація і диференціація кримінальних процесуальних правопорушень 

залежно від суспільної небезпеки і наслідків для прав людини та 

індивідуалізація відповідальності за їх вчинення. 

Тому на основі аналізу існуючої конкретної ситуації в царині 

юридичної вітчизняної науки Н. М. Оніщенко та О. Ф. Скакун відносини 

«держава-людина» зводять до різнополярних загальних концепцій, які 

відображають дві моделі ціннісних відносин між державою та людиною, 

залежно від призначення держави для суспільства і людини та її 

можливостей реалізації своїх суб’єктивних прав: 

1) індивідуалістична, особистісна, гуманістична (природно-правова). 

Вона випливає із розуміння особи як цілі, держави – як засобу досягнення 

мети. Автори концепції виходять з того, що права належать людині від 

природи. Людина має їх незалежно від держави, і ці права є невід’ємними. 

Завдання держави і суспільства полягає у тому, щоб дотримуватися цих прав, 

не допустити їх порушення, створити умови для їх реалізації. Конкретний 
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зміст і обсяг прав змінюються і розширюються з розвитком суспільства, самі 

ж фундаментальні права залишаються незмінними; 

2) державна, етатична (позитивістська). Випливає із розуміння держави 

як мети. Людина права отримує від суспільства і держави, природа цих прав 

патерналістська. Суть полягає у тому, що держава – джерело і гарант прав 

людини, завдяки закріпленню їх у законі; право і закон мають низку істотних 

відмінностей; права особи змінюються залежно від державної доцільності та 

можливості [211, с. 102]. 

На думку авторів етатичної концепції, правовідносини «держава-

людина», її суб’єкти є умовно рівноправними сторонами, незалежно від 

законодавчого урегулювання взаємних прав і обов’язків, і наявності 

задекларованого принципу «взаємної відповідальності». Їх рівність є 

правовою фікцією, оскільки людина у правовідносинах з державою завжди є 

«слабшою стороною», їй надано право на асиметричні правові засоби захисту 

своїх прав, наприклад, право на звернення до ЄСПЛ, держава ж має достатні 

власні внутрішні засоби захисту своїх прав та інтересів. За незнання закону 

людина все одно не звільняється від особистої юридичної відповідальності, 

тоді як це незнання може звільнити від відповідальності саму державу. 

Прибічники теорії позитивної юридичної відповідальності намагаються 

створити модель «законослухняного» громадянина без урахування 

відповідальності самої держави, указуючи, що «в ідеалі правовий інститут 

юридичної відповідальності повен орієнтуватися на внутрішній світ людини, 

сфери розуму, волі, почуттів, людської гідності та честі» [546, с. 128]. 

 При такій конструкції взаємин держави та особи тягар відновлення 

своїх прав лежить на людині; як говорили древні римляни, що кожен сам 

повинен турбуватися про свої інтереси: «Vigilantibus leges sunt scriptae» 

(«Закони написані для пильних»).  

 Гуманістичні (природньо-правові) наукові концепції відповідальності 

держави перед особою у кримінальному судочинстві почали активно 

формуватися у XIX – на початку XX століть у Західній Європі. Вони 
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обґрунтовувалися з позиції публічного й приватного права. У ході дискусії 

перевагу отримала концепція публічно-правового спрямування, що знайшло 

підтвердження у прийнятті відповідних законів у Данії, Норвегії, Німеччині, 

Португалії, Франції, Швеції, Швейцарії, а пізніше – у Великобританії та 

США [656, с. 2–3]. Слід зазначити, що концепція публічно-правової 

відповідальності держави відповідає сучасним уявленням про її призначення, 

виключає усі можливі випадки залишення людини на одинці зі своїми 

проблемами, пов’язаними з порушенням її прав з боку суб’єктів владних 

повноважень. Переконливою є теза про те, що «не існує приватноправової 

відповідальності. Усе право і вся юридична відповідальність мають 

публічно-правовий характер» [612, с. 546]. 

Сучасні європейські правові системи переважно визнають рівноправні 

відносини «держава-людина». Держава виступає суб’єктом права та 

юридичної відповідальності перед людиною, суспільством, що утверджує, 

гарантує та забезпечує дотримання прав людини, а в разі їх порушення – 

відновлює їх та відшкодовує свою провину. Євроінтеграційні прагнення 

України зумовлюють приведення вітчизняної практики, законодавства до 

європейських стандартів судочинства, зміни парадигми праворозуміння та 

правосвідомості, ролі держави у правовідносинах з людиною. На цьому 

шляху є низка об’єктивних і суб’єктивних труднощів. Ситуація склалася так, 

що правові та судові реформи засвідчили їх очевидну неефективність, 

зневіру суспільства у призначення державних інституцій. Це зумовлено, на 

нашу думку, політичною нестабільністю, серйозними перекосами у публічній 

діяльності владних еліт, які державу розглядають передусім як бренд власних 

політичних та економічних амбіцій, а не як політико-територіальну 

організацію суспільства, з обов’язком задоволення усіх його потреб та потреб 

кожної людини. Зараз склалося так, що у європейських країнах посади 

публічної служби – це певний суспільний «тягар» зі служінням суспільству, 

людям, у пострадянських державах – це здебільшого узаконені привілеї, 

імунітети, часто джерело незаконного збагачення та безвідповідальності.  
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 Очевидно, цим і пояснюється, що окремі співробітники 

правоохоронних органів у правовідносинах з людиною не усвідомлюють те, 

що вони представляють державу, як публічно-правову інституцію, похідну 

від людини, а порушуючи законодавство, не виконують свій конституційно-

правовий обов’язок діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

передбачені Конституцією та Законами України. Наразі спеціальні державні 

органи і посадові особи у кримінальному процесі мають діяти згідно 

встановленого державою процесуального порядку. Відхилення від нього є 

підставою для права особи вимагати від держави правильного застосування 

законодавства і відшкодування завданих їй збитків. Відтак, можна говорити 

про існування двох типів правовідносин між державою та людиною у сфері 

кримінальної процесуальної діяльності. Це правовідносини, які виникають  

і розвиваються відповідно до волі держави, вираженої в кримінальному 

процесуальному законодавстві. Вони є своєрідним стандартом, якого 

зобов’язані дотримуватися правозастосовники. Крім таких, при порушенні 

встановленого законом порядку кримінального провадження виникають 

аномальні правовідносини деліктної відповідальності, які завжди 

персоніфіковані і мають конкретних суб’єктів. Держава як публічно-правове 

утворення надає їм повноваження і відповідає за їхні дії. Це пояснюється 

тим, що держава має більш широкі можливості, ніж будь-який інший орган 

для поновлення потерпілого в його попереднє положення, особливо у тих 

випадках, коли таке поновлення виходить за межі виплат грошового 

відшкодування (поновлення житлових, трудових, пенсійних та ін. прав). 

Позитивним у цьому вбачається обов’язок держави відшкодувати шкоду, 

завдану фізичній особі у повному обсязі, незалежно від вини посадових осіб 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду.  

Держава несе юридичну відповідальність, яка по суті є штрафною 

(компенсаційною) та правопоновлювальною. Специфіка правовідносин 

відповідальності між державою і людиною полягає в тому, що причинний 
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зв’язок між незаконними діями органів кримінального переслідування і 

відшкодуванням шкоди має нормативний характер, відповідальний суб’єкт 

(держава) раніше визначений нормою права, тому немає потреби вказувати 

посадову особу, що завдала шкоди. Винуватість не вимагає доказування і 

вважається існуючою з моменту винесення рішення органу про закриття 

кримінальної справи за реабілітуючими підставами чи ухваленням 

виправдувального вироку. Тому непродуктивні теоретичні конструкції про 

вину держави. Така відповідальність є об’єктивною. Провина держави для її 

юридичної відповідальності опосередкована її «позитивними» та 

«негативними» міжнародними зобов’язаннями та зобов’язаннями перед 

людиною. У разі необґрунтованого кримінального переслідування особа 

незаконно обмежується в користуванні закріпленими в Конституції України 

правами. За таких обставин держава порушила свої зобов’язання і завдала 

громадянинові шкоди. Тому вона зобов’язана її відшкодувати. Але при цьому 

держава не є правопорушником, інакше вона суперечила б сама собі. 

Правопорушення вчиняють посадові особи, які порушують приписи законів. 

З огляду на таке, вважаємо за можливе говорити про відповідальність 

держави за дії її винуватих посадовців. Крім цього, держава несе 

відповідальність за ризики добросовісних помилок правозастосовників у 

зв’язку з труднощами у доказуванні фактів і обставин кримінальних 

правопорушень. При таких специфічних обставинах треба набрати мужності 

і визнати існування відповідальності без вини. Відомий французький юрист 

Л. Дюгі (Leon Duguit) ще на початку ХХ століття виключав вину держави як 

підставу для її відповідальності. Він, зокрема, писав: «Держава не може бути 

винною. Необхідно, щоб вина існувала з боку осіб, що діяли від її імені й за 

рахунок держави» [180, с. 939]. Однак це не означає, що правопорушники 

мають імунітет від відповідальності. Відповідно до ч. 3 ст. 1191 ЦК України 

держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду, має право зворотної вимоги (регресу) 
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до цієї особи тільки у разі встановлення в її діях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав 

законної сили. 

 Провина посадової особи для настання її юридичної відповідальності 

визначається через систему норм національного кримінального, 

кримінального процесуального, адміністративного, цивільного чи 

дисциплінарного законодавства. І за наявності вини посадових осіб, вони 

підлягають відповідному виду юридичної відповідальності. 

У 2010 р. М. Є. Шумило запропонував закріпити в числі принципів 

кримінального процесу принцип відповідальності держави перед особою у 

кримінальному судочинстві, посилаючись на його конституційне 

походження [656, с. 1–2]. У 2014 р. Голова КСУ Ю. В. Баулін у своєму 

виступі окреслив загальні положення принципу відповідальності держави 

перед людиною, а саме: «Конституційний Суд також наголосив, що 

Конституція закріпила принцип відповідальності держави перед людиною за 

свою діяльність, який проявляється передусім у конституційному визначенні 

обов’язків держави. Така відповідальність не зводиться лише до політичної 

чи моральної відповідальності публічної влади перед суспільством, а має 

певні ознаки юридичної відповідальності як застосування заходів публічно-

правового (в даному випадку – конституційно-правового або міжнародно-

правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне 

виконання своїх обов’язків» [509]. 

Цей принцип у юридичній літературі з кримінального процесу окремо 

не виділяється, хоча для своєї правової легітимності має достатнє правове 

підґрунтя та великий суспільний запит. Одним із перших законів України, в 

якому чітко обґрунтовується принцип відповідальності держави перед 

особою, був Закон України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17 квітня 1991 р. 

[475]. Ця ідея також проголошена і в Законі України «Про порядок 

відшкодування шкоди громадянинові, завданої незаконними діями органів, 
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що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. [464]. Важливо те, 

що принцип відповідальності держави перед особою закріплений у ст. 3 

Конституції України, в якій задекларовано, що «Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність». Це положення, у свою чергу, конкретизується 

в інших положеннях Конституції та законів України, принаймні у ст. 56, 62 

Конституції України Це означає, що держава позбавилася імунітету 

безвідповідальності перед особою і зобов’язалась забезпечити торжество 

права, вимогам якого зобов’язана підкорятися. Наявність цих конституційних 

положень вимагає приведення у відповідність галузевого законодавства. У 

цьому контексті це стосується Закону України «Про порядок відшкодування 

шкоди громадянинові, завданої незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду». Він не повною мірою відповідає вимогам Конституції 

України. Процесуальний порядок відшкодування (компенсації) завданої 

шкоди ускладнений і заформалізований. Його зміст потребує зміни ідеології і 

механізмів відшкодування потерпілим завданої шкоди та поновлення в 

правах. Так, згідно з приписами згаданого Закону відшкодування 

спричиненої шкоди і поновлення в обмежених правах залежить від волі 

особи, щодо якої вчинені незаконні дії. На нашу думку, цивільно-правова 

процедура для публічно-правових відносин не є прийнятною, оскільки вона, 

як відомо, характеризується ініціативою сторін і позовною формою реалізації 

прав. Крім того, запропонований законодавчий механізм не враховує 

завдання особі психологічних, моральних і фізичних травм, які завдаються 

особі в результаті необґрунтованого кримінального переслідування. 

Опитування реабілітованих показує, що більшість із них не бажає 

зустрічатися з колишніми «інквізиторами», оскільки втратили віру в 

законність і справедливість. Така конструкція є алогічною, ініціативу у 

відшкодуванні спричинених збитків має подавати орган, який їх спричинив, 

виражаючи у такий спосіб покаяння за вчинені правопорушення. Правильно 
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стверджує В. Е. Чиркін, що «… відповідальність юридичних осіб публічного 

права має не приватноправовий, а публічно-правовий характер» [630, с. 219]. 

На жаль, у чинному вітчизняному законодавстві інститут відповідальності 

держави перед людиною у кримінальному процесі є недопрацьований і 

«розквартирований» у розрізнених законодавчих актах. 

Іншою групою людей, які мають право на відшкодування шкоди за 

рахунок держави, є потерпілі від кримінальних правопорушень. У п. 10 ч. 1 

ст. 56 КПК України визначено право потерпілого «на відшкодування завданої 

кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом». 

Конкретизується це положення у ст. 1177 ЦК України, що в редакції 2003 р. 

звучала: «Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину» й визначала, що: «1. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи 

внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, 

яка вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною. 2. Умови та 

порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка 

потерпіла від злочину, встановлюються законом». 

Метою наведеної редакції цієї статті ЦК України було відновлення 

майнових прав потерпілого за рахунок держави при невстановлені органами 

досудового розслідування особи, яка вчинила злочин, тобто неспроможністю 

державного органу виконати завдання кримінального судочинства. По духу 

закону така редакція статті ЦК відповідала положенням Європейської 

конвенції про відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів 

1983 р. [185], яка після підписання у 2005 р. остаточно не ратифікована 

Україною. На жаль, людиноцентриська позиція законодавця залишилася 

декларативною, оскільки спеціального закону, який би визначав умови та 

порядок такого відшкодування, не прийнято. Проте проект Закону України 

«Щодо надання державою спеціального соціального статусу потерпілим від 

особливо тяжких злочинів та відшкодування за рахунок держави 

матеріальної та моральної шкоди вказаним особам, із обов’язковим 

відшкодуванням відшкодування державі засудженими понесених витрат» за 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page3?text=%E2%B3%E4%F8%EA%EE%E4%F3%E2#w12
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реєстраційним № 3841 від 29.01.2016 міститься на сайті Верховної Ради 

України [661]. Основна проблема відсутності цього Закону прагматична – це 

недостатнє фінансування. За попередніми підрахунками радників 

Консультативної місії Європейського Союзу із правової реформи, мінімальна 

сума для встановлення державного механізму компенсації складе приблизно 

200–300 млн грн на рік. Тим часом понад 10 тис. потерпілих від 

насильницьких злочинів щороку залишаються без державної підтримки 

[277]. Цей проект закону фрагментарно передбачає вирішення загальної 

проблеми відповідальності держави, а тому потребується окремий закон про 

юридичну відповідальність держави, який визначив би принципи цієї 

відповідальності, правовідносини, на які він розповсюджується, підстави та 

заходи відповідальності, порядок її реалізації та інші питання. Разом з цим у 

країнах англо-американського права також спостерігаються обмеження 

принципу відповідальності держави у сфері правосуддя, що пов’язано з 

побоюваннями того, що якщо держава буде поставлена на той же рівень, що 

й приватна особа при притягненні до відповідальності, напруга на державну 

казну буде значно велика. Держава, на думку захисників її імунітету, 

повинна бути вільна від випадкових позовів, основаних на фіктивних 

підставах, котрі з’явились би у значній кількості при усуненні імунітету. 

Отже, ідея відповідальності держави за шкоду, спричинену  

у випадках несправедливого кримінального переслідування, приноситься  

у жертву хибного поняття реалізму та прагматизму [86, с. 142]. 

У нинішній редакції ст. 1177 ЦК України (з 2013 р.), як на нашу думку, 

значно звужено права потерпілих від кримінальних правопорушень:  

«1. Шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 

правопорушення, відшкодовується відповідно до закону. 2. Шкода, завдана 

потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому 

за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, 

передбачених законом». У цій редакції виключено випадки неефективності 

діяльності державних органів із виконання завдань кримінального 
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провадження, як підстава відшкодування майнової шкоди потерпілому від 

злочину. Держава просто зняла з себе цей, хоча й декларативний, але 

обов’язок щодо людини. Узагалі відповідно до КПК України ефективність 

досудового розслідування є предметом оцінки суб’єктів кримінального 

процесу, що наділені владними повноваженнями, інші ж учасники фактично 

виключені з цього процесу. 

На основі наведеного вважаємо, що існує нагальна потреба: 

в опрацюванні цілісної наукової доктрини про юридичну 

відповідальність держави перед людиною з урахуванням її особливостей у 

кримінальному процесі, що має публічно-правову природу; 

у необхідності завести до числа засад кримінального процесу засаду 

відповідальності держави перед людиною у кримінальному провадженні, 

відповідно до якої держава відповідає перед людиною за шкоду, завдану 

незаконними діями та рішеннями її alter ego – процесуальних постатей у 

кримінальному провадженні, а також за неефективність діяльності 

правоохоронних органів і суду; 

на цій основі слід ухвалити закон «Про відповідальність держави перед 

людиною», у якому передбачити загальні засади та правові механізми 

відшкодування шкоди, завданої людині у сферах державної діяльності, а 

також закон «Про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від злочину»; 

КПК України доповнити статтею 29-2 наступного змісту:  

«Стаття 29-2. Відповідальність держави перед людиною 

1. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. 

2. За шкоду, завдану людині (постраждалому) діями, бездіяльністю та 

рішеннями державних органів та їх посадових осіб, а також у випадках 

неефективного кримінального провадження держава несе відповідальність на 

засадах повного та безумовного відшкодування шкоди за рахунок 
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Державного бюджету України у порядку, визначеному законом. 

3. Постраждалий має право звертатися з судовим позовом до держави 

про відшкодування йому завданої шкоди та на відшкодування усіх витрат, 

пов’язаних з провадженням з відшкодування шкоди. 

4. Державні органи та посадові особи, відповідно до їх компетенції, у 

випадках виявлення будь-якої шкоди, завданої постраждалому, зобов’язані 

ініціювати провадження з її відшкодування в порядку, визначеному 

законом». 

Це вможливить усунути декларативність окремих конституційних 

положень та запровадити ефективний механізм захисту прав осіб, яким 

незаконно завдано шкоду діями, бездіяльністю та рішеннями державних 

чиновників. 

 

4.2 Кримінальна відповідальність за правопорушення в кримі-

нальному процесі: тенденції розвитку та напрями удосконалення 

законодавчої моделі 

 

У галузевій системі юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі чільне місце посідає кримінальна відповідальність, 

оскільки наступає за протиправні діяння з підвищеною суспільною 

небезпекою, за злочини. Перелік злочинів, що вчиняються в кримінальному 

процесі, а також в інших видах юридичного процесу, доктринально 

визначений у розд. XVIII «Злочини проти правосуддя» Особливої частини 

КК України.  

Розд. «Злочини проти правосуддя» у вітчизняному законодавстві 

вперше запроваджений в КК УРСР 1960 р. Принагідно зазначити, що за КК 

УРСР 1927 р. «злочини проти правосуддя» були розквартировані по різних 

розділах: у розд. І. «Контрреволюційні злочини», розд. ІІ «Злочини проти 

порядку управління», розд. ІІІ «Службові злочини», розд. VІІІ «Порушення 

правил, що охороняють народне здоров’я, громадську безпеку і публічний 
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порядок». У КК України 2001 р. реліктова архітектоніка так званих «злочинів 

проти правосуддя» збережена у розд. XVIII «Злочини проти правосуддя».  

У кримінальному законодавстві пострадянських держав (Республіка 

Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Молдова, Республіка Узбекистан, 

Російська Федерація, Латвійська Республіка, Литовська Республіка) та 

держав колишнього радянського табору (Республіка Польща, Республіка 

Болгарія) також зберігається аналогічна законодавча архаїстична конструкція 

«злочинів проти правосуддя». По-іншому такі злочини розміщені в КК 

Республіки Грузія, Словацької Республіки, Королівства Іспанії, Чеської 

Республіки та інших держав, вони рознесені по різних розділах Особливої 

частини КК. Зокрема у КК Іспанії [688] міститься розд. XX: «Злочини проти 

судової влади», в якому об’єднані і систематизовані всі суспільно небезпечні 

діяння, які неоднаково посягають на інтереси судової влади, у восьми 

розділах: 1. Про посадові злочини. 2. Невиконання обов’язків по 

перешкоджанню злочинам або їх переслідуванню. 3. Приховування.  

4. Довільне здійснення права. 5. Фальшиві звинувачення і заяви, симуляції 

злочинів. 6. Неправдиві свідчення. 7. Перешкоджання правосуддю і 

порушення професійного обов’язку. 8. Невиконання вироку. 

Розд. XVIII «Злочини проти правосуддя» КК України за своїм змістом 

є термінологічно неузгодженим і суперечить положенням Конституції 

України. У ст. 124 Конституції України прямо визначено, що «правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди», а на основі поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6 Конституції України) постулюється, 

що ніякий інший державний орган, окрім суду, не має і не може мати 

аніякого відношення до правосуддя, в силу конституційного положення про 

те, що «делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 

іншими органами чи посадовими особами не допускаються» (ст. 126 

Конституції України).  

На сьогодні наявні, хоча й поодинокі, термінологічні ототожнення в 

юридичній науці понять «процес», «судочинство», «правосуддя» [403, с. 8; 
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487, с. 67]. Причинами такого становища вбачаємо, з одного боку,  

у калькуванні ідей правосуддя з цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства, де ці поняття фактично тотожні, оскільки 

розгляд і вирішення справ у цих провадженнях здійснюється виключно 

судом без усіляких досудових розслідувань, а досудові урегулювання спорів 

відбуваються без участі державних органів. З іншого – це наслідок 

інквізиційної форми кримінального процесу, в якій прокурорсько-слідчій 

владі приписуються тою чи іншою мірою функції обвинувачення, захисту й 

вирішення справ по суті, що ідентифікується з правосуддям. За радянських 

часів «в умовах адміністративно-командної системи управління суд цілком 

прогнозовано став її невід’ємним елементом … він перетворився на відомчу 

структуру управлінських установ, de facto залежним і підконтрольним 

органам прокуратури і виконавчої влади» [654, с. 6]. Окремі застарілі 

конотації правосуддя частково збережені й понині в КПК України 2012 р.  

у вигляді права слідчо-прокурорської влади не тільки відкривати 

кримінальне провадження, а й вирішувати його по суті шляхом закриття 

цього провадження. Про негативний вплив інквізиційної форми процесу на 

правосуддя наприкінці XIX століття відмічалося ще В. П. Данєвським, який 

зауважував, що «недоліки попереднього провадження породили низку явищ 

досить несприятливих для правосуддя» [166, с. 24]. Тому не дивно, що у 

змісті правосуддя в кримінальних справах учені знаходять не тільки 

діяльність суду з вирішення юридичних спорів, а й діяльність органів 

прокурорсько-слідчої та кримінально-виконавчої компетенції. Цим науковим 

думкам сприяє й чинна штучна законодавча конструкція розділу про злочини 

проти правосуддя, яка спонукає учених віднаходити компромісні, розширені, 

але по суті нелогічні, визначення злочинів проти правосуддя, так і їх 

класифікації. Здебільшого сучасними ученими термін «правосуддя» 

правильно інтерпретується як «правозастосовна діяльність суду з розгляду і 

вирішення у встановленому законом процесуальному порядку віднесених до 

його компетенції цивільних, господарських, кримінальних та 
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адміністративних справ з метою охорони прав і свобод людини і 

громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб та інтересів 

держави» (В. Т. Маляренко) [343, с. 50]. І така доктрина правосуддя повинна 

знайти своє вирішення у структурі Особливої частини КК України. Тоді 

марними будуть компромісні пропозиції щодо зміни назви розд. «Злочини 

проти правосуддя» на інші, з тим, щоб «узаконити» допоміжну роль 

правоохоронних органів у сприянні здійсненню правосуддя та інші злочини, 

що з правосуддям пов’язані дотично. 

Головною передумовою дослідження проблем кримінальної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі є вивчення 

наукових способів класифікації злочинів проти правосуддя. На фундаменті 

de lege lata можливо побудувати як сучасну законодавчу модель 

правопорушень підвищеної суспільної небезпеки (злочинів) у кримінальному 

процесі, так і запропонувати її логічну законодавчу модель на майбутнє з 

точки зору de lege ferenda. Без сумніву, що в основі класифікації повинна 

бути «лише істотна ознака, обов’язковою рисою якої є її об’єктивність» [411, 

с. 177]. Але в науці остаточно не виділено цієї єдиної ознаки, відмічається їх 

множинність. До таких ознак ученими, як правило, віднесено елементи та 

ознаки складу злочину: суб’єкт злочину [488, с. 9; 177, с. 791], спосіб його 

вчинення [410, с. 130; 642, с. 61], механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину 

[411, с. 179–180; 382, с. 12] тощо. Найпоширенішим критерієм, що 

використовується для класифікації злочинів проти правосуддя, є критерій 

об’єкта злочину (посягання, кримінально-правової охорони) [400, с. 91–93; 

282, с. 33; 370, с. 80–81], принаймні більшість розділів Особливої частини КК 

України сконструйовані на його основі. Досить повну класифікацію за цим 

критерієм злочинів проти правосуддя на основі de lege lata, але засновану на 

неточному розширеному розумінні правосуддя, наводить В. І. Тютюгін, який 

виокремлює групи злочинів, що забезпечують: 1) належну реалізацію 

конституційних принципів здійснення правосуддя; 2) охорону життя, 

здоров’я, власності, особистої безпеки суддів, народних засідателів, 
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присяжних та інших учасників провадження; 3) одержання достовірних 

доказів та істинних висновків під час здійснення провадження; 4) своєчасне 

розкриття та припинення злочинних посягань; 5) належне виконання судових 

актів та заходів впливу, що ними призначені [276, с. 570]. 

Так, В. Я. Тацій, підтримуючи панівну в науці кримінального права 

концепцію «об’єкт злочину – суспільні відносини» (В. І. Борисов, 

М. Й. Коржанський, А. А. Піонтковський та ін.), зазначає, що самі «суспільні 

відносини, які виступають об’єктом злочину, мають об’єктивний характер, 

тобто існують незалежно від нашої свідомості, а тому й від самого 

кримінального закону, є первинними (першорядними) щодо нього» [573,  

с. 56]. Відповідно до цієї концепції вважаємо, що основним об’єктом 

злочинів проти правосуддя є частина суспільних відносин, що урегульована 

правом, а саме, процесуальні правовідносини. Ці правовідносини є 

юридичною формою вираження правосуддя. 

З наявних класифікацій злочинів проти правосуддя очевидні 

суперечності у реалізації ієрархії ціннісної парадигми кримінально-правової 

охорони: людина – суспільство – держава. При виділенні об’єктів 

кримінально-правової охорони злочинів проти правосуддя не враховується 

найвища цінність суспільних відносин, спрямованих на охорону життя та 

здоров’я людини, її безпеки та безпеки її майна, які фактично є основними 

об’єктами правової охорони в окремих злочинах проти правосуддя,  

а охоронювані суспільні відносини із забезпечення правосуддя – додатковим 

об’єктом. Тому алогічно виглядають склади злочинів, пов’язаних з 

посяганням на життя та здоров’я суб’єкта (учасника) правосуддя (ст. 377, 

379, 398, 400 КК України), що вміщені саме до розд. XVIII, а не до розд. ІІ 

Особливої частини КК України «Злочини проти життя та здоров’я особи» з 

кваліфікуючими ознаками цих суб’єктів. Аналогічно й щодо кримінально-

правової охорони честі та гідності, майна й інших благ суб’єктів процесу. 

Поза правосуддям знаходяться й злочини, що вчиняються проти 

управлінської діяльності при виконанні рішення суду, але посягають, перш за 
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все, на авторитет органів державної влади місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 

Ознака процесуальності об’єкта злочинів проти правосуддя знайшла 

своє обґрунтування в літературі. Так, іноземними ученими наголошується, 

що злочином «перешкоджання відправленню правосуддя» охороняється 

процесуальна, а не позапроцесуальна діяльність [685, с. 141; 687, с. 37], тобто 

цей злочин встановлює відповідальність за усяку поведінку, яка передбачає 

будь-яке неправомірне втручання у початок, перебіг чи результат будь-якого 

провадження [678, с. 537]. Подібні думки висловлені й у вітчизняній 

літературі. Принаймні, Л. М. Палюх, виходячи з правової природи злочинів 

проти правосуддя, пише, що «не повинні охоплюватися об’єктом 

кримінально-правової охорони злочинів, передбачених у розд. ХVIII КК 

України, організаційно-управлінські відносини, що виникають у зв’язку із 

здійсненням судової влади» [412, с. 76]. Ученими звертається увага на те, що 

процесуальні правовідносини є основним критерієм при конструюванні 

злочинів проти правосуддя (В. А. Мисливий, О. А. Пилипенко) [363, с. 275–

277]. 

Така унітарність об’єкта злочинів проти правосуддя потребує ревізії 

відповідного розділу КК України. Зокрема, Н. А. Орловська, ґрунтуючись на 

доцільності «переформатування Особливої частини КК України з метою 

досягнення логічного розподілу злочинів залежно від характеру тих 

цінностей, на які посягають злочини» [402, с. 392], фактично пропонує 

повністю виключити з КК України розд. «Злочини проти правосуддя», що 

випливає з її твердження, що «перелік злочинів проти авторитету органів 

державної влади місцевого самоврядування та об’єднань громадян може бути 

доповнений низкою злочинів проти правосуддя (ст. 376–400 КК України).  

У свою чергу, ст. 371–375 КК України можуть бути включені як спеціальні 

норми у розд. XVII Особливої частини КК України» [402, с. 392]. Але 

бачимо, що у розд. XVIII Особливої частини КК України містяться й суто 

«процесуальні» злочини, які помістити до інших розділів КК України 



 304 

проблематично, оскільки вони прямо посягають на встановлений порядок 

юридичного провадження, у традиційному розумінні «проти правосуддя».  

У докторській дисертації Л. В. Лобановою запропоновано поетапну 

класифікацію злочинів проти правосуддя. З цього приводу вона робить 

висновок: «першою операцією в побудові класифікації злочинів проти 

правосуддя повинно бути відділення злочинів, які порушують умови, 

необхідні для успішного здійснення процесуальних функцій і виконання 

процесуальних актів, від зазіхань на суспільні відносини, що забезпечують 

виконання конкретних завдань, що стоять перед правосуддям. Кожна з цих 

груп злочинів може бути піддана подальшій класифікації» [313, с. 15].  

В іншій праці учена, розглядаючи проблеми класифікації злочинних посягань 

на суспільні відносини, що забезпечують задану законом спрямованість 

процесуальної діяльності та діяльності з реалізації процесуальних актів, 

пише, що «необхідно взяти до уваги ті властивості правосуддя, які 

гарантуються за допомогою цих відносин. Відповідно доцільно виділити:  

1) злочини, що посягають на суспільні відносини, що забезпечують 

охоронний характер правосуддя; 2) злочини, що посягають на суспільні 

відносини, що забезпечують пізнавально-правозастосовний метод здійснення 

правосуддя; 3) злочини, що посягають на суспільні відносини, що 

забезпечують процесуальну форму здійснення правосуддя і пов’язаної з ним 

діяльності; 4) злочини, що порушують суспільні відносини, які забезпечують 

обов’язковість процесуальних актів» [312, с. 35]. 

Така класифікація злочинів проти правосуддя, на відміну від інших, 

більш ґрунтовна, і на її основі допустимо будувати законодавчу модель 

кримінальних правопорушень проти правосуддя. Поряд з цим, слід урахувати 

й наявні типові переліки злочинів проти правосуддя в кримінальному 

законодавстві закордонних держав, виключивши з них позапроцесуальні 

злочини. На основі аналізу кримінального законодавства пострадянських 

країн (Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, 

Республіки Узбекистан, Російської Федерації) можливо виділити типовий 
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перелік злочинів проти правосуддя в пострадянських державах на основі 

виділення некваліфікованих складів злочинів указаної групи злочинів 

процесуального характеру: перешкоджання здійсненню правосуддя; неповага 

до суду; винесення завідомо неправосудних вироку та інших рішень; 

притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватого; примушування до 

давання показань; примушування до відмови від давання показань та 

висновків експерта; відмова або ухилення від явки та перешкоджання явці; 

фальсифікація доказів та результатів оперативно-розшукової діяльності; 

завідомо незаконне затримання або взяття під варту; незаконне звільнення 

від кримінальної відповідальності; завідомо неправдивий донос, 

приховування злочинів та недонесення про них; розголошення даних 

дізнання, попереднього слідства або закритого судового засідання; 

розголошення про заходи безпеки щодо учасників процесу; невиконання 

судового рішення (акту); незаконне розпорядження майном, на яке накладено 

арешт; заборона катувань. Ця модель (система) подібна до системи злочинів 

проти правосуддя за КК України, що обумовлено спільними традиціями 

радянської доктрини кримінально-правової охорони правосуддя та 

конструювання злочинів проти нього. Окремо заслуговують на увагу деякі 

«новітні» ідеї до інституювання злочинів проти правосуддя, що містяться в 

КК пострадянських держав. Зокрема у ст. 240 КК Республіки Узбекистан 

лаконічно визначено кримінальну відповідальність за «ухилення учасників 

процесу від виконання покладених обов’язків» [592], що поглинає різні 

форми злочинних порушень процесуального законодавства (відмова або 

ухилення від давання показань свідка або потерпілого чи експерта від дачі 

висновку). Також КК багатьох пострадянських держав окремо передбачають 

кримінальну відповідальність за фальсифікацію злочинів (ст. 395 КК 

Республіки Білорусь, ст. 303 КК Російської Федерації) та проведення 

незаконних процесуальних дій (ст. 398 КК Республіки Білорусь), 

лжесвідчення (ст. 238 КК Республіки Узбекистан). Очевидно, що цей досвід 

може бути реалізований в Україні. 
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У країнах Західної Європи, за висновками М. В. Шепітька, типова 

модель злочинів проти правосуддя має такий вигляд: неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину, симуляція злочину, неповідомлення про 

вчинення злочину та фальсифікація доказів; неправдиве обвинувачення, 

лжесвідчення, лжеприсяга та інші неправдиві заяви; злочини, пов’язані із 

прийняттям незаконних рішень; корупційні злочини осіб, що здійснюють 

правосуддя; погроза або насильство проти учасників провадження, а також 

посягання на їх власність; перешкоджання відправленню правосуддя, неявка 

та наклеп; втеча з місця позбавлення волі, звільнення особи, яка відбуває 

покарання та приховування злочину; інші злочини на стадії виконання 

судового рішення або вироку [643, с. 7].  

На основі наведеного доцільним вбачається, що в структурі розділу 

«Злочини проти правосуддя» повинні міститися тільки злочини, що 

посягають на встановлений порядок здійснення самого правосуддя та іншої 

процесуальної діяльності, а інші, в яких правосуддя виступає додатковим 

об’єктом, переміщенні до відповідних розділів КК України. Саме 

процесуальні (кримінальні процесуальні, адміністративні процесуальні, 

цивільні процесуальні та ін.) правовідносини повинні бути визнані основним 

об’єктом в цих злочинах, що дасть можливість чітко відмежувати ці злочини 

від інших.  

Кримінальна відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі як динамічне правове явище має свої тенденції розвитку. Зокрема їх 

можливо подати у вигляді узагальненої системи на основі вивчення ґенези 

розвитку цього інституту, наукових оцінок вітчизняних учених, зарубіжного 

досвіду, аналізу чинного законодавства, статистичної інформації та практики. 

Так, тенденціями розвитку цього субінституту ми вбачаємо таке. 

1. Зростання чисельності злочинних посягань на правосуддя, у тому 

числі і в кримінальному процесі. З аналізу статистичної інформації, 

викладеної в Єдиному звіті про кримінальні правопорушення [184], за 

останні роки констатується зростання чисельності облікованих злочинів 
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проти правосуддя: у 2015 р. – 9 693, у 2016 р. – 9 323, у 2017 р. – 8 589,  

у 2018 р. – 9 514, а в 2019 р. обліковано 10 310 злочинів. З них органами 

прокуратури та НПУ зареєстровано: особливо тяжких злочинів у 2016 р. – 

800, у 2017 р. – 1 117, у 2018 р. – 278, за І півріч. 2019 р. – 61; тяжких 

злочинів у 2016 р. – 3 865, у 2017 р. – 5 076, у 2018 р. – 3 331, за І півріч. 

2019 р. – 515. Спостерігається зниження рівня реєстрації особливо тяжких та 

тяжких злочинів проти правосуддя. На фоні цієї динаміки наводяться 

невтішні дані про кримінальні правопорушення, у яких на кінець звітного 

періоду рішення не прийнято (про закінчення або зупинення). Так, у 2016 р. 

рішення не прийнято у 6 660 кримінальних правопорушеннях, у 2017 р. – 

6 717, у 2018 р. – 7 557, за І півріч. 2019 р. – 5 135. Однією з причин 

вбачається необґрунтоване внесення до ЄРДР відомостей про подію 

правопорушення, що обумовлюють подальші труднощі досудового 

розслідування і вручення повідомлення про підозру. У 2016 р. вручено 

повідомлень про підозру за 1903 кримінальними правопорушеннями,  

у 2017 р. – 1 947, у 2018 р. – 1 998, за І півріч. 2019 р. – 917. Недоліки 

сучасного початку досудового розслідування очевидні, насамперед, через 

обмеженість засобів попередньої перевірки відомостей про злочини, вони 

об’єктивні, обумовлені сучасною моделлю дослідчого кримінального 

процесу, яка закріплена з 2012 р. в чинному КПК України. Зважаючи на це, 

законодавець у Законі № 2617-VIII [448], який набуде чинності з 1 липня 

2020 р., розширив повноваження дізнавача, встановивши, що «для з’ясування 

обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до 

ЄРДР може бути: 1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне освідування; 

3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 

засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і засоби 

вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім 

предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання 

особи, особистого огляду або огляду речей» (ст. 3 ст. 214 КПК України  
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в редакції з 01.01.2020 р.). Подібних повноважень для слідчого з метою 

з’ясування обставин саме злочину, як найбільш суспільно-небезпечного 

кримінального правопорушення не передбачено. Нонсенс! Мабуть, наявний 

острах повернути стадію порушення кримінальної справи? Тому відсутність 

у слідчого й прокурора можливостей до перевірки відомостей про злочини до 

внесення відомостей про них в ЄРДР – основна об’єктивна причина 

неналежного досудового провадження в кримінальних справах через 

відсутність ефективного інструментарію для самоконтролю обґрунтованості 

прийняття такого рішення. Згідно зі ст. 124 КПК України відомості про 

правопорушення в ЄРДР фактично повинні бути внесені автоматично, а тому 

безглуздими є навіть роздуми про існування стандарту законності та 

обґрунтування прийняття процесуального рішення про початок досудового 

розслідування, а також й процесуального контролю (керівництва) у 

відповідних суб’єктів процесу. 

У структурі злочинів проти правосуддя переважають такі злочини (на 

прикладі 2018 р.): із усієї чисельності 9 514 кримінальних правопорушень: 

завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під 

вартою (ст. 371) – 142, притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372) – 113, постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375) – 295, 

втручання в діяльність судових органів (ст. 376) – 202, невиконання судового 

рішення (ст. 382) – 3 891, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину (ст. 383) – 650, завідомо неправдиве показання (ст. 384) – 777, 

ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389) – 1 020 

[184]. Структура цих злочинів за 2019 р. відображена у додатку Е до 

дисертації. Слід ураховувати, що невиконання судового рішення чи 

втручання в діяльність судових органів відображають кримінальну 

правопорушність не тільки в кримінальному процесі, а й в інших видах 

юридичного процесу. У кримінальному провадженні за 2019 р.  

з 22,1 тис. рішень судів про привід обвинуваченого (підсудного) з різних 
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причин уповноваженими органами не виконано 11,5 тис. (51,8 %) рішень 

[18]. 

2. Диференціація кримінальних правопорушень на злочини та 

кримінальні проступки. У Законі № 2617-VIII визначив поняття 

кримінального проступку, під яким розуміється передбачене КК «діяння (дія 

чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 

штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі». 

Відповідно до положень цього Закону окремі злочини проти правосуддя  

з 01.07.2020 р. набудуть статусу кримінальних проступків (ч. 1 ст. 371, ч. 1  

ст. 381, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 386, ст. 387, ст. 389, ст. 395, ст. 397,  

ч. 1 ст. 400-1 КК України). У кількох санкціях статей розд. XVIII КК України 

відповідно до цього ж Закону спеціально збільшено розмір штрафів з метою 

залишити їх в розряді злочинів (ч. 1 ст. 374, ч. 1 ст. 376, ч. 1 і 2 ст. 388 КК 

України). 

3. Криміналізація окремих діянь суб’єктів (учасників) кримінального 

(іншого) процесу, що посягають на процесуальні правовідносини. 

Державними діячами, ученими висловлені численні пропозиції щодо 

криміналізації чи декриміналізації окремих діянь стосовно злочинів проти 

правосуддя. Основні з них зводяться до формули: посилення юридичної 

відповідальності для професійних та владних суб’єктів процесу та 

декриміналізація окремих діянь для інших учасників процесу. 

З аналізу КК УРСР 1927 р., КК України 1960 р., КК України 2001 р. 

вбачається: 1) збільшення складів кримінальних правопорушень проти 

правосуддя, їх уточнення та деталізація залежно від розширення сфери 

правового регулювання правосуддя, ускладненням процедур провадження 

тощо; 2) посилення «жорсткості» санкцій статей (збільшення верхньої межі 

розмірів покарання) у злочинах проти правосуддя. Так, винесення суддями 

завідомо неправосудного вироку без кваліфікуючих ознак за КК УРСР 

1927 р. каралося позбавленням волі не менше 1 р., за КК України 1960 р. –  
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до 5 р., за КК України 2001 р. – від 5 до 8 р. За неправдиві показання свідків: 

за КК УРСР 1927 р. каралося позбавленням волі – до 3 місяців, за КК 

України 1960 р. – до 1 р., за КК України 2001 р. – до 2 р. 

З метою удосконалення законодавчого регулювання кримінально-

правової охорони процесуальних, у тому числі, й кримінальних 

процесуальних правовідносин, від правопорушень підвищеної суспільної 

небезпеки (злочинів) в КК України слід запровадити такі склади злочинів: 

«Незаконна відмова у правосудді», «Незаконне звільнення від кримінальної 

відповідальності», «Штучне створення або підроблення доказів», 

«Проведення незаконних процесуальних дій». 

Зважаючи, що згідно зі ст. 3 Конституції України «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю», а також те, що «громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом» (ст. 24 

Конституції України), то суспільні відносини щодо охорони цих благ усіх 

суб’єктів (учасників) процесу (ст. 377, 379, 398, 400 КК України) повинні 

бути врегульовані у відповідних розд. Особливої частини КК України: в  

розд. ІІ, розд. ІІІ на загальних підставах при обтяжуючій обставині, 

закріпленій в п. 4 ч. 1 ст. 67 КК України, яку викласти в наступній редакції: 

«вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим (а рівно членами його 

сім’ї і близькими родичами) службового, професійного, громадського або 

іншого, покладеного на нього відповідно до закону, обов’язку». Це 

свідчитиме про реальну, а не формальну, рівність усіх громадян перед 

кримінальним законом без усілякої стратифікації суспільства та вибіркових 

привілеїв для окремих його членів. Аналогічні зміни в КК передбачити й 

щодо майна суб’єктів (учасників) процесу (ст. 387, 399 перемістити до  

розд. VI). Злочини, передбачені ст. 389–395 КК України, перемістити до  

розд. XV, як прямо непов’язані з процесуально діяльністю. 

Пропонується запровадити необережну форму вини в окремих 

кримінальних правопорушеннях: у ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 375, ч. 2 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%E4+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC#w110
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EF%E5%F0%E5%E4+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC#w211
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ст. 381 КК України. Також доповнити ст. 375 частиною 3, в якій передбачити 

незаконне виправдання особи, винуватої у вчиненні тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, а також ч. 1 ст. 387 після слів «досудового розслідування» 

доповнити словами «закритого судового засідання», і ч. 2 ст. 387 КК України 

після слів «досудовому розслідуванні» доповнити словами «чи закритому 

судовому засіданні». Для обвинуваченого (підозрюваного, підсудного) 

запровадити кримінальну відповідальність за умисну обмову іншої особи у 

вчиненні нею злочину, доповнивши відповідно частиною 3 ст. 384 КК 

України такого змісту: «Ті самі дії, а також дії підозрюваного 

(обвинуваченого), поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо 

тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи 

захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -…». 

Автор солідаризується з науковцями [368; 373; 394, с. 125–127], які 

вважають, що тема декриміналізації (часткової декриміналізації) ст. 375 КК 

як засобу політичного тиску на суддів є актуальною й заслуговує на 

конструктивне політико-юридичне обговорення, що підтверджується й 

рішенням КСУ від 11 червня 2020 р. № 7-р/2020) [502]. Так, за інформацією 

ГПУ, у 2018 році зареєстровано 457 кримінальних проваджень, порушених за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 162 з них 

закрито, а 1 обвинувальний акт направлено до суду. Водночас із аналізу 

судової практики вбачається, що з 2015 року в державі винесено лише  

7 вироків за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, причому тільки 2 – обвинувальні, до того ж один – на підставі угоди 

та один – із застосуванням амністії. В інших 5 випадках вироки були 

виправдувальними [581, с. 1]. 

Вирішуючи цю проблему, треба не забувати й про позитивний досвід 

таких країн, як Данія, Іспанія, Німеччина, Туреччина, Франція та ін., у яких 

кримінальна відповідальність суддів за своє «неправосудне» рішення існує, 

однак під контролем судової влади. Предметом такого судового контролю є 

питання обґрунтованості кримінального переслідування та наявності 
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можливої «прихованої» мети такого переслідування [396, с. 12–13].  

Дисертант зі свого боку вважає, що meritum проблеми полягає 

передовсім у бракові законодавчого тлумачення змісту словосполучення 

«завідомо неправосудне» рішення. Тому підтримуємо слушну позицію 

законодавця, викладену в законопроекті від 18 травня 2020 р. № 3500 щодо 

нової редакції назви ст. 375 КК «Постановлення суддею (суддями) 

упередженого судового рішення (вироку, ухвали або постанови)» [450]. 

Цілком зрозуміло, що «упередженість» (неупередженість) – це важливі 

процесуальні оцінні поняття, які є важливим засобом ухвалення важливих 

процесуальних рішень (наприклад, рішення про відвід, рішення про оцінку 

доказів, рішення про скасування рішення тощо), маючи своє тлумачення й 

використання в практиці ЄСПЛ, приміром, у рішенні у справі «Pullar v. the 

United Kingdom» [680]. 

4. Удосконалення організаційних та процесуальних аспектів 

кримінально-правової охорони правосуддя. Так, М. В. Шепітьком 

сформульовано пропозицію про створення «спеціального органу з 

розслідування злочинів проти правосуддя та Спеціалізованого суду  

з розгляду кримінальних справ щодо злочинів проти правосуддя» [643, с. 5]. 

Така пропозиція, як на нашу думку, не може бути повністю підтримана, 

оскільки статистичні дані лише за 2018 р. свідчать про недостатнє 

навантаження на слідчих і суддів такої спеціалізації, навіть якщо їх створити 

за територіальним принципом апеляційних адміністративних чи 

господарських судів. У вказаному році обліковано злочинів проти 

правосуддя – 9 514, вручено повідомлень про підозру – 1 998, а направлено 

до суду з обвинувальним актом 1 876 проваджень [184]. Функції досудового 

розслідування та судового розгляду у цих справах в змозі виконувати місцеві 

слідчі органи та загальні суди, відповідно до правил підслідності та 

підсудності. Створення ж таких спеціалізованих органів досудового 

розслідування та судів й без того ускладнить теперішню судову та 

правоохоронну систему в Україні, породить нові міжвідомчі конкуренції,  



 313 

а також ці заходи істотно обтяжені питаннями територіальної дислокації та 

економічним фактором. 

До процесуальних питань кримінально-правової охорони правосуддя 

насамперед слід віднести питання удосконалення законодавства в частині 

уніфікації процедури притягнення до кримінальної відповідальності 

суб’єктів кримінального процесу, які є владними (суддя, прокурор, слідчий, 

оперативний працівник) або професійними (адвокати, експерти, спеціалісти, 

перекладачі та ін.). Указані суб’єкти кримінального процесу згідно з чинним 

законодавством несуть кримінальну відповідальність за загальнокримінальні 

злочини, що вчинюються поза виконанням своїх професійних 

(процесуальних) обов’язків, а також за «злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг» і за «злочини проти правосуддя», де вони є спеціальним суб’єктом.  

З метою уникнення використання кримінального переслідування як засобу 

тиску на цих суб’єктів процесу слід передбачити окремі процесуальні 

гарантії притягнення їх до кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим,  

ч. 1 ст. 480 КПК України доповнити: пунктами: «11) слідчого;  

12) оперативного працівника; 13) експерта, спеціаліста та перекладача». 

Відповідні доповнення внести й до інших статей гл. 37 КПК України. Разом з 

цим актуальним є й прийняття Закону України «Про органи досудового 

розслідування», в якому визначити концептуальні основи правового статусу 

суб’єктів досудового розслідування, у тому числі й гарантії їх професійної 

діяльності від необґрунтованого кримінального переслідування [29, с. 219].  

У свою чергу потребується уточнення теоретичної конструкції критеріїв 

диференціації процесуальної форми на основі процесуального критерію, 

запропонованої В. М. Трофименком [584, с. 275–276], доповнивши його 

систему процесуальних критеріїв диференціації процесуальної форми 

критерієм «процесуального статусу суб’єкта кримінального провадження». 

На основі викладеного можливо сформулювати низку висновків 

теоретичного характеру. Так, кримінальна відповідальність за право-
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порушення в кримінальному процесі є субінститутом інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, який потребує 

свого удосконалення, приведення до свого логічного законодавчого 

вираження. Індокриноване у свідомість науковців широке поняття 

правосуддя сприяє подальшому викривленому уявленню про місце та роль в 

суспільстві суду та правоохоронних органів, при якій зберігається реліктова 

система злочинів проти правосуддя на основі чинного законодавства de lege 

lata, як і його неточне доктринальне розуміння, що неправильно відображено 

в системі злочинів проти правосуддя, в якій в порушення ієрархії ціннісної 

парадигми кримінально-правової охорони: людина – суспільство – держава., 

штучно споріднені як злочини проти правосуддя, так і злочини, в яких 

правосуддя – лише додатковий об’єкт. 

Законодавча модель правопорушень у кримінальному процесі являє 

собою систематизовану сукупність злочинів, що посягають на нормальний 

стан здійснення кримінальних процесуальних правовідносин, і за правовою 

природою вони містяться в розд. XVIII Особливої частини КК України: 

«Злочини проти правосуддя». Їх теоретична класифікація повинна 

здійснюватися за різними критеріями (об’єкта, суб’єкта, механізму 

посягання, тощо), що дасть можливість комплексно з різних позицій 

розглядати злочини проти правосуддя, виявляти недоліки усієї системи 

кримінально-правової охорони самого правосуддя, системи відповідальності 

окремих суб’єктів процесу тощо. 

В основі законодавчого інституювання злочинів цього розділу повинен 

бути покладений єдиний критерій – об’єкт злочинного посягання, як основна 

конструктивна ознака, під яким слід розуміти тільки процесуальні 

правовідносини будь-якої галузевої належності, яким наноситься шкода 

діяннями підвищеної суспільної небезпеки. Тому на основі принципу de lege 

ferenda пропонується законодавча модель злочинів проти правосуддя, що 

визначені у ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 КК України. 

Можливими напрямами удосконалення цієї моделі є: деталізація наявних 
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складів кримінальних правопорушень в окремих статтях за правилом: одна 

стаття – один злочин, а не поєднання в одній статті кількох різних діянь 

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

статтям однакових протиправних діянь учасників та владних суб’єктів 

процесу (чи інших службових осіб) (ст. 376, 382 КК України), також 

визначення нових складів кримінальних правопорушень: «Незаконна відмова 

у правосудді», «Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності», 

«Штучне створення або підроблення доказів», «Проведення незаконних 

процесуальних дій» тощо. 

 

4.3 Кримінальна процесуальна відповідальність за правопо-

рушення в кримінальному процесі: пропозиції до конституювання 

 

Вихідні теоретичні характеристики кримінальної процесуальної 

відповідальності. Такі сформульовані в результаті вивчення численних 

наукових праць й критичної рефлексії, і сприйняті нами як базові теоретичні 

положення про цей вид відповідальності: 

1. Кримінальна процесуальна відповідальність у системі юридичної 

відповідальності – самостійний інститут юридичної відповідальності, якому 

притаманні основні положення загальної теорії юридичної відповідальності. 

У системі юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі – це її субінститут, специфіка якого обумовлюється завданнями 

кримінального провадження та охороною кримінальних процесуальних 

відносин від неправомірної поведінки (правопорушень) суб’єктів 

кримінального провадження. 

2. Кримінальна процесуальна відповідальність наступає за вчинення 

правопорушень в кримінальному процесі, якими наноситься «процесуальна 

шкода». Правопорушення визначені в КПК України, а також в інших 

законах. Вони наносять істотну шкоду для нормального функціонування 

кримінального провадження. Разом з цією відповідальністю може наставати 
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й інша юридична відповідальність, наприклад, кримінальна, у випадку 

підвищеної суспільної небезпеки процесуального правопорушення. 

3. Цій відповідальності повинні підлягати усі суб’єкти та учасники 

кримінального провадження, визначені у гл. 3 КПК України.  

4. Кримінальна процесуальна відповідальність реалізується в межах 

кримінального провадження. Цій відповідальності більшою мірою 

притаманні правопоновлювальні, ніж каральні заходи, оскільки для 

самозбереження нормального ходу процесу, як динамічного явища, 

важливішим є ефект постійного самоконтролю, відновлення прав суб’єктів 

процесу та правовідносин, належних правових процедур, ніж факт кари. 

5. Правовими наслідками (типовими процесуальними санкціями) для за 

вчинення процесуальних правопорушень в рамках реалізації кримінальної 

процесуальної відповідальності є: обмеження (скасування) процесуального 

права чи повноваження та покладання додаткового обов’язку. 

6. Систему її заходів, на нашу думку, складають:  

скасування за наявності відповідних підстав процесуальних рішень 

(п. 7 ч. 2 ст. 36, п. 1 ч. 2 ст. 307, ст. 412 та ін. ст. КПК України);  

відмова прокурора у погодженні клопотання слідчого (п. 10 ч. 2 ст. 36 

та ін. КПК України);  

відсторонення прокурора від повноважень у кримінальному 

провадженні через неефективне здійснення ним нагляду за дотриманням 

законів під час проведення досудового розслідування (ч. 3 ст. 37 КПК 

України);  

відсторонення слідчого від подальшого ведення досудового 

розслідування у разі неефективного досудового розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 39 

КПК України);  

відмова захисника від виконання своїх обов’язків (п. 3 ч. 4 ст. 47 КПК 

України);  

відмова від захисника або його заміна (ст. 54 КПК України);  

накладення судових витрат на спеціаліста, пов’язаних з оголошенням 
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перерви в судовому засіданні, у разі його неприбуття до суду без поважних 

причин або неповідомлення про причини неприбуття (ст. 72 КПК України);  

рішення про відвід, якщо за наявності підстав для відводу не був 

заявлений самовідвід (ст. 75–81 КПК України);  

визнання доказів недопустимими (ст. 86–89 КПК України);  

відмова у цивільному позові, залишення його без руху (ст. 128, 129 

КПК України, ст. 185, 186 ЦК України);  

привід (ч. 2 ст. 139, ст. 140–143 КПК України);  

грошове стягнення (ст. 144–147 та ін. ст. КПК України);  

проведення обшуку у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ 

до речей і документів (ст. 166 КПК України);  

відмова слідчим суддею у задоволенні клопотання слідчого, прокурора 

(ч. 3 ст. 176 КПК України);  

обрання більш жорсткого запобіжного заходу, у разі невиконання 

особою обов’язків за особистим зобов’язанням (ч. 2 ст. 179 КПК України);  

звернення застави в дохід держави (ч. 8 ст. 182 КПК України);  

збільшення розміру застави (ч. 9 ст. 182 КПК України);  

звернення застави на виконання вироку в частині майнових стягнень 

(ч. 11 ст. 182 КПК України);  

не визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу  

у вигляді тримання під вартою (п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України);  

подовження строку тримання під вартою (ст. 197, 199 КПК України);  

залишення без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу (ч. 5 

ст. 201 КПК України);  

повна або часткова відмова в задоволенні клопотань та скарг (ч. 2  

ст. 220, п. 4 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 315 та ін. ст. КПК України);  

неможливість використати як докази відомості, щодо яких не було 

здійснено відкриття (ч. 12 ст. 290 КПК України);  

проведення кримінального провадження (досудового розслідування та 

судового розгляду) in absentia (ч. 1 ст. 297-1 КПК України);  
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правові наслідки за результатами оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КПК 

України);  

попередження та видалення обвинуваченого та інших осіб із зали суду 

за порушення порядку судового засідання (ст. 330 КПК України);  

усунення присяжного від подальшої участі в судовому розгляді у разі 

невиконання ним обов’язків, передбачених ч. 2 ст. 386 КПК України (ст. 390 

КПК України);  

скасування вироку, яким затверджена угода про примирення або угода 

про визнання винуватості, у разі її ненавмисного невиконання (ст. 476 КПК 

України);  

обмеження участі законного представника у кримінальному 

провадженні (ч. 3 ст. 488 КПК України);  

скасування заходів безпеки (ст. 21–22 Закону України «Про 

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

[30, с. 185–186]. 

7. Цей правовий інститут потребує законодавчої визначеності, про що 

далі будемо вести мову. 

Напрями удосконалення. Серед основних напрямів удосконалення 

нормативно-правового урегулювання кримінальної процесуальної 

відповідальності багатьма ученими спершу вбачається наведення її дефініції 

в законі. Принаймні А. В. Мурзановською пропонується законодавча 

дефініція, якою, на думку авторки, слід включити до ст. 3 КПК України, 

такого змісту: «кримінально-процесуальна відповідальність – це 

застосування до учасників кримінального провадження заходів кримінально-

процесуального примусу за невиконання або неналежне виконання 

процесуальних обов’язків у випадку вчинення кримінально-процесуального 

правопорушення в порядку, передбаченому цим Кодексом» [379, с. 185].  

Пропонована норма певним чином сформульована з дотриманням 

правил нормотворчої техніки, якими є: «конкретність і вичерпна повнота 
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правового регулювання; логіка у викладенні тексту правового акта і зв’язок 

приписів між собою; відсутність суперечностей, прогалин, колізій у 

правовому акті; ясність і простота застосування та розуміння термінів, 

неприпустимість використання неясних, багатозначних, нечітких, емоційно 

забарвлених термінів; відмова від словесних штампів, застарілих виразів  

і рідкісних слів; стислість і компактність викладення правових норм, 

скорочення зайвих дублювань» [134, с. 8]. Але цими ж правилами 

визначається конкретність дефініції, її несуперечливість, а головне – її 

догматичність. Вважаємо, що включення цієї дефінітивної норми в КПК 

України потягне за собою подальші безплідні наукові спори з посиланням на 

цю норму, яка містить окреме концептуальне бачення правової сутності 

юридичної відповідальності, що буде зведене до доктринального розуміння 

юридичної відповідальності в цілому. Також це може слугувати поштовхом 

до своєрідного різногалузевого сплеску «парадів дефініцій відповідальності», 

коли науковці візьмуться пропонувати визначення різногалузевих видів 

відповідальності в різних законах, що вочевидь є непродуктивним і не 

матиме ніяких позитивних практичних наслідків. У теорії права консенсусу 

між основними конкурентними концепціями юридичної відповідальності 

(примус, правовідносини, обов’язок та інші) не знайдено, а інтегративні 

визначення відповідальності часто за змістом громіздкі, вони цінні для науки, 

праворозуміння та правозастосування, але не для тексту закону. 

Запровадження цієї норми у ст. 3 КПК України також логічно потягне 

обов’язкове вживання терміна «кримінально процесуальна відповідальність» 

в інших статтях КПК України. А як він буде вживатися в законі – це більш 

актуальне питання. Вбачаємо, що проблема ще в тому, що усі випадки цієї 

відповідальності передбачити неможливо в законі на зразок КК України чи 

КУпАП. 

Для встановлення загальної заборони вчинення процесуальних 

правопорушень слід доповнити ч. 1 ст. 131 КПК України другим реченням 

такого змісту: «Учасники провадження у разі невиконання процесуальних 
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обов’язків несуть відповідальність, передбачену законом», у цьому виявиться 

юридична природа кримінальних процесуальних правопорушень та 

відповідальності за них. І також, ч. 1 ст. 9 КПК України доповнити реченням 

такого змісту: «За невиконання вимог законодавства настає відповідальність, 

передбачена законом». 

Фактично вживання терміна «кримінальна процесуальна 

відповідальність» в КПК України неможливо через те, що за 

правопорушення в кримінальному процесі може наставати, як процесуальна, 

так й інша юридична відповідальність. 

Аналіз результатів наукових досліджень дає змогу виокремити такі 

тенденції розвитку нормативно-правового регулювання кримінальної 

процесуальної відповідальності. 

1. Уточнення та закріплення процесуальних обов’язків учасників 

процесу. Так, «слід закріпити обов’язок прибувати за викликом представника, 

законного представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, понятого» [77, с. 391–392], а також наслідки за неприбуття за 

викликом – грошове стягнення. При конструюванні прав та обов’язків 

суб’єктів процесу слід керуватися правилом: немає обов’язку без 

відповідальності за його невиконання. Отже, потребується уточнення 

відповідальності кожного суб’єкта кримінального провадження як 

складового елемента їх процесуального статусу в спеціальних нормах КПК 

України або в окремому нормативно-правовому акті [399, с. 14; 658, с. 180],  

в якому передбачити типові істотні процесуальні правопорушення для усіх 

видів юридичного процесу та заходів відповідальності за їх вчинення. 

2. Розширення переліку учасників кримінального провадження, до яких 

можуть застосовуватися її заходи. Насамперед це стосується грошового 

стягнення [134, с. 188–189; 77, с. 391–392]. Приміром, у 2019 р. до учасників 

процесу грошове стягнення накладено на 848 (у 2018 р. – 762) осіб [18]. Так, 

суб’єктами відповідальності мають бути: перекладач, експерт, спеціаліст, 

захисник, цивільний позивач, третя особа, щодо майна якої вирішується 
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питання про арешт. Пропонується накладати грошове стягнення на 

присяжного за відлучення із зали судового засідання під час судового 

розгляду [598, с. 159]. Для присяжного передбачено адміністративну 

відповідальність (ст. 185-3 КУпАП) за неприбуття в судове засідання без 

поважних причин, яке згідно з ч. 4 ст. 65 Закону № 1402-VIII розцінюється як 

неповага до суду. Грошове стягнення повинне накладатися й на обвинувача, 

захисника та представника, за невиконання ними розпоряджень головуючого 

[135, с. 10]. Допустимо передбачити грошове стягнення для захисника й у 

разі умисного зриву ним проведення процесуальних дій. Статистика свідчить 

про тривале перебування справ на розгляді місцевих судів з причин неявки у 

судове засідання учасників кримінального провадження у 2019 (2018) роках: 

свідків чи потерпілих – 40,7 тис. (44,2 тис.), обвинуваченого (підсудного) – 

91 тис. (93,2 тис.), захисника – 14,8 тис. (16,5 тис.), прокурора – 4,7 тис. 

(4,6 тис.) [18]. Також потребується розширення переліку учасників 

кримінального провадження, на яких має покладатися обов’язок 

відшкодування витрат, обумовлених їх неявкою до суду. 

3. Уточнення окремих правових процедур: можливість оскарження 

рішення про накладення грошового стягнення, погодження з прокурором 

клопотання слідчого про накладення грошового стягнення, уточнення строку 

подання клопотання про накладення грошового стягнення [598, с. 164], 

надання учаснику кримінального провадження копії клопотання про 

накладення на нього грошового стягнення та копій матеріалів кримінального 

провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи [333, с. 104–106]; 

повернення клопотання про накладення грошового стягнення прокурору 

[273, с. 270], визначення способу, порядку, строків виконання та наслідків 

невиконання рішення про накладення грошового стягнення [77, с. 392], 

відстрочення сплати грошового стягнення [435, с. 9; 545, с. 212], визначення 

форми, змісту та способу повідомлення про неможливість прибуття за 

викликом [517, с. 136]. Разом з цим слід покласти повноваження 

застосування грошового стягнення та вжиття заходів до порушників порядку 
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судового засідання під час судового провадження на головуючого, а не на 

суд (у ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 330 КПК України), для одноособового та 

оперативного вирішення цього питання щодо учасників процесу, у тому ж 

числі й в адміністративному порядку, й щодо присяжного. Слід також в 

окремих статтях, якими визначаються заходи процесуальної 

відповідальності, усунути формулювання диспозитивного характеру,  

а відповідно до публічності кримінальних процесуальних правовідносин 

закріпити імперативний метод застосування заходів процесуальної 

відповідальності суб’єктами владних повноважень. Вона повинна мати 

безумовний характер. Доповнити ст. 303 КПК України положенням про 

направлення головуючим матеріалів правопорушення, що містять ознаки 

кримінального правопорушення, прокурору для внесення відомостей до 

ЄРДР. 

4. Визначення нових складів кримінальних процесуальних 

правопорушень. Так, на думку Р. М. Білоконя, грошове стягнення слід також 

застосовувати у разі: безпідставної відмови у наданні витребуваних речей, 

документів, відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному 

провадженні; невиконання ухвали слідчого судді про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження; умисного знищення чи 

пошкодження речового доказу чи документа; недотримання узгодженого 

строку підготовки висновку експерта; зловживання правом на відвід; 

порушення порядку в залі судового засідання чи невиконання розпоряджень 

головуючого [77, с. 392].  

5. Удосконалення юридичної відповідальності суб’єктів кримінального 

процесу, наділених владними повноваженнями. З прийняттям у 2012 р. нового 

КПК України суттєво обмежено можливості судового контролю. Так, згідно 

зі ст. 23-2 КПК України 1960 р. судовий контроль виражався в ініціативному 

праві суду винести окрему ухвалу (постанову) при встановленні у справі 

порушення прав громадян, порушень закону, причин і умов, що сприяли 

вчиненню злочину, і вимагати вжиття відповідних заходів. Адресатами таких 
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ухвал були державні органи, громадські організації, посадові особи 

(незалежно від того чи є вони учасниками процесу), а також органи дізнання, 

досудового слідства, прокуратури та нижчестоящі суди. Це досить 

ефективний засіб судового контролю. Окрема ухвала була й ефективною 

формою превентивного впливу судів на правопорушників, виявлених при 

провадженні в кримінальних справах, у тому ж числі й правопорушень в 

кримінальному процесі. Окремі ухвали виносяться від імені держави  

і виражають осуд порушникам закону. 

З аналізу змісту п. 18 ст. 3, ст. 206, 369, 372 КПК України випливає, що 

на сьогодні в КПК України немає й згадки про ініціативне право суду 

реагувати на порушення законів, а отже, відсутній ефективний механізм 

судового контролю на реагування порушень закону з боку судів. Самостійно 

суд реалізувати в кримінальному провадженні не може, оскільки, згідно з ч. 2 

ст. 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України». Суд таких повноважень у кримінальному провадженні не має.  

Водночас окремі ухвали можуть виносити суди у цивільному (ст. 262 

ЦПК України), адміністративному (ст. 249 КАС України) та господарському 

(ст. 246 ГПК України) судочинстві. Фактично повноваження суду в 

кримінальному судочинстві невиправдано та штучно обмежені. Окремі 

ухвали можуть стати індикатором правопорушності в кримінальному 

судочинстві. З метою уніфікації усіх видів судочинства пропонується КПК 

України доповнити статтею 110-1 «Окрема ухвала (постанова) суду (судді, 

слідчого судді)», з урахуванням юридичної конструкції відповідних статей 

про окремі ухвали суду в цивільному, адміністративному, господарському 

судочинстві. Це, в свою чергу, забезпечить сталість та єдність судової 

практики з попередження порушень законодавства в різних юридичних 

провадженнях. Пропонований зміст статті: 

«Стаття 110-1. Окрема ухвала (постанова) суду, прокурора і слідчого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%EF%EE%F1%B3%E1#w12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1. Суд, прокурор і слідчий, виявивши під час кримінального 

провадження порушення закону, може постановити окрему ухвалу 

(постанову) і направити її відповідним суб’єктам владних повноважень для 

вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню 

закону. 

2. За необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність 

підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, 

рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними. 

3. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання 

процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, 

неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення 

законодавства адвокатом або прокурором. Окрема ухвала щодо прокурора 

або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката 

відповідно. 

4. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-

правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, 

і в чому саме полягає порушення. 

5. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій 

ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту 

вказівок та терміну, необхідного для їх виконання. 

6. Окрему ухвалу може бути винесено судом першої інстанції, судами 

апеляційної чи касаційної інстанцій. 

7. Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується. 

Окрема ухвала Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає. 

8. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі 

допущення судом нижчої інстанції неправильного застосування норм 

матеріального права або порушення норм процесуального права, незалежно 

від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового 

рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w114
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питань передачі справ на розгляд Великої Палати. 

9. Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить 

ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу 

досудового розслідування, які повинні надати суду відповідь про вжиті ними 

заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням 

прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути 

продовжено. 

10. Прокурор і слідчий у випадку виявлення фактів зловживання 

процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, 

неналежного виконання професійних обов’язків адвокатом або іншого 

порушення законодавства звертаються до слідчого судді про винесення 

окремої ухвали». 

Разом з тим у чинному КПК України здебільшого містяться норми 

кримінальної процесуальної відповідальності загального характеру, проте і їх 

подано несистематизовано. Це вможливлює їхнє розширене тлумачення, а 

відтак й небезпечне довільне конструювання складів кримінальних 

процесуальних правопорушень та встановлення процесуальної 

відповідальності за їх вчинення. Склади процесуальних правопорушень 

мають бути конкретизовані в Кодексі про процесуальні правопорушення,  

а також заходи процесуальної відповідальності за їхнє вчинення. 

 

4.4 Адміністративна відповідальність за правопорушення  

в кримінальному процесі: проблеми трансформації в контексті 

адміністративної реформи в Україні 

 

Адміністративна відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі передбачає захист кримінальних процесуальних правовідносин 

шляхом покладення обтяжень на учасників процесу за невиконання своїх 

процесуальних обов’язків в порядку реалізації норм адміністративного 

деліктного права. Гл. 15 КУпАП містить низку статей, що встановлюють 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w114


 326 

адміністративну відповідальність учасників процесуальних правовідносин за 

невиконання ними своїх процесуальних обов’язків (адміністративних 

правопорушень чи проступків, ці терміни в нашій публікації вживаються як 

синоніми): ст. 185-3 «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду 

України», ст. 185-4 «Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, 

перекладача від явки до органів досудового розслідування чи прокурора», 

ст. 185-5 «Перешкоджання явці до суду народного засідателя, присяжного», 

ст. 185-6 «Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду», ст. 185-8 «Ухилення 

від виконання законних вимог прокурора», ст. 185-11 «Розголошення 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист».  

Сучасна адміністративна відповідальність за ці правопорушення 

характеризується таким. Вона настає за порушення, що за своїм ступенем 

незначної суспільної небезпечності не тягнуть за собою відповідальності 

відповідно до закону про кримінальну відповідальність. Застосовується як до 

учасників процесу (свідок, потерпілий, позивач, відповідач, експерт, 

перекладач, спеціаліст), так і до осіб, що такими не є (посадова особа). Також 

йдеться про невизначене коло осіб при прояві неповаги до суду або особи 

при ухиленні виконання законних вимог прокурора щодо прибуття в орган 

прокуратури, також при розголошенні відомостей про заходи безпеки щодо 

особи, взятої під захист. Ззовні правопорушення виражаються в активних 

діях (прояв неповаги, перешкоджання, розголошення) або бездіяльності 

(злісне ухилення, невжиття заходів). Ці діяння переважно вчиняються 

навмисне. Санкції цих статей передбачають у всякому разі обов’язкове 

накладення штрафу у різних розмірах, як основного адміністративного 

стягнення. Згідно з ч. 2 ст. 185-3 КУпАП можуть накладатися й інші 

адміністративні стягнення (виправні роботи, адміністративний арешт),  

Застосування адміністративної відповідальності на практиці 

ускладнюється системними законодавчими проблемами, що називаються як 

ученими, так і практикуючими юристами [125]: 

1) насамперед, це недоліки законодавчого урегулювання процедури 
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розгляду справ про адміністративні правопорушення. Вони проявляються  

у відсутності можливості реалізації усіх принципів юридичної 

відповідальності при розгляді та вирішенні справи про адміністративне 

правопорушення, навіть у судовому порядку. Хоча у п. 4, 4.1 Рішення КСУ  

у справі за конституційним зверненням громадянина А. О. Багінського [498] 

визнано поширення дії принципів права і на провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; 

2) провадженню у справах про адміністративні правопорушення 

притаманні інквізиційні начала, що слідує з надмірно спрощеної її процедури 

та фактичного стану практики: «незацікавленість» та «пасивність» суддів у 

розгляді справ через їх «малозначність»; поєднання суддею функцій 

обвинувача та захисника; завуальований обов’язок доведення 

правопорушником своєї невинуватості. Саме правопорушником, оскільки 

вже на стадії виникнення відповідальності протокол про адміністративне 

правопорушення складається на правопорушника, що суперечить принципу 

презумпції невинуватості; 

3) незабезпечення правопорушнику (як обвинуваченому в 

кримінальному провадженні) усіх гарантій реалізації його прав, визначених 

Конституцією України, Конвенцією. Варто лиш зазначити, що ЄСПЛ 

прирівнює адміністративні правопорушення до кримінальних (Справа 

«Гурепка проти України») [552]. Це пояснюється тим, що адміністративні 

правопорушення в багатьох країнах Європи (Німеччина, Швейцарія, Бельгія, 

Італія, Португалія) є різновидом кримінально караних діянь [597, с. 179]. 

Поряд з загальними правовими проблемами реалізації адміністративної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі існують й 

локальні проблеми (орієнтовний перелік): 

1) відсутність повноважень на складання протоколу про 

адміністративне правопорушення у владних суб’єктів кримінального 

провадження. У зв’язку з цим слушною є пропозиція С. М. Стахівського про 

надання такого повноваження слідчому шляхом внесення відповідних 
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доповнень у КПК України [555, с. 34]. Тут же недоречним є уповноваження 

слідчого на розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

накладення адміністративного стягнення [544, с. 116], оскільки слідчі є 

виключно суб’єктами кримінальної процесуальної компетенції, а підстав 

змінювати цей стереотип немає; 

2) відсутність відповідальності за невиконання законних вимог та 

процесуальних рішень слідчого. У ч. 5 ст. 40 КПК України визначено, що 

«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, 

установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані 

виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого». Обов’язок є, а 

відповідальності немає. Алогізм. При конструюванні прав і обов’язків 

суб’єктів права слід керуватися правилом: правам кореспондують обов’язки, 

за невиконання яких обов’язково передбачається відповідальність; 

3) логічні розбіжності у розмірах санкцій. За злісне ухилення від явки 

учасників процесу до прокурора (ст. 184-4 КУпАП) верхня межа санкції, що 

визначає штраф, нижча в десять разів ніж просто ухилення від прибуття до 

органу прокуратури (ч. 2 ст. 185-8 КУпАП). Різні розміри санкцій у ч. 1 та  

у ч. 3 ст. 185-3 КУпАП. Де логіка? Що таке «злісне» ухилення? І чому  

за нього «карають» м’якше ніж просто за ухилення? 

4) порушення формальної рівності сторін перед законом і судом в 

кримінальному провадженні. Така рівність повинна передбачати не тільки 

рівні права, а й обов’язки та відповідальність. За неповагу до суду потерпілий 

несе відповідальність за ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, а обвинувачений такої 

відповідальності чомусь не несе. Усе ж таки слід передбачити штрафні 

санкції й для нього, а не тільки «малосиле» видалення із зали судового 

засідання; 

5) слід заперечити викладеним у літературі пропозиціям про 

можливість притягнення адвоката до адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень у процесі за неповагу до суду [567, с. 15; 135,  

с. 10]. Сумнівно покладати адміністративну відповідальність на осіб й за 
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порушення процесуального порядку проведення слідчих дій [620, с. 9]. 

Вважаємо, що адвокати, судді, прокурори, слідчі як професійні суб’єкти 

повинні нести каральну відповідальність за процесуальні правопорушення 

лише в порядку кримінального чи дисциплінарного провадження. Це 

випливає зі змісту ст. 15 КУпАП: «особи, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у 

випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних 

правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках – 

адміністративну відповідальність на загальних підставах». Тут принагідно 

нагадати досвід відповідальності у дореволюційний період, за 

І. Я. Фойницьким «відповідальність посадових осіб судового відомства буває 

цивільною, кримінальною та дисциплінарною» [604, с. 251]; 

6) поєднання в одній нормі (ч. 1 ст. 185-4 КУпАП) кількох самостійних 

складів адміністративних правопорушень як прояв неповаги до суду, яким 

злісне ухилення від явки до суду навряд чи є проявом цієї неповаги, оскільки 

така неявка до органів досудового розслідування та прокуратури проявом 

неповаги до цих органів чомусь не визнається. Певним чином помічається 

зайва показна заполітизованість авторитету судової системи. 

Означені проблеми негативно впливають на ефективність реалізації 

завдань адміністративної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі. Ученими та практичними працівниками відмічається 

значна адміністративна правопорушність процесуального характеру та мала 

кількість проваджень у справах про ці правопорушення. Бюрократично цей 

локальний дисбаланс нормативно-правового регулювання повинен бути 

усунений як мінімальні заходи з удосконалення адміністративної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі (в інших 

провадженнях) шляхом «косметичних» правок чинного законодавства. Тоді 

як загальноправові недоліки адміністративної відповідальності можливо 

усунути лише в ході проведення заходів адміністративної реформи та 

реформи адміністративного права, оскільки в цих площинах вони можуть 
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бути реалізовані повною мірою. Спершу слід вияснити сущий смисл окремих 

категорій адміністративного права: предмет правового регулювання, 

адміністративна відповідальність та адміністративне правопорушення. 

Ключовим є слово «адміністративний», етимологія якого свідчить про його 

походження з латини, в якій «administratio» означає управління, завідування, 

керування [531, с. 23]. Звідси походить і термін «публічне адміністрування» 

(управління), правові основи якого урегульовані адміністративним правом, 

як галуззю публічного права. Вітчизняними ученими під основною сферою 

регулювання адміністративного права визнаються «відносини між публічною 

адміністрацією та приватними особами, а також відносини, що складаються 

всередині публічної адміністрації, та між публічною адміністрацією й 

іншими юридичними особами публічного права» [357, с. 7].  

Досвід окремих європейських країн також свідчить про єдність 

наукових підходів до розуміння предмета регулювання адміністративного 

права, як діяльності публічної адміністрації, відмінної від іншої державно-

правової діяльності. Так, французький учений, професор Гі Бребан (Guy 

Вгaibant) пише, що «необхідно розмежовувати управлінську та судову 

діяльність. Правосуддя виділяється з комплексу державно-правових функцій 

за своєю специфікою, бо його суть – у вирішенні конфліктів і спорів. Будь-

який спір між громадянами, будь-яку провину або злочин, скоєні 

громадянами, згідно з принципами нашої правової системи, підпадають під 

норми чинного кримінального та цивільного права і відповідних 

процесуальних норм» [94, с. 25]. Англійський учений Дж. Алдер (John Alder) 

теж визначає концепцію адміністративного права Великобританії, яка 

пов’язана з діяльністю виконавчої влади, що розділяється на окремі галузі – 

суспільна охорона здоров’я, імміграційний контроль, житлове будівництво, 

освіта, кожна з яких вивчається мовби в рамках «власного права» [676, с. 12–

14]. 

Визначення адміністративної відповідальності у законі не наведено. 

Узагалі інститут адміністративної відповідальності визнається відносно 
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молодим, що «виник у другій половині ХІХ столітті і мав своїм головним 

завданням створення такої системи адміністративних (позасудових) засобів, 

які у разі потреби могли б бути використані суб’єктами управлінської 

діяльності для примушення громадян до виконання розпоряджень останніх» 

[159, с. 27]. Типізованим є визначення адміністративної відповідальності, 

наведене авторами підручника «Адміністративне право України» (2006): «під 

адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на порушників 

загальнообов’язкових правил, що діють у державному управлінні, 

адміністративних стягнень, які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки 

матеріального чи морального характеру» [6, c. 170]. 

З аналізу визначень адміністративної відповідальності вбачається, що 

вона наступає за адміністративні правопорушення, що вчиняються у сфері 

державного управління, що здійснюється органами виконавчої влади. Тобто з 

аналізу сутнісних ознак цієї відповідальності очевидний тісний зв’язок 

адміністративних правопорушень зі сферою державного управління, 

публічного адміністрування. Спрямованість адміністративних правопо-

рушень проти порядку державного управління визначав ще І. С. Самощенко, 

який писав, що «адміністративні проступки заважають досягненню мети 

державного управління, вносять дезорганізацію і безлад у ті галузі 

суспільного життя, якими керують державні органи» [519, с. 13–14]. 

Аналіз норм КУпАП дає підстави стверджувати, що «значна частина 

адміністративних правопорушень має неадміністративну природу – вони не 

посягають на встановлений порядок публічного адміністрування, не 

належать до юрисдикції органів публічної влади тощо» [113, с. 201]. Окрім, 

ймовірної адміністративно-деліктної природи, частина адміністративних 

правопорушень мають кримінально-правову, цивільно-правову, 

дисциплінарну, процесуальну ґенезу. Це дає підстави в науці знаходити 

спільне та порівнювати адміністративну відповідальність з кримінальною за 

рівнем суспільної небезпеки їх діянь, преюдиціальності адміністративної 

відповідальності, з цивільно-правовою за спільністю об’єкта охорони 
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(майнові та особисті немайнові інтереси) [113, с. 202], з дисциплінарною за 

схожістю процедур та стягнень [394, с. 118]. Такі взаємозв’язки повинні 

покладатися в обґрунтування внутрішньої системи субінститутів юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. 

Адміністративними правопорушеннями процесуального характеру 

шкода наноситься не встановленому порядку державного управління, а 

шкода наноситься встановленому порядку відправлення правосуддя, що не є 

державним управлінням. Тому «природно, що діяльність судових інстанцій 

будь-якого роду ґрунтується на процесуальних і судовоорганізаціних нормах, 

а не на нормах адміністративного права. Але зате сама організація судових 

органів частково зрегульована адміністративним правом» [94, с. 27]. З огляду 

на це, ми не погоджуємося з твердженням В. Д. Чабанюка про те, що «за 

допомогою інституту адміністративної відповідальності реалізуються норми 

різних галузей права, у тому числі і кримінально-процесуального» [620, 

с. 14]. Це не може негативно впливати на практику їх реалізації та 

дотримання конституційних засад права. Додатково зазначимо, що КУпАП 

доповнювався перерахованими на початку цієї публікації статтями, що 

передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення в 

юридичних провадженнях, у 1990 р. (ст. 185-3, 185-4, 185-5 і 185-6), у 1992 р. 

(ст. 185-8), у 2000 р. (ст. 185-11). Тобто вони не є суто адміністративно-

деліктними, не включалися в цей Кодекс при його прийнятті, а були штучно 

інкорпоровані до нього внаслідок адміністративної інтервенції у всі можливі 

гадані управлінські відносини поза публічним адмініструванням.  

Чинний КУпАП, прийнятий ще у 1984 р., не міг не втілити в собі 

ідеологію радянської командно-адміністративної системи організації 

державної влади, примату та абсолютизації виконавчого та партійного 

апарату над законодавчими та судовими органами. Фактично за радянських 

часів відбулася руйнація дореволюційної судової системи, незалежної та 

авторитетної, ефективної у здійсненні правосуддя. Створені народні суди 

були придатком виконавської влади, яка контролювала не тільки 
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організаційну, а й процесуальну діяльність судів. М. Є. Шумило влучно 

зауважив, що «в умовах адміністративно-командної системи управління суд 

цілком прогнозовано став її невід’ємним елементом … він перетворився на 

відомчу структуру управлінських установ, de facto залежним і 

підконтрольним органам прокуратури і виконавчої влади» [654, с. 6], хоча de 

jure радянські конституції проголошували принцип поділу влади. Такий 

адміністративно-правовий контроль усіх сфер суспільного та державного 

життя є неправильним та надмірним, є наслідком ідеології радянської 

системи права, метастази якої даються взнаки й понині. Закономірно, що 

адміністративні правопорушення процесуального характеру містяться у 

гл. 15 КУпАП, що йменується «Адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління», у чому проявляється 

надлишкова абсолютизація розширеного обсягу публічного адміністрування. 

Очевидна й інертність адміністративної реформи в Україні, що 

декларується «перемогами» лишень на окремих їх ділянках без глобальних 

системних змін. Про реформування адміністративного права та 

адміністративно-деліктного законодавства в Концепції адміністративної 

реформи в Україні [455] зовсім не йдеться, що пояснює її деяку однобічність. 

Концептуальні основи реформування адміністративного права розроблені в 

науці на основі досвіду європейських держав та власних наукових здобутків, 

вже заснованих на здоровому глузді, а не на догматі абсолютизації 

виконавської влади, побудови фактично «поліційної» системи 

адміністративного права. Так, передбачається створення нового Кодексу про 

адміністративні проступки, в якому передбачено втілити сучасні ідеї про 

відповідальність за правопорушення в публічному адмініструванні. 

Основними тезами такого реформування є: кодифікація усіх норм, що 

передбачать відповідальність у сфері публічного адміністрування; виведення 

за межі адміністративно-деліктного законодавства правопорушень, що мають 

іншу правову природу; закріплення принципу об’єктивного ставлення в вину; 

запровадження тільки двох видів адміністративних стягнень: попередження 
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та штрафу. Також, пропонується прийняти Кодекс про адміністративну 

процедуру, в якому визначити єдину стандартизовану позасудову процедуру 

розгляду та вирішення юридичних справ деліктного та управлінського 

характеру виключно органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Справи про правопорушення ж представників публічної адміністрації та 

позовну практику до них віднести до юрисдикції адміністративних судів 

[113, с. 205–206]. Неможливо окремо не відмітити цивілізаційну 

прогресивність цих задумів, їх внутрішню логічність та ефективність для 

реалізації прав та законних інтересів громадян, публічних інтересів 

суспільства та держави. Заходи реформування адміністративного права слід 

концептуально визначити у відповідних нормативно-правових актах. 

Сучасні реалії законодавчого регулювання в Україні відповідальності 

за вчинення процесуальних правопорушень невеликої суспільної небезпеки, 

що вчиняються учасниками юридичного провадження, мають дуалістичну 

правову природу. Одна частина процесуальних правопорушень визначена в 

адміністративному деліктному, інша – в процесуальному законодавстві, що 

породжує необґрунтований подвійний різногалузевий державно-примусовий 

правовий вплив на учасників процесу. Це тягне за собою низку як 

теоретичних, так і практичних проблем. Норми відповідальності за 

правопорушення невеликої суспільної небезпеки процесуального характеру є 

ще й блудними по різних галузях права та законодавства. В історії їх 

законодавчого регулювання відомі випадки коли вони мали або 

адміністративний деліктний або процесуальний деліктний законодавчий 

статус. Так, згідно зі ст. 61 КПК УРСР 1927 р. була передбачена 

відповідальність свідка за неявку до слідчого без поважних причин або 

відмови виконувати покладені обов’язки, що каралося штрафом в судовому 

порядку. Відповідальність, передбачену для свідка за ці ж діяння, 

визначалася й для експертів, перекладачів та понятих. Згодом вони 

перекочували до адміністративного деліктного законодавства, змінивши не 

свою процесуальну сутність, а фасадну вивіску, ставши адміністративними. 
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Це спостерігається і в інших пострадянських державах, у деяких з них, 

внаслідок законодавчої плутанини, наявна навіть колізія між 

адміністративними деліктними та кримінальними процесуальними нормами. 

Наприклад, в Республіці Казахстан за порушення поручителем зобов’язань 

про явку обвинуваченого може бути накладено грошове стягнення згідно зі 

ст. 142 КПК Республіки Казахстан [588] або штраф згідно зі ст. 662 КРКпАП 

[239]. При конструюванні юридичної відповідальності суб’єктів права 

необхідно уникати таких колізій та співделіктності однорідних діянь. 

Адміністративна та процесуальна відповідальність за правопорушення 

в юридичному провадженні мають схожі істотні ознаки: передбачені за 

однорідні діяння невеликої суспільної небезпеки (інакше – це кримінальне 

правопорушення), що посягають на процесуальні правовідносини; більшою 

мірою протиправність цих діянь визначається через їх об’єктивні ознаки; 

наявність спрощених процедур реалізації; подібність санкцій 

(адміністративний штраф та процесуальне грошове стягнення). Відмінності 

полягають лише в прерогативі першочергових завдань: для адміністративної 

це кара, процесуальної – правопоновлення, а також відмінність у 

законодавчому закріпленні норм цих видів відповідальності. Невизначеність 

в цьому питанні стала наслідком тривалого заперечення процесуальної 

відповідальності як правового явища. Штрафні заходи процесуальної 

відповідальності радянськими ученими визначалися або як штрафні санкції 

[293, с. 104], або як міри адміністративної відповідальності [520, с. 187]. 

Учені й зараз інколи розуміють заходи процесуальної відповідальності як 

міри адміністративної відповідальності, і при цьому пропонують норми КПК 

та ЦПК, що визначають відповідальність у вигляді штрафів, що 

призначаються суддями за порушення порядку судового засідання, включити 

до Кодексу про адміністративні правопорушення [525, с. 13–14; 624, с. 8]. 

Тобто пропонується здійснити законотворчі дії регресивного характеру, 

повернення віджилих догм адміністративного права, поглибивши й без того 

глобальні проблеми адміністративної та процесуальної відповідальності. 
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Безумовно, що на заміну застарілій концепції адміністративної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі (інших видах 

провадження) повинна постати новітня концепція процесуальної 

відповідальності (кримінальної процесуальної відповідальності). Законодавча 

трансформація інституту адміністративної відповідальності за 

правопорушення в юридичному провадженні, у кримінальному також, у 

процесуальну відповідальність не тільки можлива, а й своєчасна та необхідна 

для усунення суперечливого дуалістичного законодавчого механізму 

охорони процесуальних правовідносин від правопорушень невеликої 

суспільної небезпеки. Роздвоєння цієї відповідальності призводить не до її 

ефективності, а до безвідповідальності. 

Отже, у ході адміністративної реформи та реформи адміністративного 

права слід подолати жорсткі ідеологічні рамки про нерозбірливість та 

всеїдність правового впливу адміністративного та адміністративного 

деліктного права на усі можливі управлінські та позауправлінські відносини, 

у тому ж числі й на процесуальні, що складаються під час відправлення 

правосуддя. Це є важливою умовою подальшого утвердження принципу 

розподілу влади, незалежності судової гілки влади та ефективності 

правосуддя. 

Правопорушення, що не являють великої суспільної небезпеки, і 

вчиняються у сфері процесуальних правовідносин, на них посягають і їм же 

наносять шкоду, повинні бути виключені з предмета охорони 

адміністративного деліктного законодавства. Вони повинні бути включені до 

процесуального деліктного законодавства, а саме до нового Кодексу про 

процесуальні правопорушення, як єдиного уніфікованого нормативно-

правового акта для всіх видів юридичного провадження, який став би 

паралельним аналогом публічного управлінського КУпАП [22, с. 172]. 

Отже, адміністративні правопорушення процесуального характеру та 

відповідальність за них в ході своєї галузевої законодавчої трансформації 

повинні набути статусу процесуальних і застосовуватися виключно до 
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учасників процесу в судовому порядку в межах того чи іншого юридичного 

провадження. 

 

4.5 Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в кримі-

нальному процесі: пролегомени до формування доктрини дисциплі-

нарної юстиції 

 

Ще Аристотель у своїй праці «Етика» слушно визначив роль судді: 

«при тяжбах вдаються до посередництва судді (Dikastes), адже йти до суду – 

значить йти до справедливості» [54]. Саме суди значною мірою покликані 

забезпечити верховенство права, захист прав людини, інтересів суспільства 

та держави. Справедливий суд потрібен усім, – громадянам, суспільству, 

бізнесовій та правлячій «еліті». Усі воліють незалежного справедливого 

національного суду як високої гарантії від свавілля, але рахуючись з реаліями 

в Україні, наостанок шукають правди у ЄСПЛ або Високому суді Лондона. 

Суспільство, наділяючи значними преференціями судову владу, очікує її 

ефективності, відзначуючи повсякчас зворотне враження і киваючи 

здебільшого на самих суддів. Промоутери незалежності судової влади все 

більше в межах «теорії стратегічного тиску» критично оцінюють механізми 

впливу на судову владу в сучасних демократіях, і чим керуються судді при 

прийнятті рішень, крім закону і «внутрішнього переконання», використання 

їх як інструменту політичної боротьби за владу [215, с. 211–214]. Більшою 

мірою de facto причини неналежного правосуддя містяться у завуальованій 

залежності судової влади від інших гілок державної влади в порушення 

конституційного принципу її поділу та принципів функціонування судової 

влади. Невипадково серед завдань, заходів та результатів, визначених у п. 5.1 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 роки, указано на «зменшення зовнішнього втручання 

у здійснення правосуддя завдяки ефективним практичним механізмам 

притягнення до відповідальності винних осіб та гарантіям щодо усунення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w15
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політичного впливу на процедури призначення, обрання, переведення та 

звільнення суддів, притягнення їх до відповідальності» [557]. Але владній 

бюрократії, інкумбентам завжди вигідно мати свій «ручний» суд. 

Невипадково, що чергова судова реформа збігається з періодом правління 

чергової політичної «еліти». Опісля її коронації реформістські погроми 

спочатку затіваються саме у судовій системі, віртуально формуючи для 

суспільства «ефект охолодження». На жаль, здавна усі реформування судів та 

правоохоронних органів із площини соціально-правових очікувань 

переміщені у корпоративно-політичні, підсилюючи ефект їх політизації, що 

має наслідком неминучі їх поразки. «Старі» правові проблеми правосуддя 

консервуються або розв’язуються компромісно з окремими 

адміністративними знижками, а офіційна роль судів у політичних проблемах 

справджується концепцією «судибізації політики» (judicialization of politics). 

У без того слабке тіло судової влади й понині de jure зостаються вживленими 

елементи виконавської влади, що негативно впливають на усю фактуру 

кар’єри суддів, їх матеріального, фінансового та соціально-побутового 

забезпечення, організації та діяльності судів, а, отже, потенційно й на 

відправлення правосуддя. Судді ж в органах законодавчої, виконавчої влади 

та місцевого самоврядування не представлені. Чомусь більшою мірою лише 

до суддів пред’являються підвищенні вимоги, без достатніх на те юридичних 

гарантій їх незалежності. Одночасно високих етичних та професійних цензів 

для суб’єктів виконавчої влади, окрім рядових, а особливо для законодавчої, 

не існує. 

Крах останніх модифікацій з «європеїзації» суддів та правоохоронців 

підтверджують й слова екс-заступника керівника Офісу Президента України 

Р. Рябошапки, який на початку серпня 2019 р. анонсуючи можливий 

«перезапуск» судової системи у тому ж році, зазначив, що «запровадження в 

Україні судової реформи впродовж 2016–2019 років кардинально не змінило 

судову систему, бо наразі вона все одно перебуває під контролем приблизно 

десятка «сімей». Попри те, що реформи були проведені, насправді це 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD#w16
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призвело лише до зміни людей, які контролюють суддів» [414]. На наше 

переконання, незалежність суду – це неоціненний привілей для суспільства, 

головна гарантія утвердження прав та свобод людини й торжества 

верховенства права. 

Професійна діяльність суддів тісно пов’язана з діяльністю прокурорів, 

слідчих, адвокатів, для яких теж потрібні надійні гарантії від будь-якого 

стороннього та внутрішнього незаконного впливу. В арсеналі впливу 

зостаються, окрім вже названих вище, й узаконені дисциплінарно-

юрисдикційні повноваження публічної адміністрації, що надають їй легальні 

можливості для «розправи» з «непоступливими» служителями Закону 

засобами дисциплінарної відповідальності.  

Дисциплінарна відповідальність є одним із суперечливих та 

проблемних явищ у науці та практиці. Уже хоча б тому, що вона немає своєї 

доктрини, окремої наукової галузі, а відшукує свій правовий притулок в 

інших галузях знань й чужорідних наукових концепціях. Законодавство про 

цю відповідальність обтяжене усілякими реліктовими заполітизованими 

постулатами, що є визначальними для дисциплінарної практики. Індикатором 

її істотних дефектів є високі офіційні показники скасованих (змінених в 

сторону пом’якшення) рішень про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. Наразі за даними 2018 р. ВРП в середньому 

задовольняється 33 % скарг на рішення КДКП [1]. Також «судді досить 

успішно оскаржують рішення дисциплінарних палат до ВРП. Майже  

у кожній другій справі (25 із 54) ВРП погоджувалася з аргументами суддів і 

задовольняла або частково задовольняла їхні скарги на рішення палат про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності» [522, с. 23]. ВС скасовує до 

23 % рішень ВРП щодо притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності [522, с. 25]. Тому й проблеми дисциплінарної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі багато-

аспектні, і не можуть розглядатися лише в контексті свого юридичного 

шаблону. Методологічно виправданим є вивчення цих проблем через призму 
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її системних проблем вищого порядку, пов’язаних попервах з вадами 

правових гарантій від незаконного втручання виконавської влади в діяльність 

судової, організаційно-правових дефектів дисциплінарної влади, ризиків, 

пов’язаних з ними тощо. Ці та інші проблеми, їх надзвичайна важливість та 

невирішеність, подальші реформістські кроки з «європеїзації» й зумовлюють 

актуальність цього напряму дослідження. 

Завдання, що слід вирішити, ставляться в контексті запитань, що 

сформульовані КРЄС, а саме «i) за яку поведінку суддя має притягатися до 

дисциплінарної відповідальності? ii) хто та яким чином повинен ініціювати 

дисциплінарне провадження? iii) хто та яким чином повинен здійснювати 

розгляд? iv) які санкції повинні застосовуватися у разі неналежної поведінки, 

встановленої під час дисциплінарного провадження?» [116]. Зрозуміло, що в 

площині предмета нашого дослідження з урахуванням загальноправових 

системних та інституціональних проблем й щодо усіх суб’єктів 

кримінального провадження. 

Сучасне розуміння дисциплінарної відповідальності в науці 

ускладнюється низкою її проблем теоретичного характеру. Знаковим є те, що 

ученими узагалі заперечується її існування через відсутність окремої 

«дисциплінарної» галузі права, і відповідно такого ж виду правопорушень і 

відповідальності за них. Так, М. І. Хавронюк вважає, що «за галузевою 

ознакою слід виділяти лише такі види правопорушень, які відповідають 

назвам тих галузей права, що мають свої санкції» [609, с. 18]. Інші учені 

небезпідставно не знаходять у цій відповідальності сутнісних ознак 

юридичної відповідальності (державного примусу, кари чи осуду) [212,  

с. 315; 482, с. 225] Тому О. М. Лук’янчиков називає дисциплінарну 

відповідальність категоріє минулого, коли праця була обов’язком, а за 

сучасних суспільних та економічних умов в Україні, на його думку, 

дисциплінарну відповідальність слід іменувати «дисциплінарним впливом», а 

дисциплінарне звільнення він називає «трудоправовою адаптацією цивільно-

правового інституту односторонньої відмови від зобов’язання» [325, с. 121]. 
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Певна плутанина існує й у визначенні правової природи 

дисциплінарної відповідальності. Наприклад, Г. О. Прокопович відносить 

дисциплінарну відповідальність, у тому ж числі й державних службовців, до 

форми приватноправової відповідальності [458, с. 27]. Інші учені указують 

лише на її публічно-правовий характер (М. В. Вітрук) [119, с. 143]. 

І. Я. Фойницький теж писав, що «дисциплінарна відповідальність має місце 

не у видах задоволення приватних інтересів, а у видах охорони гідності 

служби. Це інститут публічного порядку, що не залежить від свавілля 

приватних осіб» [604, с. 251]. Багато учених указують на міжгалузевий 

характер дисциплінарної відповідальності. Зокрема Д. М. Бахрах вважає, що 

«дисциплінарним проступком можуть бути порушені норми, по суті, усіх 

галузей права» [71, с. 10]. 

Часто дисциплінарна відповідальність державних службовців 

ототожнюється з адміністративною відповідальністю [675, с. 167], оскільки 

етимологічну природу дисциплінарної відповідальності простежують 

насамперед з адміністративного права. У літературі розрізняють також 

окремо трудоправову відповідальність та дисциплінарну відповідальність за 

адміністративним правом [305, с. 68]. За діаметрально протилежними 

судженнями про цю відповідальність їй приписують різні місця в ієрархії 

юридичної відповідальності в трудовому праві: її називають одним із видів 

трудової відповідальності [20, с. 374], або навпаки, розподіляють її на 

загальнотрудову (загальну) й спеціальну (службову, публічну). Остання 

точка зору є поширеною в науці. З цього приводу П. С. Луцюк зазначає, що 

«в доктрині трудового права дисциплінарну відповідальність, зважаючи на 

коло суб’єктів, яких можна притягнути до такої відповідальності, та 

положення законодавства, які зумовлюють нормативну підставу настання 

дисциплінарної відповідальності, поділяють на загальну та спеціальну» [326, 

с. 122]. Підстави та порядок застосування загальної дисциплінарної 

відповідальності визначаються Кодексом законів про працю України [238], 

спеціальної – спеціальними нормативно-правовими актами (законами, 
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статутами тощо). 

Внаслідок різноманітності правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності в теорії права склалося три основних підходи до розуміння 

дисциплінарної відповідальності: трудоправовий, адміністративний та 

комплексний. Останній є компромісним варіантом пояснення правової 

природи цієї відповідальності. М. В. Вітрук указує, що «дисциплінарна 

відповідальність неоднорідна. Її особливості залежать від виду дисципліни, 

що визначається специфікою предмета регулювання суспільних відносин, на 

захист яких і спрямовано дотримання вимог дисципліни. Видові особливості 

дисциплінарної відповідальності проявляються у визначенні складу 

дисциплінарного проступку, в заходах дисциплінарних стягнень, в порядку їх 

накладення та реалізації» [119, с. 200]. 

Тому з теорії робимо такі висновки. Дисциплінарну відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі слід розглядати як структурний 

елемент трьох систем: по-перше, вона є окремим видом єдиної системи 

юридичної відповідальності; по-друге, вона є однією зі складових системи 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі; 

по-третє, вона є однією зі складових системи нормативно-правових положень 

про статус суб’єктів кримінального процесу. Крізь призму цих трьох систем і 

слід виявляти правову специфіку дисциплінарної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі. Тобто дисциплінарна 

відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності, якій 

повинні бути притаманні усі її загальні обов’язкові ознаки, щоб такою 

називатися. Допускаємо, що ці ознаки притаманні спеціальній 

дисциплінарній відповідальності. Також дисциплінарна відповідальність – це 

субінститут юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

нальному процесі. Вона наступає за правопорушення, що вчиняються 

спеціальними суб’єктами кримінального провадження. А тому, зважаючи на 

високий соціально-правовий статус цих суб’єктів, високі соціальні та правові 

вимоги до них, у науці обов’язково окремо виділяється статусна ознака 
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спеціальної дисциплінарної відповідальності. Підставами цього є також 

положення Конституції України та чинного законодавства про статус суддів, 

прокурорів та адвокатів, що включені до системи правосуддя й інших 

суб’єктів процесу. Згідно з чинним законодавством ця відповідальність 

застосовується до суб’єктів кримінального процесу, які наділені владними 

повноваженнями (суддя, прокурор, слідчий, детектив, дізнавач, оперативний 

працівник) та до суб’єктів, що не виконують владних функцій, але 

виконують інші професійні функції (адвокат, експерт, спеціаліст, 

перекладач). До інших учасників процесу згідно з законодавством 

застосовуються заходи процесуальної чи адміністративної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність визначається як важливий елемент 

правового (процесуального) статусу цих суб’єктів, як елемент підзвітності 

перед суспільством, різновид їх професійної відповідальності. 

Найбільший інтерес науковців, практичних працівників, політиків, 

міжнародних експертів складають проблеми дисциплінарної відповідальності 

законодавчого та практичного характеру. Ці проблеми характеризуються 

таким. 

1. Нормативно-правове регулювання. Спеціальна дисциплінарна 

відповідальність характеризується надмірним числом нормативно-правових 

актів, що визначають підстави, приводи відповідальності, види стягнень, 

порядок їх накладення, органи дисциплінарної влади та ін. Це Закони 

України, статути та інші нормативно-правові акти про порядок створення 

дисциплінарних комісій, щодо регламентів роботи, порядку проведення 

службових розслідувань тощо. Структура цих нормативно-правових актів у 

питаннях дисциплінарної відповідальності достатньо типова, хоча в одних 

актах питання дисциплінарної відповідальності викладені «достатньо повно», 

інші – містять банкетні норми, що заповнюються нормами інших 

нормативно-правових актів. Різноманітність нормативно-правових актів, що 

визначають дисциплінарну відповідальність державних службовців, 

породжує численні різноманітні підстави, приводи, процедури її 
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застосування, створюючи чималі розбіжності в теорії та практиці, що не 

сприяє ефективності реалізації цієї відповідальності, її сталості, а в цілому 

єдності системи державної служби. Тому своєчасними є пропозиції про 

необхідність уніфікації норм дисциплінарного деліктного законодавства, про 

що науковцями висловлені різноманітні думки [130, с. 291; 113, с. 205–206; 

173, с. 14]. Ще у 2005 р. О. В. Кузьменко для вирішення назрілих проблем 

дисциплінарної відповідальності доречно запропонувала прийняти Кодекс 

України «Про дисциплінарну відповідальність», де визначити її 

концептуальні засади та процесуальну форму її реалізації [285, с. 271]. Такі 

пропозиції нею хоч і не конкретизовані, але цінні в контексті нетрафаретних, 

а раціональних системних змін. Незрозуміло, чому серйозних кроків у цьому 

напрямі ще не зроблено. На нашу думку, таким нормативно-правовим актом 

повинен бути Кодекс про дисциплінарні правопорушення і стосуватися 

дисциплінарних проступків усіх суб’єктів публічної служби в розумінні 

п. 17. ч. 1 ст. 4 КАС України, а також інших професійних суб’єктів, що 

беруть участь у публічно-правових відносинах (адвокати, експерти та ін.). 

2. Підстави. Аксіоматично, що дисциплінарна відповідальність 

наступає тільки за вчинення дисциплінарного проступку, сталої дефініції 

якого чинне законодавство не містить. Лиш у ч. 1 ст. 65 Закону України «Про 

державну службу» та у ч. 1 ст. 12 ДСНПУ містяться істотно відмінні між 

собою визначення дисциплінарного проступку. Ще більша плутанка 

простежується з аналізу законодавства, що визначає самі проступки через їх 

нормативні конструкції. Згідно з п. 22 ст. 92 Конституції України 

установлено, що виключно законами України визначаються «діяння, які є 

злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них». Слід визнати, що принцип «nullum crimen sine lege» 

повною мірою діє стосовно діянь, що визначаються злочинами та 

адміністративними проступками, а не стосовно дисциплінарних проступків. 

Аналіз нормативно-правових актів про спеціальну дисциплінарну 

відповідальність стосовно суб’єктів кримінального процесу дає підстави 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB#w12
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стверджувати, що у ньому «закладені» певні проблеми, оскільки містить: 

неоднорідні формулювання нормативної підстави дисциплінарної 

відповідальності, що виражається у різних термінах: «винна дія або 

бездіяльність», «поведінка адвоката», «прийняття рішення», «вихід за межі 

повноважень», «невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків», «неналежного ставлення до службових обов’язків», «порушення 

присяги» тощо. Окремо слід виділити приклади деіндивідуалізації 

відповідальності. Так, здійснення членами сім’ї судді витрат, що 

перевищують доходи такого судді та їх доходи, є дисциплінарним 

проступком, що виправдується жорсткістю антикорупційної політики. Також 

порушується принцип індивідуалізації відповідальності, коли «керівник несе 

відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни» (ч. 1 ст. 3 

ДСНПУ); 

підстави подвійної правової природи виявляються в тому, що 

дисциплінарна відповідальність виникає з дисциплінарного проступку, а 

також з інших правопорушень (кримінальних, адміністративних, 

процесуальних, цивільно-правових). Про це прямо зазначено: «у разі 

надходження до органу поліції матеріалів про вчинення поліцейським 

адміністративного правопорушення, що складені в порядку, визначеному 

КУпАП, службове розслідування не призначається, а рішення про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається на підставі 

зазначених матеріалів» (ч. 5 ст. 14 ДСНПУ). Також «поліцейських, яких в 

установленому порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або 

цивільно-правової відповідальності, одночасно може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності згідно з цим Статутом» (ч. 11 ст. 3 ДСНПУ). 

Тут встановлюється преюдиціальність інших правових рішень щодо 

протиправних діяннях для накладення дисциплінарного стягнення і 

допускається подвійна відповідальність за одне правопорушення. В іншому 

випадку вчинення спеціальними суб’єктами протиправних дій 

адміністративно-правового характеру, але визначених у спеціальних законах, 
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передбачає застосування тільки дисциплінарної відповідальності (ч. 2 ст. 15 

КУпАП). Себто, наявний приклад заміщення відповідальності одного виду 

іншим; 

різні переліки дисциплінарних проступків залежно від статусу 

спеціального суб’єкта. Це пояснюється розбіжністю в статусах, що цілком 

«закономірно», а також незбалансованими поглядами на деякі інститути 

державної служби. Так, для адвокатів проступком є порушення присяги, для 

суддів цей проступок вже скасовано, але він «мається на умі» зі змісту п. 4  

ч. 2 ст. 6 Закону № 5076-VI, у якому указано, що не може бути адвокатом 

особа, яка «звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з 

державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за 

порушення присяги…»; 

за рівнем узагальнення ці проступки, їх склади та їх переліки 

законодавчо визначені у різний спосіб: 

– абстрактно, неконкретизовані склади через узагальнені терміни, 

наприклад, «порушення присяги», «невиконання чи неналежне виконання 

службових обов’язків», що указує на невизначене коло цих обов’язків. 

Міжнародні інституції вимагають, що «чіткі підстави для дисциплінарного 

провадження повинні завжди «бути визначені» заздалегідь «чіткими 

формулюваннями закону» [116] і тут же визнають прийнятність загальних 

формулювань. У деяких державах є вичерпні переліки дисциплінарних 

проступків суддів (Іспанія – 37, Естонія – 35, Словенія – 27), але  

«у кінцевому підсумку усі вони вдаються до загальних формулювань («catch-

all»)» [116]; 

– конкретизовано. Лише в окремих випадках в законах наведені 

конкретні описи об’єктивної сторони дисциплінарних проступків: 

«порушення засад гласності і відкритості судового процесу», 

«необґрунтоване зволікання з розглядом звернення» тощо. Хоча і їх ступінь 

конкретизації на практиці ставиться під сумнів; 

– змішано на рівні системи (переліків) проступків. Так, поряд із 
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проступками, що загально визначені, наводяться й конкретизовані 

(наприклад, загальна підстава «невиконання чи неналежне виконання 

службових обов’язків» (п. 1. ч. 1 ст. 43 Закону № 1697-VII) та додатково інші, 

що є її складовими і визначеними у цій же статті у п. 2, 3); 

визначення дисциплінарних проступків у підзаконних актах. Приміром, 

у п. 2 розд. ІІ наказу МВС України від 07 листопада 2018 р. № 893 «Порядок 

проведення службових розслідувань у НПУ» [436] містить 11 абзаців, в яких 

названі випадки, за наявності яких обов’язково призначається службове 

розслідування. По суті ці випадки є описом диспозицій дисциплінарних 

правопорушень: «недотримання норм кримінального процесуального 

законодавства України під час проведення досудового розслідування», 

«приховування від обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні та 

адміністративні правопорушення, які були відомі поліцейському, але не 

отримали реєстраційного номера або не були зафіксовані ним у 

встановленому законодавством України порядку» та ін. У п. 6 розд. ІІ наказу 

МВС України від 07 листопада 2018 р. № 893 «Положення про дисциплінарні 

комісії в НПУ» [427] також наведено перелік дисциплінарних 

правопорушень, який частково співпадає з переліком попередньо указаного 

наказу. Але вони не містяться в ДСНПУ, що істотно порушує принцип 

законності. Приклад з практики: у мотивувальних частинах деяких рішень 

Дисциплінарних палат ВРП зустрічаються посилання на статті Кодексу 

суддівської етики: «суддя систематично вчиняє дії, які є порушенням присяги 

судді і вимог Кодексу суддівської етики» [468]. Це суперечить 

конституційним вимогам про те, що дисциплінарні правопорушення 

визначаються виключно законом, оскільки Кодекс суддівської етики статусу 

закону не має, хоча у ст. 58 та п. 3 ч. 1 ст. 106 Закону № 1402-VIII такий 

статус начебто надано. Ще питання, чому в цьому ж рішенні зроблено 

посилання на порушення норм п. 49 Висновку № 3 (2002) КРЄС. У Рішенні 

ВРП по цій же справі таких посилань вже немає [456]. КРЄС з цього приводу 

слушно зазначає, що «некоректною є кореляція випадків порушення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18#n8


 348 

належних професійних стандартів з неналежною поведінкою, що потенційно 

може призвести до дисциплінарних санкцій … основою для розслідування не 

може бути просте недотримання професійних стандартів» [116]; 

колізії між дисциплінарними проступками та кримінальними 

правопорушеннями. Приміром, «незабезпечення обвинуваченому права на 

захист» (підп. ґ п. 1 ч. 1 ст. 106 Закону № 1402-VIII) як дисциплінарний 

проступок і «недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше 

грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене 

слідчим, прокурором або суддею» (ч. 1 ст. 374 КК України). У чому 

відмінність? Ще, дисциплінарний проступок – незаконне «втручання» 

прокурора (п. 8 ч. 1 ст. 43 Закону № 1697-VII), і кримінальне «втручання  

в будь-якій формі» (ч. 1, 2 ст. 376 КК України); 

архаїчні й неунормовані стандарти. Наприклад, порушення присяги. 

Такої підстави звільнення суддів, прокурорів та слідчих сьогодні не існує, 

для відповідальності адвокатів вона передбачена. Зауважимо, що в жодній 

статті КК України не передбачено кримінальної відповідальності за 

порушення присяги, порушення присяги не є самостійним правопорушенням. 

«Порушення присяги» в будь-які сфері діяльності розпадається на численні 

склади кримінальних правопорушень проти національної безпеки, державної 

та військової служби, правосуддя тощо. Дисциплінарне «порушення 

присяги» звучить дуже гучно, як гасло, має значний суспільний, моральний 

та психологічний ефект, але не юридичний. Суспільство пов’язує поняття 

«присяга» з поняттям «честь» і «богоугодної справи», адже кожний, хто 

присягнув, не може від неї відмовитися, має здійснювати свою діяльність так, 

як присягнув. Поняття «присяга» визначається так: «урочиста офіційна 

обіцянка додержувати певних зобов’язань, клятва вірності якій-небудь 

справі» [538, с. 54]. Свідок також приводиться до присяги, але ніхто з його 

присяги не робить юридичного avatаra. Свідок несе відповідальність за 

відмову від давання показань і за неправдиві показання. Реально під 

«порушення присяги» можна «підвести» будь-які дії, назвавши їх буцімто 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%E7%E0%F5%E8%F1%F2#w120
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«несумлінними» (через моральні, психологічні й ін. категорії). Ці 

формулювання з правової точки зору є неунормованими у дисциплінарному 

законодавстві. Тому довільне його тлумачення правозастосовниками не 

виключається, про що свідчить неоднакова практика застосування цієї 

підстави до різних категорій державних службовців та адвокатів, раніше  

й суддів. Венеціанська комісія неодноразово вказувала на те, що порушення 

присяги суддями є занадто нечітким поняттям, щоб бути стандартом для його 

звільнення [548]. У ЄХЗСС про присягу судді взагалі не йдеться. А ЄСПЛ 

висловив своє занепокоєння у зв’язку з використанням порушення присяги 

як підстави для звільнення суддів з посад, а також можливістю занадто 

широкого і неточного його тлумачення (справа «Олександр Волков проти 

України» (9 січня 2013 р., скарга №21722/11) [554]; 

ризики довільної інтерпретації підстав. Це зумовлює на практиці різні 

підходи до визначення протиправності тих чи інших діянь. Екс-член ВРП 

А. М. Бойко (2.01.2017–28.04.2019) у своєму інтерв’ю зізнався, що 

«дисциплінарні палати часом застосовують дещо відмінні підходи до оцінки 

поведінки судді, яка може бути підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності … Між палатами є певна відмінність. Це 

можна побачити за кількістю суддів, притягнутих до дисциплінарної 

відповідальності. Перша дисциплінарна палата у 2018 р. притягнула до 

відповідальності 25 суддів, друга – 26, а третя – 61. Тобто різниця є. Це 

можна пояснити, зокрема, і тим, що у складі третьої дисциплінарної палати 

ВРП із 6 членів – четверо суддів, трьох з яких обрано самими суддями. Судді 

цієї дисциплінарної палати висувають високі вимоги до колег, об’єктивно 

оцінюють допущені порушення, формуючи таким чином високі стандарти 

поведінки судді» [83]. А інші члени ВРП необ’єктивні у своїх оцінках? 

Практикуючі судді також відмічають велику кількість проблем застосування 

дисциплінарної відповідальності [19, с. 54]. Усе це негативно відбивається на 

оцінці загального стану дисциплінарної правопорушності та на долях 

сумлінних й доброчесних працівників суду та правоохоронних органів, що 



 350 

незаконно дискредитуються; 

нечітку диференціацію об’єктів посягання. У літературі визначається, 

що дисциплінарні проступки посягають на різні сфери: 1) службових 

відносин та порушення службової дисципліни; 2) виконання службових 

обов’язків (для судді – службової діяльності зі здійснення правосуддя);  

3) морально-етичної та ділової поведінки [257, с. 30], а також, вважаємо, що 

й у сфері 4) запобігання корупційним діянням (достатньо конкретизовані у 

відповідних законах). У цій групі дисциплінарних проступків нас цікавлять, 

перш за все, ті, що вчиняються у сфері виконання службових обов’язків при 

здійсненні кримінальної процесуальної діяльності. Сферою службових 

обов’язків у кримінальному провадженні для спеціальних суб’єктів є: для 

судді – здійснення правосуддя (ст. 127 Конституції України, ст. 48 Закону  

№ 1402-VIII); для прокурора – 1) підтримання публічного обвинувачення в 

суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,  

2) вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді  

у виключних випадках і в порядку, що визначені законом (ст. 131-1 

Конституції України, ст. 2 Закону № 1697-VII); для слідчого – здійснення 

процесуальних дій у досудовому кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 49 

КПК України); для адвоката – надання професійної правничої допомоги 

(представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального 

обвинувачення, надання інших видів правової допомоги клієнту) (ст. 131-2 

Конституції України, ст. 1, 2 Закону № 5076-VI); для експерта – здійснення 

судово-експертної діяльності (проведення повного дослідження і надання 

обґрунтованого та об’єктивного письмового висновку та ін.) (ст. 69 КПК 

України, ст. 7, 12 Закону України «Про судову експертизу» [479]). Аналіз 

законодавства про дисциплінарну відповідальність дає підстави 

стверджувати, що спеціальна дисциплінарна відповідальність суб’єктів 

кримінального провадження наступає за невиконання, неналежне або 
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несвоєчасне виконання покладених на них службових (професійних) 

обов’язків, які в кримінальному процесі трансформуються в кримінальні 

процесуальні. Невиконання обов’язків – антипод їх виконання і є загальною 

формою правопорушень, їх своєрідним таксономічним універсумом. 

Спеціальні суб’єкти при невиконанні своїх обов’язків у кримінальному 

процесі вчиняють правопорушення подвійної правової природи. З одного 

боку, це правопорушення в кримінальному процесі, за характером 

процесуальні правопорушення, з другого – дисциплінарні. За змістом 

правового статусу спеціальних суб’єктів процесу каральний аспект 

процесуальної їх відповідальності виключається за такі діяння, оскільки 

законодавством визначається лише дисциплінарна відповідальність. Окрім, 

спеціальних дисциплінарних проступків суто процесуального характеру, 

суб’єкти кримінального провадження під час здійснення процесуальних дій 

почасти вчиняють дисциплінарні проступки й іншого характеру, що тісно 

межують з процесуальними, а за своїм основним змістом посягають на 

службову дисципліну (тривалий невихід на службу без поважних причин, що 

послугувало порушенню прав учасників процесу на розгляд справи в розумні 

строки; виконання процесуальних дій у нетверезому стані; сон чи зайнятість 

сторонніми справами під час судового засідання в складі колегії суддів 

тощо), морально-етичні норми (зневажливе та агресивне ставлення до 

учасників процесу; погрози; вчинення психічного тиску, насмішки тощо), 

мають ознаки корупційних діянь (незаявлення самовідводу при конфлікті 

інтересів; використання процесуальних повноважень у власних інтересах чи 

на користь інших осіб на шкоду неупередженості тощо); 

індемнітет для суб’єктів процесу від відповідальності за свої діяння та 

рішення в окремих випадках з метою убезпечення їх від переслідування. Ще 

донедавна вже нечинний Дисциплінарний статут прокуратури у ст. 8 

визначав, що «винесення виправдувального вироку, повернення кримінальної 

справи для додаткового розслідування, скасування запобіжного заходу та 

інших процесуальних рішень тягне за собою дисциплінарну відповідальність 
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прокурорів і слідчих, якщо ними в процесі слідства були допущені 

недбалість або несумлінність» [454], читайте: фактично у всякому разі. 

Сьогодні прямо указано, що «виправдання особи або закриття стосовно неї 

судом кримінального провадження не може бути підставою для притягнення 

до дисциплінарної відповідальності прокурора» (ч. 3 ст. 43 Закону № 1697-

VII). Аналогічно не може бути застосовано дисциплінарну відповідальність 

до судді за його правову позицію: «Скасування або зміна судового рішення 

не має наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у 

його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено 

внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до 

службових обов’язків» (ч. 2 ст. 106 Закону № 1402-VIII). Установлений 

індемнітет не виключає дисциплінарне втручання під іншими підставами, 

наприклад, «невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків».  

З одного боку, це підґрунтя для безвідповідальності за неналежні результати 

своєї діяльності, з іншого – важлива гарантія від незаконного переслідування. 

Розмежування цих категорій на практиці та в теорії остаточно не проведено. 

Заразом, це не виключає обвинувального ухилу (accusatory bias) суддів, які 

реально побоюються постановляти виправдувальні вироки, уникаючи в 

подальшому їх можливого скасування або «конфлікту» з прокурорською 

владою, що однаково може потягнути дисциплінарну відповідальність, 

керуючись поцвілим принципом «скільки зайшло – стільки ж й вийшло» 

[267]. У 2017 р. близько 23 % проваджень, у яких судді притягнуті до 

дисциплінарної відповідальності, ініційовані саме органами прокуратури 

[522, с. 9]. Невипадково В. С. Дяков дає характеристику «виправдувальному 

вироку як, … результату негативної оцінки суду виконання стороною 

обвинувачення юридичного обов’язку…» [182, с. 10]. Про це свідчать 

статистичні дані. З року в рік кількість виправдувальних вироків в Україні не 

перевищує 1 %, тоді як у країнах Західної Європи цей показник сягає до 20–

30 % [75], у США в межах 17–25 % [267]; 

різноманітну невизначену диференціацію проступків. У законодавстві 
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наводяться види проступків за різними критеріями: істотні та неістотні; 

систематичні та одиничні, повторні з різним ступенем їх конкретизації. 

Окрім «класичної» структури вини, що містить КК України та КУпАП, 

дисциплінарне законодавство містить положення про інші форми вини: 

«груба недбалість» (п. 4 ч. 1 ст. 106 Закону № 1402-VIII), не пояснюючи його. 

КК України оперує терміном «ступінь тяжкості злочину», як об’єктивною 

категорією, то дисциплінарне законодавство – терміном «ступінь вини», як 

суб’єктивною категорією, у чому вона проявляється на основі закону – 

розтлумачити не видається можливим, а застосовується як оцінна категорія, 

без сумніву, що зі значною часткою суб’єктивізму.  

Отже, нормативні конструкції дисциплінарних проступків засвідчують, 

що законодавець визначає ці проступки sensulato, допускає їх довільне, часто 

розширене тлумачення, а отже, й свавільне їх застосування. За загальним 

правилом розширене тлумачення, аналогія закону про юридичну 

відповідальність заборонені. 

3. Санкції. На основі аналізу багатьох наукових праць, міжнародних 

актів, практики видається необхідним визначити критерії, яким безумовно 

повинні відповідати усі дисциплінарні санкції (фрагментами вони реалізовані 

в різних законах): 

«пропорційності за принципом та способом застосування» [116], що 

вимагає чіткого визначення шкали санкцій та високого ступеня їх 

прив’язаності до конкретних проступків, особливо санкцій «екстремального 

характеру» (звільнення, позбавлення), що забезпечить звуження 

дискреційних повноважень суб’єкта дисциплінарної влади та знизить рівень 

суб’єктивізму їх застосування; 

чітко визначеній системності. Санкції повинні мати розширену та 

диференційовану внутрішню систему, приміром: поділятися на заходи 

дисциплінарного впливу загального (попередження, догана, сувора догана, 

штраф, утримання з грошового забезпечення (винагороди) тощо) та 

екстремального характеру (звільнення, позбавлення спеціальних звань, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%F1%F2%F3%EF#w13
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нагород), що застосовуються в особливому провадженні. Також повинні бути 

формалізовані «неформальні» дисциплінарні санкції та практики 

(зауваження, попередження, контакти та бесіди тощо), що застосовуються 

адміністративними керівниками при вчиненні неістотних проступків чи за 

наявності передумов до вчинення будь-якого правопорушення; 

містити реальний правовий зміст. Тобто не містити двоякого 

правового значення: звільнення як дисциплінарне стягнення внаслідок 

деліктного проступку та звільнення як припинення публічної служби з 

неделіктних підстав, що не тягнуть негативні правові наслідки. Такий стан 

законодавства дозволяє зловживати правом на відставку недобросовісними 

суддями, щодо яких здійснюється дисциплінарне провадження, в порушення 

принципу справедливості та невідворотності відповідальності. Деякі 

несумлінні судді демонструють просто майстер-клас, уникаючи «законним» 

чином відповідальності, з почестями звільняючись у відставку з усіма 

«привілеями» судді, окрім відповідальності. Також санкції не повинні 

містити приховані негативні наслідки для правопорушника (депреміювання, 

позбавлення привілеїв, заохочень тощо), тому доцільно розподіляти санкції 

на основні та додаткові, визначивши правила їх застосування, й розподіляти 

також за іншими критеріями; 

відповідати принципу доцільності. У законодавстві не повинні 

міститися ті санкції, що не відповідають цим принципам, наприклад, 

тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя з обов’язковим 

проходженням курсу підвищення кваліфікації у НШСУ [413, с. 192]; 

чітко визначені процедури та умови їх накладення, виконання (повного 

та часткового), відстрочки, розстрочки, зняття та дострокового погашення, 

обставини, що пом’якшують, виключають, звільняють чи обтяжують 

відповідальність (посада, звання, рівень органу та ін.) та ін. Окремо слід 

виділити відповідальність суддів, які обіймають адміністративну посаду в 

судах [147, с. 89–90]. Слушним буде визнати особливості дисциплінарної 

відповідальності для цієї категорії суддів, і встановити для них додаткові 
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дисциплінарні стягнення (наприклад, припинення повноважень голови 

(заступника голови) суду). Щодо запровадження імпічменту суддів [234,  

с. 494], то судді нести конституційну відповідальність в порядку імпічменту 

не можуть, оскільки не обіймають політичних посад, не обираються 

населенням і конституційна відповідальність узагалі – це політична, а не 

юридична. Віддати таке право парламенту – посилити вплив на суддів. 

Імпічмент (припинення повноважень через недовіру) передбачений тільки 

щодо Голови ВС (ч. 6 ст. 40 Закону № 1402-VIII). На перспективу, можливо 

запровадити імпічмент, але при виборчій системі суддів та голів судів з 

«позаполітизованими» гарантіями за досвідом деяких інших держав, що 

відповідало би змісту ст. 5, 6, 71 Конституції України про виборність органів 

державної влади, якими є й суди. 

4. «Належна» процедура. Відповідно до висловлених в науці точок 

зору з цього питання та законодавчих матриць дисциплінарного провадження 

щодо спеціальних суб’єктів у різних правових системах європейських країн 

можна виділити три процедури: адміністративно-командна (у порядку 

службової підпорядкованості), самоврядна (відповідними органами 

самоврядування) та судово-позовна (у судовому порядку). Вважаємо, що 

саме судово-позовна процедура матиме свій ефект застосування 

дисциплінарної практики щодо суб’єктів кримінального процесу й щодо 

інших суб’єктів публічної служби. 

На користь цієї процедури свідчить таке: 1) притягнення в судовому 

порядку до дисциплінарної відповідальності відповідатиме вимогам 

міжнародних практик, зокрема згідно п. 5.1. ЄХЗСС: «невиконання суддями 

будь-якого із зобов’язань, ясно позначеного в статусі, може вести до 

застосування санкції тільки за рішенням, за пропозицією, рекомендацією або 

за згодою судової інстанції чи іншої інстанції». Також ЄСПЛ звертає увагу, 

що «заходи дисциплінарного впливу мають регулюватися чіткими нормами і 

процедурами, передбаченими в межах самої судової системи, і такими, що не 

підпадають під політичний або інший неправомірний вплив» [554]; 2) судова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_947?find=1&text=%E4%E8%F1%F6%E8%EF%EB%B3%ED#w152
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процедура забезпечує участь сторін і їх представників (при сучасному 

дисциплінарному провадженні цього немає); 3) судова процедура 

відбувається на засадах змагальності; 4) передбачає право на апеляційне та 

касаційне оскарження; 5) така процедура виключить можливість 

внутрішньовідомчого впливу, сприятиме утвердженню верховенства права, а 

не начальницького диктату; 6) особливий статус суб’єктів.  

Досвід країн світу (Бельгія, Естонія, Італія, Ліхтенштейн, Нідерланди, 

Німеччина, Словаччина, Словенія, Чехія, Японія та ін.) свідчить саме про 

судовий порядок дисциплінарного провадження щодо суддів з урахуванням, 

правда, особливостей їх правових систем [116]. Зазначимо, що у деяких 

закордонних державах, зокрема, у Польщі, дисциплінарні справи суддів 

розглядають саме дисциплінарні суди [690]. 

Тому актуальним є запровадження єдиної судової форми 

дисциплінарного провадження. Такі справи в порядку деліктного позову в 

Україні можуть розглядати адміністративні суди в порядку дисциплінарного 

деліктного провадження за позовами керівників державних органів чи осіб, 

правам яких рішеннями чи діяннями державних службовців заподіяно шкоду. 

Також при вирішенні адміністративної справи в порядку адміністративного 

позову суд може дійти висновку про наявність дисциплінарного проступку та 

накласти дисциплінарне стягнення.  

Для реалізації конституційного положення про «обов’язковий 

досудовий порядок урегулювання спору» (ст. 124 Конституції України) слід 

запровадити «обмежені» дисциплінарні повноваження для керівників. Такі 

повноваження повинні полягати у праві безпосередніх керівників у випадку 

виявлення неістотних дисциплінарних проступків підлеглими робити їм 

зауваження чи вносити письмові попередження (подання) про недопущення 

таких проступків. Ці факти повинні знаходити свій відбиток в особових 

справах (досьє) службових осіб. Їх правове значення полягатиме в 

дисциплінарній преюдиції. Системність неістотних проступків є підставою 

для дисциплінарного позову, а в разі вчинення ще й грубого (істотного) 
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проступку обтяжуючою обставиною. 

У процедурі притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 

наявне порушення древнього принципу про «право бути судимим рівним 

собі». Про цей принцип, але «половинчасто» сучасниками указується у п. 5.1 

ЄХЗСС, в якій швидше компромісно з поступками пропонується формувати 

колегіальні органи, що складаються не менш ніж наполовину з вибраних 

суддів. Чи складається ВРП з більш ніж половини суддів, якщо до її складу 

(21 член) обирається 10 суддів, а Голова ВС входить до складу ВРП за 

посадою, виконуючи за нею здебільшого адміністративні повноваження зі 

слабким відтінком «заполітизованості». Так, «чинним» суддею є саме Голова 

ВС, інші судді вже мають статус члена ВРП, а не судді.  

Розбіжності існують й у процедурах притягнення до відповідальності 

прокурорів та слідчих. Наявні нині процедури дисциплінарного провадження 

щодо суддів, прокурорів та слідчих характеризуються квазізмагальністю, 

удаваним невтручанням у діяльність дисциплінарних комісій та іншими 

недоліками організаційно-правового характеру. Слід зазначити залежність 

КДКП (з 19.09.2019 – відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження [447]) від Генеральної прокуратури (з 19.09.2019 – Офісу 

Генерального прокурора) в організаційному та матеріально-технічному 

забезпеченні, відсутність «досьє прокурора», відсутність механізму 

притягнення до дисциплінарної відповідальності Генерального прокурора, 

який за змістом закону повинен притягувати сам себе до відповідальності 

тощо. Дисциплінарне провадження щодо слідчих за ДСНПУ начебто 

здійснюється незалежною дисциплінарною комісією з можливим залученням 

громадськості, але влада керівника органу НПУ не виключається: він 

створює своїм наказом тимчасово ці комісії з-поміж підлеглих (чию волю 

вони виконають?), залучення громадськості умовне, висновки комісії не є 

обов’язковими для керівника та ін. Щодо адвокатів, то дисциплінарна 

процедура являє собою внутрішньо корпоративний спосіб вирішення спору, з 

приватноправовими ознаками реалізації відповідальності, яка ознаками 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20#n80
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юридичної наділяється умовно. 

5. Приводи. На сьогодні не існує ефективної системи ініціювання 

дисциплінарного провадження, що зумовлює великий потік скарг до ВРП. 

«Дисциплінарні палати ВРП перевантажені скаргами на суддів. У середньому 

на одного члена дисциплінарної палати ВРП у 2017 р. припала підготовка 

близько 500 рішень у дисциплінарних справах» [522, с. 33]. На нашу думку, 

для дисциплінарного провадження в судовому порядку приводом до 

відкриття та розгляду дисциплінарної справи повинен бути дисциплінарний 

позов до суду. Право подання позову повинні мати усі фізичні та юридичні 

особи, що постраждали від проступків спеціальних суб’єктів або які мають 

інформацію про проступки, а також керівники органу, в якому проходить 

публічну службу суб’єкт відповідальності. Для створення «фільтрів» у 

розумінні КРЄС з метою уникнення зловживання правом на позов та впливу 

на спеціальних суб’єктів головними фігурами перед судом визначення умов 

прийнятності повинні бути керівники, адвокати та дисциплінарні комісії, до 

яких у разі сумніву достатності підстав повинні звертатися із заявами 

громадяни. За заявою приймається рішення про подання позову або 

призначення службового розслідування, результати якого можуть служити 

підставами для подання позову чи у відмові у такому і повернення заяви 

заявнику з правом самостійно чи через адвоката звернутися йому з позовом 

до суду. Потребується також обґрунтування позову та встановлення 

відповідальності за зловживання позовом. Зважаючи на значну «владність» 

повноважень суб’єктів кримінального провадження, вважаємо, що анонімні 

заяви повинні розглядатися керівниками та дисциплінарними комісіями [413, 

с. 192]. Слід розробити положення про умови преюдиціальності рішень, 

прийнятих у кримінальних, адміністративних та цивільних справах (про 

процесуальні та матеріальні правопорушення) для накладення 

дисциплінарного стягнення. 

6. «Докази». Термін «докази» Конституція України вживає у двох 

випадках, коли йдеться 1) про принцип презумпції невинуватості (ст. 29) й  
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2) про «змагальність сторін та свободу в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості» (ст. 129). Тобто у юридичному 

сенсі докази – це те, що встановлюється судом, а не іншими органами та 

особами, те, на основі чого встановлюється винуватість особи у вчиненні 

правопорушення, а значить застосовується юридична відповідальність. 

Підтвердженням цього є Рішення КСУ: «саме національні суди повноважні 

оцінювати надані їм докази» [553] та позиція ЄСПЛ про гарантування 

дотримання вимог Конвенції у дисциплінарних провадженнях [554]. Чи є 

доказами матеріали, які подаються до ВРП, до інших дисциплінарних 

комісій, і чи можуть вони визнавати ці матеріали, пояснення доказами, 

звинувачувати особу, а відповідно застосовувати заходи юридичної 

відповідальності? Iudicialis доказів визнається як основна їх властивість, 

зокрема М. Є. Шумило звертає увагу, що «судові рішення обґрунтовуються 

лише доказами, дослідженими і визнаними судом» [653, с. 86]. І так у всіх 

юридичних провадженнях, окрім дисциплінарного. 

7. Оскарження. Важливою гарантією захисту прав суб’єктів 

дисциплінарного провадження є можливість оскарження рішення про 

накладення на них дисциплінарного стягнення. Ця процедура теж не 

позбавлена правових вад. Зокрема вона має обмежений характер, а її окремі 

положення не відповідають Конституції України. Такими недоліками є:  

1) оскарження можливе за наявності дозволу палат ВРП на таке оскарження 

(ч. 1 ст. 51 Закону № 1798-VIII), тобто орган, який прийняв рішення, вирішує 

ще питання дозволяти чи ні його оскаржувати (це як?); 2) термін «скаржник» 

принижує учасника дисциплінарної процедури, так само термін 

«дисциплінарна скарга» повинний бути замінений на більш сучасний 

«дисциплінарний позов». І взагалі «скаржник не розглядається як повноцінна 

сторона дисциплінарного процесу, а лише як особа, яка надала комісії певну 

інформацію» [244, с. 82]; 3) поєднання в компетенції ВРП функцій 

накладення дисциплінарного стягнення та їх перегляду (й інших функцій 

кар’єри суддів теж); 4) можливість оскарження рішення ВРП до ВС, що, на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%E4%EE%EA%E0%E7#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11?find=1&text=%E4%EE%EA%E0%E7#w111
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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нашу думку, нівелює її статус як «конституційного органу державної влади 

та суддівського врядування» (незрозуміло, як державний орган може бути 

одночасно й органом самоврядування).  

8. Невідворотність. Дисциплінарній відповідальності притаманна 

негативна риса: вона може застосовуватися вибірково, що порушує принцип 

невідворотності відповідальності. Тому подання дисциплінарного позову 

повинні ґрунтуватися на диспозитивних началах для громадян та на 

імперативних – для керівників та інших суб’єктів публічної служби. Повинні 

бути усунуті усі можливості уникнення цієї відповідальності. 

9. Дисбаланс правових статусів суб’єктів кримінального процесу та 

їх відповідальності. Зокрема спостерігається як процесуальне, так і правове 

пригнічення статусу слідчого. Одним із проявів є спрощена командно-

адміністративна процедура притягнення слідчого до дисциплінарної 

відповідальності, що є недопустимим. Слідчі, з одного боку, – це штатна 

посада в правоохоронному органі, що уповноважений на провадження 

досудового розслідування, з іншого – це процесуальна фігура, що за 

розгорнутим судженням деяких учених виконує усі три головні функції в 

процесі: обвинувачення, захисту та вирішення справи [558, с. 226]. Більш 

коректним, як вважає І. В. Гловюк, «є віднесення слідчого до суб’єктів 

здійснення кримінального переслідування (у вузькому значенні)» [141,  

с. 105], на її думку слідчий також реалізує функцію розслідування, 

реабілітаційну функцію, функцію міжнародного співробітництва [141, с. 106–

107]. А от В. О. Гринюк прямо указує на виконання слідчим функції 

обвинувачення в контексті її первинного формування у стадії досудового 

розслідування [158, с. 16–17]. У всякому разі будь-яка функціональна 

спрямованість діяльності слідчого свідчить про важливість його 

процесуальної фігури в процесі. Можна зазначити, що у загальному вигляді 

без слідчого досудове провадження неможливе. А тому й дисциплінарна 

відповідальність слідчого повинна бути виведена із прямої компетенції 

безпосереднього чи прямого його керівництва. Статус слідчого, в частині 
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відповідальності, слід прирівняти до статусу судді та прокурора. 

Недопустимо, що до відповідальності слідчі притягуються в командно-

адміністративному порядку. Наприклад, слідчі НПУ відповідно до ДСНПУ, 

процедура якого не забезпечує, хоча й декларовану, але все ж таки 

процесуальну самостійність від внутрішньовідомчого впливу. Наявна 

конкуренція двох ціннісних правових інститутів: суворої службової 

підпорядкованості та процесуальної самостійності. Для забезпечення їх 

балансу, на нашу думку, перевага повинна надаватися останньому, як 

сутнісному та визначальному для функціонального призначення слідчого. 

Тому для слідчих доцільно визначити позавідомчу процедуру накладення 

дисциплінарного стягнення. Для цього слід завершити реформування 

досудового розслідування прийняттям Закону України «Про органи 

досудового розслідування», що відповідатиме положенням п. 14 ч. 1 ст. 92 

Конституції України. У цьому законі передбачити створення постійних 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій слідчих. З другого боку, згідно з ч. 1 

ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та 

своєчасність здійснення тільки процесуальних дій, а не за загальний 

результат досудового провадження, також цієї відповідальності не покладено 

й на процесуального керівника – прокурора, у підсумку маємо приклад 

законодавчого визначення безвідповідальності за результати досудового 

провадження. 

10. Типові правопорушення. Статистика останніх років свідчить, що 

типовими дисциплінарними проступками суддів є: відмова у доступі до 

правосуддя чи інші істотні порушення норм процесуального права – у 78 % 

випадків, а також за допущення поведінки, що порочить звання судді та 

підриває авторитет правосуддя – у 68 % випадків [522, с. 12].  

Типовими дисциплінарними проступками прокурорів є: невиконання 

або неналежне виконання службових обов’язків (64,2 %); грубе порушення 

правил прокурорської етики (34,8 %); дії, що порочать звання прокурора і 

можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та 



 362 

незалежності (16,6 %) (загальна сукупність понад 100 %, оскільки можливі 

подвійні та потрійні стягнення) [172, с. 87–95; 266]. Типовими порушеннями 

адвокатів при накладенні на них дисциплінарного стягнення у виді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю є: повторне протягом 

року вчинення дисциплінарного проступку та систематичного або грубого 

одноразового порушення правил адвокатської етики [465]. Щодо слідчих та 

експертів, то транспарентністю статистика їх дисциплінарної 

відповідальності не відрізняється (додаток Є). Для слідчих на основі 

практики [427; 436] можливо виділити такі типові процесуальні 

правопорушення: 1) недотримання норм КПК України під час проведення 

досудового розслідування та 2) приховування від обліку заяв і повідомлень 

про вчинені кримінальні правопорушення, які були відомі, але не отримали 

реєстраційного номера або не були зафіксовані у встановленому 

законодавством України порядку. 

Отже, сучасні реалії правового регулювання та практики реалізації 

спеціальної дисциплінарної відповідальності дають можливість 

сформулювати висновки, що потребують зламу застарілого шаблону 

дисциплінарної практики. Адміністративна реформа ще не завершена, 

потребується реалізація її важливого чинника – це перетворення 

дисциплінарного законодавства в контексті комплексних організаційно-

правових заходів. Необхідність кардинальних змін продиктована серйозними 

недоліками дисциплінарної практики і обумовлена запитами суспільства на 

ефективність усіх гілок влади, реальну їх функціональність, особливо судової 

та правоохоронної системи.  

Для реформи дисциплінарного законодавства спочатку слід розробити 

державну доктрину дисциплінарної юстиції, що стосуватиметься усіх 

суб’єктів публічної служби, а також владних та професійних суб’єктів, які 

виконують окремі функції у сфері юридичного провадження, наприклад, 

адвокатів, експертів, спеціалістів, перекладачів та ін. Основними канонами 

цієї доктрини повинні бути ідеї про: 
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1) виключно судовий порядок вирішення дисциплінарних спорів та 

повноважень адміністративних (дисциплінарних) судів на застосування 

екстремальних та загальних дисциплінарних стягнень за істотні 

дисциплінарні проступки; 

2) реальне обмеження командно-адміністративного елемента в 

дисциплінарних провадженнях: 

керівники свої дисциплінарні повноваження повинні реалізувати у 

сферах формалізованих, а не довільних 1) дисциплінарних практик 

(контактів) при неістотних дисциплінарних проступках; 2) ініціювання 

дисциплінарного позову до суду на підставі наявних заяв, матеріалів, рішень 

інших проваджень, що містять ознаки істотного дисциплінарного проступку 

підлеглого; 

фізичні та юридичні особи свої дисциплінарні повноваження 

реалізують шляхом звернення до суду, керівників або дисциплінарних 

комісій. Вони (їх представники) виступають позивачами в суді та 

підтримують свої обвинувальні вимоги; 

дисциплінарні комісії створюються за принципами територіальності та 

спеціалізації (суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів та інших державних і 

професійних службовців). Вони за зверненням суб’єктів позову, а відомчі 

комісії за наказом керівника, здійснюють розслідування для підтвердження 

(спростування) тез обвинувачення у дисциплінарному проступкові. Комісії 

можуть бути відомчими, міжвідомчими, постійними та разовими. Їх 

висновки долучаються до дисциплінарного позову; 

3) кодифікацію дисциплінарного законодавства. Зокрема матеріальне 

дисциплінарне законодавство будується за зразком побудови норм 

«диспозиція – санкція» кримінального закону та закону про адміністративні 

проступки й інших їх інститутів, хоча сліпо не калькує на себе усю їхню 

специфіку. Ці та інші положення слід закріпити в новому Кодексі про 

дисциплінарні правопорушення [25]. 

Отже, саме дисциплінарна юстиція має стати важливою гарантією для 
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усіх суб’єктів публічної служби, сприятиме розвитку нової галузі права, 

законодавства та науки – дисциплінарної. 

 

4.6 Цивільно-правова відповідальність за правопорушення  

в кримінальному процесі: пошук єдиної концепції 

 

Задоволення законних інтересів людини, відновлення порушених її 

майнових та немайнових прав шляхом справедливої сатисфакції покликаний 

гарантувати інститут цивільно-правової відповідальності, у чому виявляється 

його соціальна та правова компенсаційно-відновлювальна цінність. 

Повсякчасне звернення науковців до проблем цієї відповідальності 

залишається актуальними, оскільки доконечно не викристалізуваними є 

концепції цієї відповідальності в усяких сферах, у тому числі й у царині 

кримінального та іншого судочинства. Ефективність превентивного та 

виховного впливу цивільно-правових та інших заходів на суб’єктів процесу 

залишається вкрай низькою. Нерідко служителі Закону, що покликані 

забезпечувати безпеку громадян, самі стають джерелом небезпеки. Число 

порушень прав людини зростає, пропорційно зростає й навантаження на 

бюджет держави, коштом якого здійснюється відшкодування шкоди, завданої 

неналежним судочинством. За показниками Державної казначейської служби 

України суми відшкодувань шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів досудового слідства, прокуратури i суду, відшкодування 

громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в 

дохід держави у 2016 р. склали 18 094 700.00 грн, у 2017 р. – 27 694 700.00 

грн, у 2018 р. – 33 651 900.00 грн [171]. Очевидна недієвість національних 

засобів поновлення в правах та відшкодування шкоди змушує все частіше 

громадян України звертатися до ЄСПЛ для справедливого задоволення своїх 

законних інтересів. В основі проблем цивільно-правової відповідальності 

лежать фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру, що актуалізують 

будь-які її дослідження. 
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Тематика цивільно-правової відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі завантажена серйозними системними проблемами 

теоретичного, законодавчого та практичного характеру. Передусім це 

складна та заплутана термінологія, що використовується для пояснення цього 

правового феномену. Вона має високу синонімічну варіативність у 

застосуванні всяких лексем для пояснення окремого правового явища, або 

помилково різних явищ – за допомогою одного терміна, як догматичного. З 

різним смисловим значенням використовуються терміни: «відшкодування 

деліктної шкоди», «відповідальність за делікти», «реабілітація», «спеціальна 

деліктна відповідальність», «відповідальність у порядку регресу» тощо. 

Упорядкувати їх можливо у білатеральний знаковий спосіб, що вимагає не 

тільки термінологічного означення правового явища, а й визначення його 

сущого правового змісту. Насамперед, цьому сприяють системні дослідження 

правових феноменів, методи їх міжгалузевого аналізу. Навіть слово 

«цивільний» в інституті відповідальності вже спонукає до дискурсу про 

правову природу цивільно-правової відповідальності за деліктами владних 

суб’єктів кримінального процесу. Цивілістами вона розглядається як інститут 

цивільного права, чим обстоюється її приватноправова природа; поряд із 

договірною відповідальністю деліктна розглядається як вид цивільно-

правової відповідальності [3, с. 31; 387, с. 16]. Навпаки, процесуалістами 

відстоюється її кримінальна процесуальна (публічно-правова) природа з 

огляду на принципи правової держави, ґрунтування її на публічних засадах, 

заснованих на принципі захисту не тільки особистісних, а й публічних 

інтересів [84, с. 72], публічно-правовому характері підстав її виникнення [72, 

с. 66] тощо. Інші учені указують на комплексність, галузеву 

поліструктурність цього інституту, тому що він містить норми кримінального 

процесуального, цивільного, трудового, пенсійного, житлового та інших 

галузей права [291, с. 7–8; 658, с. 292]. Комплексний підхід є виправданим, 

свідчить про реальну інтегрованість та системність цивільно-правової 

відповідальності, загалом слугує примиренню міжгалузевої конкуренції. 
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Зокрема І. С. Канзафарова слушно пропонує розмежовувати поняття 

«цивільно-правова відповідальність» та «відповідальність за цивільним 

законодавством», визнаючи за першою статус публічно-правової [219, с. 5–

9]. Узагалі, виходячи з атрибутивних ознак юридичної відповідальності, 

будь-який її вид є публічно-правовим, що пояснюється обов’язковою участю 

держави (її органів, посадових осіб) як модератора правовідносин 

відповідальності. Вона обов’язково опирається на державний примус. 

Юридична відповідальність може лише виникати з приватноправових 

відносин чи бути спрямованою на задоволення приватноправових цінностей, 

а в кінцевому результаті, все одно, публічних. У всякому разі юридична 

відповідальність завжди реалізується в публічно-правових відносинах, а усі 

форми добровільних, досудових урегулювань спорів поза участю держави не 

є юридичною відповідальністю за її смислом. Також слід зафіксувати, що за 

сучасних умов розвитку цивілізації, її глобалізаційних процесів, засобами 

однієї галузі права вирішувати складні конституційні зобов’язання держави з 

відшкодування шкоди та пов’язані з ними правові конфлікти немислимо. 

Теоретичні проблеми правової природи цивільно-правової 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі можливо 

виявити саме при аналізі чинного законодавства, в якому він відтворений в 

неоднакових законодавчих іпостасях. Спочатку вона конституюється у ст. 3 

Конституції України, як легалізована філософсько-правова ідея 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Затим вона 

уточнюється у вигляді двох інститутів відповідальності держави у статтях 56 

та 62 Конституції України. Так, відповідно до ст. 56 Конституції України 

«кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень». Це зміст загального зобов’язання держави з 

відшкодування шкоди. У ст. 62 Конституції України окремо виділяється 
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реабілітаційний аспект відповідальності держави перед людиною в 

кримінальному процесі: «у разі скасування вироку суду як неправосудного 

держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним 

засудженням». 

Визнано, що «реабілітація – форма реалізації принципу 

відповідальності держави перед особою у сфері кримінального судочинства» 

[658, с. 292], підстави якої обмежуються лише скасуванням вироку як 

неправосудного. Аналогічні позиції викладені й у ч. 5 ст. 9 та у ч. 6 ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [365]. Результати 

фундаментальних досліджень проблем реабілітації в Україні (О. В. Капліної 

[223], М. Р. Мазур [330], М. Є. Шумила [658] та ін.) доводять необхідність 

законодавчого визначення цього інституту в КПК України, уточнення та 

розширення підстав права на реабілітацію, уточнення механізму його 

реалізації. Але ототожнювати реабілітацію з іншими відшкодуваннями в 

кримінальному процесі неправильно. Ученими небезпідставно пропонується 

розмежувати на самостійні інститути реабілітацію та відшкодування шкоди 

постраждалим від дій посадових осіб у ході судочинства [658, с. 292–301; 

401, с. 19–27], тому що вони мають як спільні, так і відмінні риси за різними 

критеріями. 

Далі ідея відповідальності держави уже в усічених положеннях 

розпадається на різноманітні інститути відповідальності у цивільному 

(ст. 1173–1176 ЦК України) та кримінальному процесуальному (ст. 130 КПК 

України) законодавстві. У цивільному законодавстві відображений й 

кримінальний процесуальний інститут відшкодування – це відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду (ч. 1–4, 5–7 ст. 1176 ЦК України). 

Багатоманітні системні зв’язки цього відшкодування виявляються з 

інститутами кримінальної, кримінальної процесуальної та дисциплінарної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, інститутів 
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незалежності суддів та захисту прав, свобод та інтересів людини 

(потерпілого), відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

кримінального правопорушення (ст. 1177 ЦК України), цивільного позову в 

кримінальному процесі (ст. 128 КПК України), відшкодування збитків, 

завданих бюджету (ст. 25 Бюджетного кодексу України [97]) та ін., що у 

єдності з ними обумовлює його онтологічну сутність. Тобто така 

відповідальність за правопорушення в процесі логічно є субінститутом як 

цивільно-правової відповідальності, так субінститутом юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі. За своїми 

сущими ознаками (підстави, суб’єкти та ін.) вона має кримінальну 

процесуальну природу, а за галузевою ознакою – це комплексний правовий 

інститут. Ці ознаки як елементи різних систем неподільні в них, а тому їм 

повинно бути приписано єдину правову природу. Так, усі правопорушення 

суб’єктів кримінального процесу внаслідок неналежного виконання 

процесуальних обов’язків за своїм походженням є суто процесуальними. 

Істотні з них, реінкарнуючись у різних галузевих видах відповідальності, 

набувають інакшого вже матеріально-правового буття та йменуються в 

інших законах різними термінами: правопорушеннями, деліктами, 

проступками, злочинами. При цьому вони набувають добудований інший 

галузевий статус і природу, або ж залишаються у материнській галузі як 

процесуальні правопорушення чи приховуються в ній під личиною помилок, 

об’єктивно-протиправних діянь тощо. Процесуальні правопорушення завжди 

залишаються процесуальними. Але через ефект синергії їм притаманне 

приписування кримінально-правових, дисциплінарних та цивільно-правових 

характеристик. Це більшою мірою залежить від правової політики 

законодавця щодо визнання (спростування) їх у статусі іншого 

правопорушення, розширюючи (звужуючи) тим самим переліки 

«процесуальних» злочинів, деліктів чи проступків [652, с. 104–105]. 

При вирішенні питання про місце інституту відшкодування шкоди, 

завданої владними суб’єктами процесу, у системі цивільно-правової 
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відповідальності в кримінальному процесі, то слід визнати, що він є 

головним її компонентом і важливим для забезпечення вирішення завдань 

кримінального провадження через своє функціональне призначення. З 

упевненістю можна стверджувати, що інститут відшкодування містить у собі 

інститут реабілітації та інститут відшкодування шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від кримінального правопорушення. Останній лише 

задекларований (ст. 1177 ЦК України), має ідейно-політичні та теоретичні 

основи, але не має свого законодавчого механізму і не реалізується на 

практиці. Інститут цивільного позову в кримінальному процесі – це 

приживлений до кримінального процесу цивільний процесуальний інститут з 

метою процесуальної економії захисту прав людини, він є факультативним, 

необов’язковим для вирішення завдань кримінального провадження. Цей 

інститут, на відміну від інституту відшкодування, має іншу процесуальну 

природу, заснований на диспозитивних началах, є самостійним додатковим 

компонентом системи цивільно-правової відповідальності в кримінальному 

процесі. Водночас цивільному позову в кримінальному процесі 

«законодавець відводить головну роль в усуненні шкідливих майнових 

наслідків злочину» [390, с. 25] та компенсації моральної шкоди, тоді як 

інститут відшкодування має на меті усунути негативні наслідки діяльності 

владних суб’єктів при здійсненні провадження у цих злочинах, точніше, 

правопорушень у самому кримінальному процесі. Принагідно зазначити, що 

в КПК України ідея відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю, конструктивно відображена не повно та дещо 

обділено у ст. 130, яка конструктивно включена до гл. 9 КПК України, що 

пронизана духом інституту цивільного позову в кримінальному процесі. Це 

різні інститути по суті, відмінності між якими ще у 70–80-х роках  

ХХ століття В. Т. Нор концептуалізував у своїх працях: «Майнова 

відповідальність за неправильні дії посадових осіб» (1974) [391] та «Захист 

майнових прав у кримінальному судочинстві» (1989) [390]. На жаль, 

законодавець не втілив у конструкції КПК України думку їх 



 370 

інституціональної правової самостійності, а норми про відшкодування шкоди 

за незаконними актами судочинства продовжують перебувати в тіні інших 

правових інститутів. 

Конструктивними елементами процедур інституту відшкодування 

шкоди, вважаємо є суб’єкти, механізм, підстави. Питання матеріально-

правові (шкода, її види та розмір тощо) окремо не виділяємо, оскільки 

здебільшого вони розробляються в ніші цивільного права. Так, за суб’єктним 

складом потерпілих відшкодування шкоди диференціюється на різні 

субінститути: 1) відшкодування тільки для громадян, згідно з Законом  

№ 266/94-ВР; 2) відшкодування щодо невизначеного кола осіб (ст. 130 КПК 

України) та відшкодування цієї шкоди для фізичних та юридичних осіб  

(ст. 1176 ЦК України). З іншого боку – суб’єкти-відповідачі. Вони 

поділяються на тих, хто спричинив шкоду (делінквенти), й на тих, хто її 

відшкодовує і має право зворотної вимоги (регресу) до делінквента 

(регредієнти). Інакше кажучи, держава – суб’єкт, що відшкодовує шкоду, а 

владні суб’єкти кримінального процесу (судді, прокурори, слідчі, оперативні 

працівники) – суб’єкти, що її спричинили, а при регресному позові, є ще й 

суб’єктами регресного відшкодування збитків для державного бюджету. 

Зазвичай механізм відшкодування деліктної шкоди визначають за 

схемою, що складається з двох етапів: 1) відшкодування шкоди державою;  

2) відповідальність перед державою суб’єктів провадження в порядку регресу 

(зворотної вимоги) [200, с. 224]. Це загальна схема, вона необов’язкова, бо 

регрес – факультативний її елемент, про що йтиметься нижче. В основі 

виділення особливостей інституту відшкодування шкоди важливе значення 

мають його підстави. У цивільному праві підставою відповідальності 

здебільшого визнається цивільне правопорушення (делікт) [644, с. 293]. 

Склад цього правопорушення розкривається через відмінні від традиційних 

(склад злочину) загальні ознаки: 1) наявність шкоди; 2) протиправна 

поведінка; 3) причинно-наслідковий зв’язок між шкодою та протиправною 

поведінкою; 4) вина [200, с. 216]. Ці ознаки є загальними, проте для настання 
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спеціальної деліктної відповідальності необхідна додаткова наявність й 

спеціальних ознак, що належать: 1) до спричинювача шкоди (спеціальний 

суб’єкт) та 2) до сфери його діяльності [511, с. 9]. Відсутність спеціальних 

ознак є підставою для відмови держави здійснювати таке відшкодування за 

свій рахунок, мінімізуючи тим самим правосуддя «у своїй справі». 

Безумовно, такий суб’єктний склад та механізм відшкодування 

забезпечують незалежність, неупередженість та самостійність суб’єктів 

судочинства. Держава в цьому механізмі виконує важливу роль «фільтра» у 

розумінні п. 55 і 67 Висновку № 3 (2002) КРЄС, фокусуючи удар позову на 

собі, що створює гарантії запобігання прямого впливу на владних суб’єктів 

провадження з боку учасників процесу. 

Окремо щодо вини. Для відповідальності держави вона необов’язкова, 

така відповідальність вже зумовлена презумпцією спричинення шкоди. Вина 

обов’язкова для регресної відповідальності. Через презумпцію винуватості за 

теорією деліктів обов’язок доведення відсутності вини державного 

службовця покладається на нього самого, а до того часу він вважається 

винуватим. Але в спеціальних підставах відшкодування шкоди розуміється, 

що вина вже встановлена актами кримінального чи дисциплінарного 

провадження і додаткового доведення не потребує. На обов’язок держави 

відшкодувати шкоду, завдану її публічними суб’єктами, правило доведення 

невинуватості не розповсюджується в силу принципу об’єктивного ставлення 

вини. Держава відшкодовує лише шкоду, яка спричинена при виконанні 

службових обов’язків. У контексті предмета нашого дослідження сферою 

діяльності є тільки кримінальна процесуальна діяльність владних суб’єктів 

кримінального провадження, що здійснюється ними відповідно до чинного 

законодавства. Вони «зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України» (ст. 19 Конституції України). Тому при вирішенні питання про 

відшкодування державою шкоди, завданої владними суб’єктами 

кримінального процесу, важливою умовою є встановлення їх процесуального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%F1%EF%EE%F1%B3#w12
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статусу та встановлення факту спричинення шкоди при виконанні ними 

службових обов’язків від імені держави, а також причинного зв’язку між 

ними. Ознаки протиправності в діяннях публічних суб’єктів необов’язкові.  

І правомірною діяльністю також може спричинятися шкода через професійні 

ризики, які супроводжують суб’єктів кримінального провадження, і 

обумовлені його специфікою. Держава в таких випадках повинна 

відшкодовувати завдану шкоду. Для виключення ж регресної 

відповідальності важливо встановити відсутність вини, точніше 

пропорційність між ризиками мінімальної допустимості завдання шкоди та 

невиконання службових обов’язків. Якщо такий суб’єкт спричинив шкоду як 

фізична особа, у побуті, поза межами виконання службових обов’язків, 

інколи навіть з незаконним використанням атрибутів публічної влади, то 

шкода повинна відшкодовуватися цими суб’єктами самостійно як фізичними 

особами. 

Ознаки деліктного правопорушення відтворені у законодавчих 

формулах підстав, що містять приклади неналежного кримінального 

провадження. Так, згідно з ч. 1 ст. 2 Закону № 266/94-ВР право на 

відшкодування шкоди в кримінальному процесі виникає у випадках:  

1) постановлення виправдувального вироку суду; 1-1) встановлення в 

обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали суду про 

призначення нового розгляду) факту незаконного повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під 

вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, 

виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного 

відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що 

обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного 

проведення оперативно-розшукових заходів; 2) закриття кримінального 

провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, 

відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або 

невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і 
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вичерпанням можливостей їх отримати. 

Також відповідно до ч. 1 ст. 1176 ЦК України державою 

відшкодовується шкода, завдана фізичній особі внаслідок її «1) незаконного 

засудження, 2) незаконного притягнення до кримінальної відповідальності,  

3) незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання», 

що по суті повторюють окремі положення Закону № 266/94-ВР. 

Насправді ці підстави звужують відповідальність держави за діяння та 

рішення своїх суб’єктів, що суперечить конституційному положенню про її 

повну відповідальність (ст. 56 Конституції України). Звернемо увагу на те, 

що у цій конституційній нормі не закладено ніяких підтекстів для її 

довільного тлумачення та розпорошеного викладення в різних законах з 

істотними обмеженнями. Обмеження головною мірою стосуються 

суб’єктного складу потерпілих та підстав виникнення у них права на 

відшкодування. Їх неконституційність очевидна. Законодавцем при визначені 

переліку підстав застосовано метод переліку критеріїв, який об’єктивно не 

може бути остаточно укомплектованим і потребує постійного редагування 

(система розглядуваних підстав змінювалася у 2005 та 2012 роках). На думку 

М. Д. Шаргородського, слід застосовувати «метод загальної формули», тому 

що такий перелік може бути неповним [636, с. 264]. Ученими додатково 

пропонується обмежити відшкодування ще й критерієм істотності порушень 

[599, с. 10], що неприйнятно. Майнова шкода або є, або її немає.  

Її мінімальний розмір не повинен бути підставою для відмови у 

відшкодуванні, а моральна шкода, згідно зі ст. 1167 ЦК України, безумовно 

презюмується у випадках протиправних актів суб’єктів судочинства. До 

цивільних деліктів не може бути застосовано кримінально-правовий стандарт 

«nullum crimen sine lege». Тому правильно було б обов’язок держави з 

відшкодування шкоди закріпити «загальною формулою» з чітким 

визначенням випадків, коли таке відшкодування виключається. Принаймні, 

чинне законодавство уже їх передбачило, це випадки: 1) коли кримінальне 

провадження закрито на підставі закону про амністію або акта про 
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помилування (ч. 3 ст. 1176 ЦК України) й 2) коли фізична особа, яка у 

процесі досудового розслідування або судового провадження шляхом 

самообмови перешкоджала з’ясуванню істини й цим сприяла незаконному 

засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, 

незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню 

(ч. 4 ст. 1176 ЦК України). Зразком загальної формули є не тільки 

конституційні положення про відповідальність держави (ст. 3, 56 Конституції 

України), а й положення про відшкодування шкоди державою з підстав, 

визначених у статтях 1174–1175 ЦК України. 

Останні позитивні зрушення в правозастосовній діяльності судової 

влади свідчать про подолання законодавчих обмежень переліку підстав щодо 

відповідальності держави з відшкодування шкоди, завданої актами органів 

судочинства. Так, згідно з правовими позиціями ВС з відшкодування шкоди, 

завданої незаконними актами названих органів, визначається, що «за 

відсутності підстав для застосування частини першої статті 1176 ЦК України, 

в інших випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила частини 

шостої цієї статті – така шкода відшкодовується на загальних підставах, 

тобто виходячи із загальних правил про відшкодування шкоди, завданої 

органом державної влади, їх посадовими та службовими особами (статті 

1173, 1174 цього Кодексу)» [439]. Ці правові позиції відтворюються і в інших 

рішеннях ВС [438]. 

Наступним важливим блоком проблем цивільно-правової 

відповідальності є інститут регресу. Його доцільність піддається певному 

сумніву, що зумовлюється такими міркуваннями. Так, право зворотної 

вимоги (регресу) у законі подано в диспозитивному вигляді, як от: держава 

«має право зворотної вимоги» (ч. 3 ст. 1191 ЦК України) або в незрозумілій 

конструкції: держава «застосовує право зворотної вимоги» (ч. 2 ст. 130 КПК 

України). Така поблажливість без сумніву не відповідає принципам 

публічно-правових відносин, суперечить принципу невідворотності 

відповідальності та створює небезпечні передумови для прецеденту 
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«вибірковості» притягнення делінквентів до відповідальності, зводить таку 

відповідальність до трудоправової матеріальної відповідальності, яка 

застосовується на диспозитивних началах. Ученими й надалі пропонується 

поглиблювати приватноправові елементи в публічних відносинах, приміром, 

це ідеї до запровадження страхового правосуддя [290, с. 5]. У системі 

юридичної відповідальності ефективність превентивного та виховного 

впливу, щонайперше, повинна досягатися засобами дисциплінарної та 

кримінальної кари спеціальних суб’єктів. Видається, що неефективність цих 

заходів підштовхнула законодавця до залучення приватноправових елементів 

у публічні відносини між державою та її суб’єктами. Насправді, між 

публічними суб’єктами не може бути приватноправових відносин, вони лише 

за окремими рисами виглядають приватноправовими. 

Також згідно з ч. 3 ст. 1191 ЦК України держава має право зворотної 

вимоги до посадової, службової особи органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а 

згідно зі ст. 130 КПК України ця вимога застосовується тільки до слідчих та 

прокурорів, а ще, згідно з ч. 2 і ч. 3 ст. 25 Закону України «Про Службу 

безпеки України» [477] співробітники СБУ, які виконують свої обов’язки 

відповідно до наданих законодавством повноважень і в рамках Закону, не 

несуть відповідальності за завдані майнові збитки. Такі збитки відповідно до 

законодавства компенсуються за рахунок державного бюджету цією 

Службою. З цих квестій остаточно незрозуміло, чи є судді суб’єктами 

регресної відповідальності. Швидше за все, так, судді мають відповідати 

лише на підставах, визначених у ст. 1176 ЦК України. Відповідальність 

прокурорів та слідчих, на нашу думку, нелогічно розширена указівкою й на 

дисциплінарні проступки, як її підстави, без конкретизації форми вини.  

У всякому разі, повинен бути визначений умисел, до того ж прямий. Хоча й 

для суддів пропонується запровадити цю підставу для їх регресної 

відповідальності [413, с. 17]. Іще питання: чим слідчі та оперативні 

працівники органів безпеки відрізняються від своїх «колег» з інших 



 376 

правоохоронних органів, що не мають імунітету від цивільно-правової 

відповідальності? Такі «дискримінаційні» норми повинні бути «вирівняні», 

через те, що визначальним є процесуальний статус суб’єкта, а не відомчий. 

Загалом відмічаємо й статистичну неефективність інституту регресу. За 

неперсоналізованими даними у період з 2016 – 1 квартал 2018 років тільки у 

чотирьох провадженнях! стягнуто з винних посадових осіб кошти у порядку 

регресу [476], і не факт, що це працівники суду чи правоохоронних органів. 

Загалом інститут регресу не набув свого соціального, правового та 

фіскально-відновного призначення. Зазвичай цивільно-правова 

відповідальність суб’єктів публічної влади зводиться лише до відшкодування 

шкоди державою, і то зі значними лімітами. 

Трохи історії та світового досвіду з цього питання. Ідея відшкодування 

шкоди жертвам судочинства розвивалася нерівномірно в країнах світу, але 

вона впевнено пройшла свій шлях від особистої відповідальності чиновників 

судового відомства до відповідальності держави [511, с. 9]. На сьогодні у 

світі склалося три системи відповідальності за шкоду, спричинену 

правосуддям: 1) регресної відповідальності суддів, характерної для 

французької моделі права, і яка втілена в правовій системі України;  

2) солідарної відповідальності держави та суддів (Іспанія, Італія [413, с. 8]); 

3) імунітету суддів від цивільно-правової відповідальності (США, 

Великобританія, Німеччина) [85, с. 56–57]. Регрес не є обов’язковим 

стандартом. Через те, що така модель відповідальності лиш частково існує в 

країнах Західної Європи, та й КРЄС у п. 57 Висновку 3 (2002) дещо з 

поступливістю доходить «висновку, що є неприйнятною можливість 

притягнення судді до особистої відповідальності за здійснення своїх 

обов’язків, навіть шляхом відшкодування державі, крім випадку умисного 

правопорушення». На фоні цього держави у будь-якому разі, маючи 

потужний фінансовий елемент – казну, намагаються уберегти себе від 

обов’язку повного відшкодування шкоди, завданої її публічними органами чи 

посадовими особами, балансуючи між необхідністю забезпечення реалізації 
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принципу захисту прав людини та правила економії бюджетних коштів. Тому 

інститут регресу у правовідносинах відшкодування шкоди повинен бути 

виключений через свою неефективність та як такий, що посягає на 

самостійність та незалежність владних суб’єктів судочинства. А тому ч. 3 

ст. 130 КПК України та ч. 3 ст. 1191 ЦК України слід виключити. 

Відшкодовувати шкоду, завдану державі, владні суб’єкти 

кримінального процесу, на нашу думку, повинні на засадах їх матеріальної 

відповідальності, зокрема так, як це визначено Законом України «Про 

матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них 

осіб за шкоду, завдану державі» від 3 жовтня 2019 року № 160-IX [459]. Хоча 

очевидна однобокість й цього Закону, оскільки він стосується матеріальної 

відповідальності тих суб’єктів судочинства, що мають статус 

військовослужбовців та поліцейських, оскільки сфокусований на відомчий 

статус, а не на процесуальний. 

Вважаємо, що інститут цивільно-правової відповідальності в 

кримінальному процесі повинен функціонувати в межах цілісної концепції її 

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

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

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

фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення;  

4) цивільного позову в кримінальному процесі; 5) матеріальної 

відповідальності владних суб’єктів судочинства. 

 

Висновки до розділу 4 

 

У четвертому розділі роботи на основі аналізу теорії, законодавства й 

практики юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі виявлені системні її проблеми, що зумовлені: 

фактами зростання кількісних показників правопорушень в 

кримінальному процесі;  
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запитами суспільства на ефективність діяльності усіх гілок влади, 

реальну їх функціональність, особливо судової та правоохоронної системи;  

наявністю легітимних чужорідних елементів у системі правосуддя, чим 

конституюються передумови «ефективного» контролю за носіями судової 

влади шляхом її установлення, зміни та припинення завдяки широким 

дисциплінарним повноваженням; 

природною потребою забезпечення реальної незалежності та 

самостійності суб’єктів судової влади та суб’єктів кримінального 

провадження, що забезпечують утвердження верховенства права та 

законності в кримінальному судочинстві; 

істотними вадами матеріального та процесуального законодавства про 

юридичну відповідальність, браком їх системності, як наслідок – 

суперечливою та неузгодженою практикою. 

У зв’язку з цим запропоновано способи їх вирішення, що полягають у 

наступних узагальнених висновках. 

1. Існує нагальна потреба у розробці наукових доктрин: про юридичну 

відповідальність держави перед людиною з урахуванням її особливостей у 

кримінальному процесі, що має публічно-правову природу; дисциплінарної 

відповідальності суб’єктів публічної служби, у тому ж числі владних та 

професійних суб’єктів юридичного провадження, а також реалізувати наявні 

положення теорії процесуальної відповідальності. 

На цій основі слід ухвалити законодавчі акти, які увійшли б  

до системи законодавства про юридичну відповідальність за 

правопорушення в кримінальному процесі, а саме: 

Закон України «Про відповідальність держави перед людиною», як 

базовий закон у розвиток положення ст. 3 Конституції України; 

Закон України «Про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, 

яка потерпіла від злочину», у якому реалізувати правовий механізм 

проголошеної ідеї про відшкодування майнової шкоди потерпілим від 

злочинів у разі неефективності діяльності правоохоронних органів з 
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розкриття злочинів відповідно до ст. 1177 ЦК України; 

Кодекс про процесуальні правопорушення, у якому конкретизувати усі 

процесуальні правопорушення, а також види заходів процесуальної 

відповідальності за їх вчинення.  

Кодекс про дисциплінарні правопорушення, яким запровадити 

дисциплінарну юстицію для судового порядку несення дисциплінарної 

відповідальності владними та професійними суб’єктами судочинства. 

2. На основі принципу de lege ferenda законодавча модель злочинів 

проти правосуддя повинна мати вигляд системи кримінальних 

правопорушень, що визначені у ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 

КК України, яка унормована на основі єдиного критерію – об’єкта 

злочинного посягання, під яким слід розуміти тільки процесуальні 

правовідносини будь-якої галузевої належності, яким наноситься шкода 

діяннями підвищеної суспільної небезпеки. 

3. Правопорушення, що не являють великої суспільної небезпеки, і 

вчиняються у сфері процесуальних правовідносин, з предмета охорони 

адміністративного деліктного законодавства повинні бути вилучені та 

включені до процесуального деліктного законодавства, а саме, до нового 

Кодексу про процесуальні правопорушення. 

4. Систему цивільно-правової відповідальності в кримінальному процесі 

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

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

кримінального процесу (інших проваджень); 2) реабілітації;  

3) відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 

правопорушення; 4) цивільного позову в кримінальному процесі;  

5) матеріальної відповідальності владних суб’єктів судочинства, які слід 

визначити в окремих законах.  

Інститут регресу у правовідносинах відшкодування шкоди повинен 

бути виключений через свою неефективність та як такий, що посягає на 

самостійність та незалежність владних суб’єктів судочинства. 
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5. КПК України необхідно доповнити нормами, якими запровадити: 

заборону зловживання правами та повноваженнями (п. 23 ст. 7, ст. 29-1) та 

відповідальність держави перед людиною (п. 24 ст.7, ст. 29-2) як засади 

кримінального провадження; інститут окремих ухвал (постанов) суду, 

прокурора і слідчого (ст. 110-1); додаткові гарантії незалежності від 

незаконного переслідування окремих суб’єктів кримінального провадження 

(ч. 1 ст. 480 КПК України доповнити такими пунктами: «11) слідчого 

(детектива); 12) оперативного працівника; 13) експерта, спеціаліста та 

перекладача» з відповідними доповненнями й інших статей Глави 37 КПК 

України; імперативний характер застосування процесуальної 

відповідальності (ст. 330, 379 та ін.). 

 

 



 381 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено основні наукові результати дослідження 

комплексної проблеми юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі, які можна кваліфікувати як серйозне досягнення в 

розвитку теорії кримінального процесу. Головними новими теоретичними та 

практичними результатами цього дослідження є: 

1. Юридична відповідальність існує в правовій дійсності винятково як 

відповідальність за правопорушення (відповідно до категоріальної пари 

«причина» – «наслідок») або vice versa «правопорушення» – «юридична 

відповідальність»). Будь-яка юридична відповідальність – це інститут 

публічного права. Основною атрибутивною ознакою юридичної 

відповідальності є ознака примусу в різних його правових іпостасях.  

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

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі, як певний 

юридичний режим, являє собою особливу цілісну систему регулювального та 

охоронного впливу на кримінальні процесуальні правовідносини, що 

спрямовано в цілому на вирішення завдань кримінального провадження. 

Такий вплив забезпечуються усім комплексом (системою) юридичної 

відповідальності, а не тільки засобами процесуального характеру.  

Системоутворювальними факторами інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі визначено:  

1) спільність завдань регулювального та охоронного комплексного впливу на 

конкретну систему правовідносин – кримінальних процесуальних; 2) єдність 

групи правопорушень, що вчиняються в конкретній системі кримінальних 

процесуальних правовідносин, хоча й різної галузевої належності;  

3) спільність групи спеціальних суб’єктів, що потенційно можуть вчинювати 

(вчинюють) ці правопорушення – суб’єкти кримінального процесу. 

Єдність цієї системи забезпечується наявністю зовнішніх та 

внутрішніх системних субординаційних та координаційних зв’язків. Її 
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елементам (галузевим видам відповідальності) притаманний 

детермінувальний вплив одного на одне та зовнішні й внутрішні 

трансформаційні процеси. Загалом система цієї юридичної відповідальності 

через синергію прагне до створення єдиних методологічних підходів, 

уніфікації законодавства та практичних процедур, законодавчого їх 

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

законодавства вона схильна до ентропійних явищ у законотворчій та 

практичній діяльності. 

3. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі за своєю правовою природою є кримінальним процесуальним 

інститутом, а за галузевою належністю – комплексним (міжгалузевим). Її 

систему de lege lata складають такі галузеві види юридичної відповідальності: 

кримінальна, кримінальна процесуальна, адміністративна, дисциплінарна та 

цивільно-правова. De lege ferenda пропонується нова галузева модель 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі: 

кримінальна, кримінальна процесуальна, дисциплінарна, цивільно-правова; з 

неї необхідно вилучити адміністративну відповідальність, шляхом 

законодавчої трансформації адміністративних правопорушень 

процесуального характеру та відповідальності за них у процесуальні, як 

непритаманній відповідальності для сфери судочинства. 

4. Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному 

процесі характеризується такими атрибутивними ознаками: 1) вид 

державного примусу; 2) безумовний наслідок встановленого (доведеного) 

складу вчиненого правопорушення в кримінальному процесі, як єдиної її 

підстави; 3) визначається специфічним основним об’єктом правової охорони; 

4) обов’язковий елемент статусу суб’єктів кримінального процесу; 5) форма 

реалізації санкції правової норми; 6) реалізується в ході правозастосовної 

діяльності уповноважених державних органів або їх посадових осіб, а також 

міжнародних інституцій; 7) реалізується у спосіб належної правової 

процедури. Ці ознаки розкривають її правову суть та є методологічним 
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підґрунтям для її відмежування від інших понять. 

5. Компонентами теорії юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі є такі складові: 1) мета, цілі, 

завдання та функції юридичної відповідальності за правопорушення в 

кримінальному процесі; 2) засади цієї відповідальності; 3) її підстави, умови 

та стадії; 4) встановлений склад правопорушення в кримінальному процесі як 

підстава юридичної відповідальності; 5) система юридичної відповідальності 

за правопорушення в кримінальному процесі, її системні теоретичні, 

законодавчі та практичні проблеми і напрями їх вирішення. 

6. Під метою застосування юридичної відповідальності за 

правопорушення в кримінальному процесі варто розуміти її позитивний 

ефект – бажану та очікувану в майбутньому модель належної функціональної 

поведінки суб’єктів кримінального процесу як юридичного засобу 

забезпечення праксеологічної справності кримінального провадження.  

Основними цілями юридичної відповідальності за правопорушення в 

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

упорядкування суспільних (правових) відносин у сфері кримінального 

провадження та їх удосконалення; 2) виправлення правопорушників  

та виховання інших громадян; 3) відновлення порушених суспільних та 

правових (процесуальних) відносин і станів; 4) покарання винуватого  

у вчиненні правопорушення; 5) запобігання вчиненню правопорушень у 

майбутньому.  

7. Систему функцій юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі складають регулятивна, виховна, відновлювальна, 

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

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

юридичної відповідальності та правової ситуації проявляється не лінійно, а 

полігонально в їх системі, і насамперед визначають правопоновлювальне 

призначення інституту юридичної відповідальності в кримінальному процесі. 

8. У системі засад юридичної відповідальності за правопорушення  
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в кримінальному процесі основоположне місце посідає конституційна засада 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, що потребує 

законодавчої легітимізації в КПК України, як і засада кримінального 

провадження. Реалізація цієї засади має бути основана на вимогах повного та 

безумовного відшкодування шкоди, завданої незаконними діями і рішеннями 

владних суб’єктів кримінального провадження, а також за неефективність 

їхньої діяльності. 

9. Підставами юридичної відповідальності за правопорушення в кримі-

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

визначають логіку послідовних процесуально-пізнавальних дій у перебігу 

реалізації юридичної відповідальності суб’єктами, на яких покладено 

виконання цієї функції, віддзеркалюють внутрішню сторону діяльності 

суб’єктів покладення юридичної відповідальності. Додатково виділено 

дискваліфікаційну підставу – фактичні або юридичні підстави чи їх 

сукупність, що слугують підставами для припинення (зміни) правовідносин 

відповідальності на будь-якому етапі їх розвитку. У рамках концепту 

процесуальної детермінації лише процесуальна підстава є єдиним 

фундаментом легального визначення (дескрипції) нормативної, фактичної та 

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

між ними та виникнення, розвитку й припинення правовідносин юридичної 

відповідальності. 

10. Головною умовою юридичної відповідальності за правопорушення  

в кримінальному процесі є чітко визначений загальний правовий статус 

суб’єкта, в корпусі якого одночасно міститься і його окремий кримінальний 

процесуальний статус; таким чином він є, з одного боку, суб’єктом 

кримінального процесу, а з іншого – суб’єктом тої чи іншої галузевої 

юридичної відповідальності. Юридична відповідальність – обов’язковий 

елемент правового (процесуального) статусу. 

11. Загальнотеоретичну конструкцію стадій юридичної 

відповідальності складають такі стадії: 1) ініціації; 2) конкретизації;  
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3) реалізації та 4) припинення юридичної відповідальності. Ці стадії 

демонструють логіку та хронологію послідовних процесуальних дій у 

правовому механізмі реалізації юридичної відповідальності. Вони 

законодавчо конкретизуються у стадіях того чи іншого юридичного 

провадження, що не може мати вигляд іншої теоретичної та законодавчої 

конструкції. 

12. Правопорушення в кримінальному процесі за своєю правовою 

природою є кримінальним процесуальним інститутом, правова етіологія яких 

передусім відстежується в генетичних взаємозв’язках з кримінальними 

процесуальними правовідносинами, як особливим юридичним режимом, а не 

з їхньою юридично-галузевою адресою реєстрації. За галузевою належністю 

цей інститут є комплексним (міжгалузевим), бо охоплює правові норми 

різних галузей права юридичної відповідальності за їх вчинення. 

Систему правопорушень у кримінальному процесі складають 

кримінальні процесуальні правопорушення моногалузевого характеру 

(визначені лише в КПК України і за які передбачено лише кримінальну 

процесуальну відповідальність), а також кримінальні процесуальні 

правопорушення полігалузевого характеру (за вчинення яких передбачено й 

інші види юридичної відповідальності). Водночас останні мають й інакшу, 

окрім процесуальної, правову (законодавчу) природу: кримінально-правову, 

адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову.  

Неконкретизовані законодавчі визначення, викладені в законодавчих 

конструкціях загального характеру: «невиконання процесуальних 

обов’язків», «порушення присяги», «зловживання правом» тощо мають бути 

вилучені з тексту закону. Усі вони не становлять самостійні підстави 

юридичної відповідальності, а є лише неконкретизованими назвами 

правопорушень у кримінальному процесі. Масив правопорушень в 

кримінальному процесі та юридична відповідальність за них має бути 

систематизовано та законодавчо визначено (конкретизовано)  

у відповідних галузевих законах (кодексах), що відповідає сучасній 
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національній доктрині законодавчої визначеності, системі права та 

законодавства. Моногалузеві процесуальні правопорушення потрібно 

викласти в окремому Кодексі про процесуальні правопорушення. 

«Диспозитивні» формулювання підстав застосування юридичної 

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

та ін.), повинні бути вилучені, бо юридична відповідальність кріпиться на 

засадах її невідворотності (імперативності). 

Для владних та професійних суб’єктів процесу має наставати лише 

правопоновлювальна процесуальна відповідальність, що має преюдиціальне 

значення для їхньої можливої подальшої дисциплінарної відповідальності. 

Факти вчинення процесуальних правопорушень владними та професійними 

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

(постанови) суду, прокурора і слідчого, а тому КПК України потрібно 

доповнити ст. 110-1 відповідного змісту. 

13. Проблеми об’єктивно-протиправних діянь полягають насамперед  

в наукових проблемах психологічної концепції вини, догматичний зміст якої 

здебільшого не піддається сумніву та не переглядається протягом останніх 

десятиліть. Вину, спираючись на інтегровані уявлення психологічної, 

нормативної та оцінної її концепцій, пропонується поділяти на кримінальну, 

цивільно-правову, дисциплінарну та процесуальну. Зміст та конструкція вини 

в складі процесуальних правопорушень має розкриватися насамперед 

завдяки правозастосовній інтерпретації законодавчих установлень типу 

«невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання», «неналежне 

ставлення до службових обов’язків», «невиконання чи неналежне виконання 

службових обов’язків». Наслідками за вчинення об’єктивно-правових діянь 

завжди є застосування поновлювальних заходів юридичної відповідальності, 

а у визначених законом випадках – і штрафної відповідальності. 

14. Тільки встановлення справжніх причин помилок, яких 

припустилися певні функціонери кримінального судочинства, може бути 

обов’язковою передумовою правильного вирішення питання про настання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w122
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED#w123
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юридичної відповідальності. Тому причин помилок у кримінальному процесі 

треба дошукуватися не тільки у пізнавальному феномені – омані, – але й  

у діяльнісній сфері – як наслідку необґрунтованого ризику та неналежного 

ставлення до виконання службових обов’язків. У разі винуватого порушення 

закону, коли хтось із юристів припустився помилки або ж неналежно 

поставився до виконання службових обов’язків, то тоді має наступати 

каральна юридична відповідальність; у будь-якому разі застосовуються 

визначені законом процесуальні засоби поновлення порушеної законності.  

15. Законодавче конструювання злочинів проти правосуддя слід 

здійснювати за єдиним критерієм – об’єктом злочинного посягання як 

основної конструктивної ознаки складу правопорушення; ним (об’єктом) 

треба вважати тільки процесуальні правовідносини у відповідній судовій 

юрисдикції, яким протиправними діяннями підвищеної суспільної небезпеки 

завдається шкода. А тому розділ XVIII КК України повинен містити злочини, 

передбачені ст. 371–376-1, 380–388, 389-1, 396–397, 400-1 КК України; інші 

ж злочини з цього розділу мають бути переміщенні до інших розділів КК 

України. 

Однією з гарантій від незаконного кримінального переслідування 

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

оперативного працівника, експерта, спеціаліста та перекладача) має стати 

особливий порядок кримінального провадження щодо цих суб’єктів. 

16. Для реального обмеження командно-адміністративного елемента  

в дисциплінарних провадженнях щодо владних та професійних суб’єктів 

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

(провадження) мають реалізовуватися в рамках дисциплінарної юстиції, що 

загалом відповідає європейським стандартам. Процесуальні дисциплінарні та 

інші дисциплінарні правопорушення та відповідальність за них для цих 

суб’єктів юридичного провадження, а також для усіх інших державних 

службовців, доцільно визначити в єдиному уніфікованому Кодексі про 

дисциплінарні правопорушення. 
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17. Систему цивільно-правової відповідальності в кримінальному 

процесі складають інститути (субінститути): 1) відшкодування шкоди, 

завданої незаконними актами (рішеннями, діями та бездіяльністю) владних 

суб’єктів кримінального процесу (інших проваджень); 2) реабілітації;  

3) відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 

правопорушення; 4) цивільного позову в кримінальному процесі;  

5) матеріальної відповідальності владних суб’єктів судочинства, що слід 

визначити в окремих законах.  

Інститут регресу у правовідносинах відшкодування шкоди повинен 

бути вилучений через свою юридико-соціальну небезпеку, оскільки він 

реально посягає на самостійність та незалежність владних суб’єктів 

судочинства. 

18. За результатами дослідження сформульовано й низку інших 

конкретних пропозицій на удосконалення чинного законодавства України. 

Викладено нові редакції: 1) п. 23, 24 ст. 7, 9, 29-1, 29-2, 130, 131, 110-1, 330, 

379, 480 КПК України; 2) ст. 25-1, 67, 375, 384 КК України; 3) ст. 1191 ЦК 

України; 4) ст. 185-3, 185-8 КУпАП; 5) ст. 105, 106, 109 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». 
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Додаток Б 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

пропозицій внесення змін до чинного законодавства України з метою 

удосконалення відповідальності суб’єктів судочинства 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

До Кримінального кодексу України 

Відсутня  Стаття 25-1. Складна вина 

Складна вина характеризується умисним 

вчиненням злочину і необережністю 

стосовно наслідків, що настали. У цілому 

такий злочин визнається вчиненим умисно. 

Стаття 67. Обставини, які обтяжують 

покарання 

… 

4) вчинення злочину у зв’язку з 

виконанням потерпілим службового або 

громадського обов’язку; 

 

Стаття 67. Обставини, які обтяжують 

покарання 

… 

4) вчинення злочину у зв’язку з 

виконанням потерпілим (а рівно 

членами його сім’ї і близькими 

родичами) службового, професійного, 

громадського або іншого, покладеного на 

нього відповідно до закону, обов’язку; 

Відсутня  Стаття 375. Постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови 

… 

3. Незаконне виправдання особи, 

винуватої у вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину – … 

Стаття 384. Введення в оману суду або 

іншого уповноваженого органу 

… 

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням 

у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, 

або зі штучним створенням доказів 

обвинувачення чи захисту, а також вчинені 

з корисливих мотивів, - 

… 

Стаття 384. Введення в оману суду або 

іншого уповноваженого органу 

… 

2. Ті самі дії, а також дії підозрюваного 

(обвинуваченого), поєднані з 

обвинуваченням у тяжкому чи особливо 

тяжкому злочині, або зі штучним 

створенням доказів обвинувачення чи 

захисту, а також вчинені з корисливих 

мотивів, - 

… 

До Цивільного кодексу України 

Стаття 1191. Право зворотної вимоги до 

винної особи 

… 

3. Держава, відшкодувавши шкоду, 

завдану посадовою, службовою особою 

органу, що здійснює оперативно-розшукову 

Стаття 1191. Право зворотної вимоги 

до винної особи 

… 

3. Виключити  

… 
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Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, має право зворотної 

вимоги до цієї особи тільки у разі 

встановлення в її діях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним 

вироком суду щодо неї, який набрав 

законної сили. 

… 

До Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду 

або Конституційного Суду України 

Неповага до суду, що виразилась у 

злісному ухиленні від явки в суд свідка, 

потерпілого, позивача, відповідача або в 

непідкоренні зазначених осіб та інших 

громадян розпорядженню головуючого чи в 

порушенні порядку під час судового 

засідання, а так само вчинення будь-ким 

дій, які свідчать про явну зневагу до суду 

або встановлених у суді правил, - 

… 

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду 

або Конституційного Суду України 

Неповага до суду, що виразилась у 

злісному ухиленні від явки в суд свідка, 

потерпілого, підозрюваного (обвинува-

ченого), позивача, відповідача або в 

непідкоренні зазначених осіб та інших 

громадян розпорядженню головуючого чи в 

порушенні порядку під час судового 

засідання, а так само вчинення будь-ким 

дій, які свідчать про явну зневагу до суду 

або встановлених у суді правил, - 

… 

Стаття 185-8. Ухилення від виконання 

законних вимог прокурора 

Невиконання посадовою особою 

законних вимог прокурора - 

тягне за собою накладення штрафу від 

двадцяти до сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ухилення від виконання законних вимог 

прокурора щодо прибуття в орган 

прокуратури, - 

тягне за собою накладення штрафу від 

двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Стаття 185-8. Ухилення від виконання 

законних вимог прокурора, слідчого та 

адвоката 

Невиконання посадовою особою 

законних вимог прокурора, слідчого та 

адвоката - 

тягне за собою накладення штрафу від 

двадцяти до сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ухилення від виконання законних вимог 

прокурора та слідчого щодо прибуття в 

орган прокуратури чи досудового 

розслідування, - 

тягне за собою накладення штрафу від 

двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

До Кримінального процесуального кодексу України 

Відсутня   Стаття 7. Загальні засади кримінального 

провадження 

1. … 

23) неприпустимість зловживання 

процесуальними правами та повно-

важеннями; 

24) відповідальності держави перед 

людиною. 

Стаття 9. Законність 

1. Під час кримінального провадження 

суд, слідчий суддя, прокурор, керівник 

Стаття 9. Законність 

1. Під час кримінального провадження 

суд, слідчий суддя, прокурор, керівник 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w12
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Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

органу досудового розслідування, слідчий, 

інші службові особи органів державної 

влади зобов’язані неухильно додержуватися 

вимог Конституції України, цього Кодексу, 

міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, вимог інших актів 

законодавства. 

органу досудового розслідування, слідчий, 

інші службові особи органів державної 

влади зобов’язані неухильно додержуватися 

вимог Конституції України, цього Кодексу, 

міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, вимог інших актів 

законодавства. За невиконання вимог 

законодавства настає відповідальність, 

передбачена законом. 

Відсутня  

 

 

 

Стаття 29-1. Неприпустимість 

зловживання процесуальними правами 

та повноваженнями 

1. Учасники судового процесу та їхні 

представники повинні добросовісно 

користуватися процесуальними правами; 

зловживання процесуальними правами не 

допускається. 

2. Залежно від конкретних обставин суд, 

прокурор чи слідчий може визнати 

зловживанням процесуальними правами дії, 

що суперечать завданню кримінального 

судочинства, зокрема подання скарги на 

процесуальне рішення, яке не підлягає 

оскарженню, не є чинним або дія якого 

закінчилася (вичерпана), подання 

клопотання (заяви) для вирішення питання, 

яке вже вирішено судом, за відсутності 

інших підстав або нових обставин, 

заявлення завідомо безпідставного відводу 

або вчинення інших аналогічних дій, що 

спрямовані на безпідставне затягування чи 

перешкоджання розслідуванню, розгляду 

справи чи виконання судового рішення. 

3. Якщо подання скарги, заяви, 

клопотання визнається зловживанням 

процесуальними правами, суд, прокурор чи 

слідчий з урахуванням обставин справи має 

право залишити без розгляду або повернути 

скаргу, заяву, клопотання. 

4. Суд, прокурор чи слідчий зобов’язані 

вживати заходів для запобігання 

зловживанню процесуальними правами. У 

випадку зловживання процесуальними 

правами учасником судового процесу суд 

застосовує до нього заходи, визначені цим 

Кодексом. 

Відсутня  

 
Стаття 29-2. Відповідальність держави 

перед людиною 

1. Права і свободи людини та їх гарантії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E7%EB%EE%E2%E6%E8%E2%E0#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w19
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Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. 

2. За шкоду, завдану людині 

(постраждалому) діями, бездіяльністю та 

рішеннями державних органів та їх 

посадових осіб,  а також у випадках 

неефективного кримінального проваджен-

ня, держава несе відповідальність на 

засадах повного та безумовного 

відшкодування шкоди за рахунок 

Державного бюджету України у порядку, 

визначеному законом. 

3. Постраждалий має право звертатися з 

судовим позовом до держави про 

відшкодування йому завданої шкоди та на 

відшкодування усіх витрат, пов’язаних з 

провадженням по відшкодуванню шкоди. 

4. Державні органи та посадові особи, 

відповідно до їх компетенції, у випадках 

виявлення будь-якої шкоди, завданої 

постраждалому, зобов’язані ініціювати 

провадження по її відшкодуванню в 

порядку, визначеному законом. 

Стаття 130. Відшкодування (компен-

сація) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю 

1. Шкода, завдана незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, 

що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, відшкодовується 

державою за рахунок Державного бюджету 

України у випадках та в порядку, 

передбачених законом. 

2. Держава, відшкодувавши шкоду, 

завдану слідчим, прокурором, застосовує 

право зворотної вимоги до цих осіб у разі 

встановлення в їхніх діях складу 

кримінального правопорушення за 

обвинувальним вироком суду, який набрав 

законної сили, або дисциплінарного 

проступку незалежно від спливу строків 

застосування та дії дисциплінарного 

стягнення. 

Стаття 130. Відшкодування (компен-

сація) шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю 

1. Шкода, завдана незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, 

що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, відшкодовується 

державою за рахунок Державного бюджету 

України у випадках та в порядку, 

передбачених законом. 

Виключити  

Стаття 131. Види заходів забезпечення 

кримінального провадження 

1. Заходи забезпечення кримінального 

провадження застосовуються з метою 

досягнення дієвості цього провадження. 

Стаття 131. Види заходів забезпечення 

кримінального провадження 

1. Заходи забезпечення кримінального 

провадження застосовуються з метою 

досягнення дієвості цього провадження. 
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Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

Учасники провадження у разі 

невиконання процесуальних обов’язків 

несуть відповідальність, передбачену 

законом. 

Відсутня  Стаття 110-1. Окрема ухвала 

(постанова) суду, прокурора і слідчого 

1. Суд, прокурор і слідчий, виявивши під 

час кримінального провадження порушення 

закону, може постановити окрему ухвалу 

(постанову) і направити її відповідним 

суб’єктам владних повноважень для вжиття 

заходів щодо усунення причин та умов, що 

сприяли порушенню закону. 

2. У разі необхідності суд може 

постановити окрему ухвалу про наявність 

підстав для розгляду питання щодо 

притягнення до відповідальності осіб, 

рішення, дії чи бездіяльність яких 

визнаються протиправними. 

3. Суд може постановити окрему ухвалу 

у випадку зловживання процесуальними 

правами, порушення процесуальних 

обов’язків, неналежного виконання 

професійних обов’язків або іншого 

порушення законодавства адвокатом або 

прокурором. Окрема ухвала щодо 

прокурора або адвоката надсилається 

органу, до повноважень якого належить 

притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора або адвоката 

відповідно. 

4. В окремій ухвалі суд має зазначити 

закон чи інший нормативно-правовий акт (у 

тому числі його статтю, пункт тощо), 

вимоги яких порушено, і в чому саме 

полягає порушення. 

5. З метою забезпечення виконання 

вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд 

встановлює у ній строк для надання 

відповіді залежно від змісту вказівок та 

терміну, необхідного для їх виконання. 

6. Окрему ухвалу може бути винесено 

судом першої інстанції, судами апеляційної 

чи касаційної інстанцій. 

7. Окрема ухвала може бути оскаржена 

особами, яких вона стосується. Окрема 

ухвала Верховного Суду є остаточною і 

оскарженню не підлягає. 

8. Суд вищої інстанції може постановити 

окрему ухвалу в разі допущення судом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w114
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нижчої інстанції неправильного 

застосування норм матеріального права або 

порушення норм процесуального права, 

незалежно від того, чи є такі порушення 

підставою для скасування або зміни 

судового рішення. Такі самі повноваження 

має Велика Палата Верховного Суду щодо 

питань передачі справ на розгляд Великої 

Палати. 

9. Окрема ухвала стосовно порушення 

законодавства, яке містить ознаки 

кримінального правопорушення, надси-

лається прокурору або органу досудового 

розслідування, які повинні надати суду 

відповідь про вжиті ними заходи у 

визначений в окремій ухвалі строк. За 

відповідним клопотанням прокурора або 

органу досудового розслідування вказаний 

строк може бути продовжено. 

10. Прокурор і слідчий у випадку 

виявлення фактів зловживання 

процесуальними правами, порушення 

процесуальних обов’язків, неналежного 

виконання професійних обов’язків 

адвокатом або іншого порушення 

законодавства звертаються до слідчого 

судді про винесення окремої ухвали. 

Стаття 330. Заходи до порушників 

порядку судового засідання 

1. Якщо обвинувачений порушує 

порядок у залі судового засідання або не 

підкоряється розпорядженням головуючого 

у судовому засіданні, останній попереджає 

обвинуваченого про те, що в разі 

повторення ним зазначених дій його буде 

видалено з зали судового засідання. При 

повторному порушенні обвинуваченим 

порядку судового засідання він може бути 

видалений за ухвалою суду з зали засідання 

тимчасово або на весь час судового 

розгляду. Якщо такий обвинувачений не 

представлений захисником, суд 

зобов’язаний залучити захисника для 

здійснення захисту за призначенням і 

відкласти судовий розгляд на строк, 

необхідний для його підготовки до захисту. 

Після повернення до зали засідання 

обвинуваченому надається можливість 

ознайомитися з доказами, які були 

досліджені, а також з рішеннями, які були 

Стаття 330. Заходи до порушників 

порядку судового засідання 

1. Якщо обвинувачений порушує 

порядок у залі судового засідання або не 

підкоряється розпорядженням головуючого 

у судовому засіданні, останній попереджає 

обвинуваченого про те, що в разі 

повторення ним зазначених дій його буде 

видалено з зали судового засідання. При 

повторному порушенні обвинуваченим 

порядку судового засідання він 

видаляється за ухвалою суду з зали 

засідання тимчасово або на весь час 

судового розгляду. Якщо такий 

обвинувачений не представлений 

захисником, суд зобов’язаний залучити 

захисника для здійснення захисту за 

призначенням і відкласти судовий розгляд 

на строк, необхідний для його підготовки 

до захисту. 

Після повернення до зали засідання 

обвинуваченому надається можливість 

ознайомитися з доказами, які були 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15?find=1&text=%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w114
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ухвалені за його відсутності, та дати 

пояснення щодо них. У разі видалення 

обвинуваченого на весь час судового 

розгляду, судове рішення, яким закінчено 

провадження в суді, негайно оголошується 

обвинуваченому після його ухвалення. 

2. У разі невиконання розпорядження 

головуючого прокурором чи захисником 

головуючий робить їм попередження про 

відповідальність за неповагу до суду. При 

повторному порушенні порядку у залі 

судового засідання їх може бути 

притягнуто до відповідальності, 

встановленої законом. 

3. У разі невиконання розпорядження 

головуючого іншими особами, присутніми 

у судовому засіданні, головуючий робить їм 

попередження про відповідальність за 

неповагу до суду. При повторному 

порушенні порядку у залі судового 

засідання їх за ухвалою суду може бути 

видалено із зали судового засідання та 

притягнуто до відповідальності, 

встановленої законом. 

4. … 

досліджені, а також з рішеннями, які були 

ухвалені за його відсутності, та дати 

пояснення щодо них. У разі видалення 

обвинуваченого на весь час судового 

розгляду, судове рішення, яким закінчено 

провадження в суді, негайно оголошується 

обвинуваченому після його ухвалення. 

2. У разі невиконання розпорядження 

головуючого прокурором чи захисником 

головуючий робить їм попередження про 

відповідальність за неповагу до суду. При 

повторному порушенні порядку у залі 

судового засідання вони притягаються до 

відповідальності, встановленої законом. 

3. У разі невиконання розпорядження 

головуючого іншими особами, присутніми 

у судовому засіданні, головуючий робить їм 

попередження про відповідальність за 

неповагу до суду. При повторному 

порушенні порядку у залі судового 

засідання вони за ухвалою суду 

видаляються із зали судового засідання та 

притягаються до відповідальності, 

встановленої законом. 

4. … 

Стаття 379. Виправлення описок і 

очевидних арифметичних помилок у 

судовому рішенні 

1. Суд має право за власною ініціативою 

або за заявою учасника кримінального 

провадження чи іншої заінтересованої 

особи виправити допущені в судовому 

рішенні цього суду описки, очевидні 

арифметичні помилки незалежно від того, 

набрало судове рішення законної сили чи 

ні. 

Стаття 379. Виправлення описок і 

очевидних арифметичних помилок у 

судовому рішенні 

1. Суд зобов’язаний за власною 

ініціативою або за заявою учасника 

кримінального провадження чи іншої 

заінтересованої особи виправити допущені 

в судовому рішенні цього суду описки, 

очевидні арифметичні помилки незалежно 

від того, набрало судове рішення законної 

сили чи ні. 

Стаття 480. Особи, щодо яких 

здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження 

1. Особливий порядок кримінального 

провадження застосовується стосовно: 

… 

відсутній 

Стаття 480. Особи, щодо яких 

здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження 

1. Особливий порядок кримінального 

провадження застосовується стосовно: 

… 

11) слідчого (детектива);  

12) оперативного працівника;  

13) експерта, спеціаліста та 

перекладача. 

 

До Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Стаття 105. Завдання Національ-

ної школи суддів України 
Стаття 105. Завдання Національ-

ної школи суддів України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?find=1&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#w128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?find=1&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#w128
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1. Національна школа суддів України 

здійснює: 

… 

4) проведення курсів навчання, 

визначених кваліфікаційним або 

дисциплінарним органом, для підвищення 

кваліфікації суддів, які тимчасово 

відсторонені від здійснення правосуддя; 

… 

1. Національна школа суддів України 

здійснює: 

… 

4) Виключити  

… 

Стаття 106. Підстави дисциплінарної 

відповідальності судді 

1. Суддю може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження з таких 

підстав: 

… 

14) непроходження курсу підвищення 

кваліфікації в Національній школі суддів 

України відповідно до направлення, 

визначеного органом, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо суддів, 

або непроходження подальшого 

кваліфікаційного оцінювання для 

підтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді, або 

непідтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному 

суді за результатами цього кваліфікаційного 

оцінювання; 

… 

Стаття 106. Підстави дисциплінарної 

відповідальності судді 

1. Суддю може бути притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження з таких 

підстав: 

… 

14) непроходження кваліфікаційного 

оцінювання для підтвердження здатності 

судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді, або непідтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді за результатами цього 

кваліфікаційного оцінювання; 

… 

Стаття 109. Дисциплінарне стягнення 

стосовно судді 

1. До суддів може застосовуватися 

дисциплінарне стягнення у виді: 

… 

4) подання про тимчасове (від одного до 

шести місяців) відсторонення від 

здійснення правосуддя - з позбавленням 

права на отримання доплат до посадового 

окладу судді та обов’язковим направленням 

судді до Національної школи суддів України 

для проходження курсу підвищення 

кваліфікації, визначеного органом, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо 

суддів, та подальшим кваліфікаційним 

оцінюванням для підтвердження здатності 

судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді; 

… 

 

Стаття 109. Дисциплінарне стягнення 

стосовно судді 

1. До суддів може застосовуватися 

дисциплінарне стягнення у виді: 

… 

4) подання про тимчасове (від одного до 

шести місяців) відсторонення від 

здійснення правосуддя - з позбавленням 

права на отримання доплат до посадового 

окладу судді та обов’язковим каліфі-

каційним оцінюванням для підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді; 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?find=1&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#w129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?find=1&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#w129
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Перехідні положення 

Відсутня 1. Доручити Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної 

діяльності до 1 січня 2021 року 

забезпечити розробку проектів Кодексу 

про процесуальні правопорушення, 

Кодексу про дисциплінарні право-

порушення, Законів України «Про 

юридичну відповідальність держави 

перед людиною», «Про відшкодування 

майнової шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від злочину», «Про органи 

досудового розслідування». 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

щодо пропозицій внесення змін до чинного законодавства України з метою 

удосконалення відповідальності суб’єктів судочинства 

 

1. Обґрунтування необхідності внесення змін до чинного законодавства 

України.  

Запропоновані зміни підготовлені з урахуванням проблем, що виникають при 

застосуванні юридичної відповідальності до суб’єктів судочинства за невиконання ними 

їх процесуальних обов’язків. 

Ураховуючи багатогалузеву природу юридичної відповідальності суб’єктів 

судочинства, пропозиції направлені на удосконалення низки законів. 

1. До Кримінального кодексу України пропонується: 

включити статтю, якою визначити складну форму вини, щодо якої існують 

теоретичні конструкції та практичні рекомендації, без належної законодавчої основи; 

п. 4 ст. 67 «Обставини, які обтяжують покарання» викласти у наступній редакції: 

«вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим (а рівно членами його сім’ї і 

близькими родичами) службового, професійного, громадського або іншого, покладеного 

на нього відповідно до закону, обов’язку», чим запровадити додаткові гарантії захисту 

прав не тільки потерплих, а й членів їх сімей і близьких родичів, які страждають не рідше 

ніж самі потерпілі при виконанні ними публічних, професійних та громадських 

обов’язків, перелік яких також запропоновано розширити; 

ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або постанови» доповнити окремою формою постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудних рішень, пов’язаних з незаконним виправданням особи, 

винуватої у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 

установити для підозрюваних (обвинувачених) кримінальну відповідальність за 

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, поєднані з обвинуваченням 

інших осіб у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів 

обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів. 

2. Пропонується виключити регресну відповідальність для владних суб’єктів 

судочинства, визначену у ст. 1191 ЦК та у ст. 130 КПК України, як таку, що створює 

загрози забезпеченню їх незалежності та самостійності. Таку ж думку висловлюють й 

міжнародні організації. 
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3. Пропонується усунути прогалини адміністративної відповідальності учасників 

судочинства підозрюваного (обвинуваченого) при прояві ними неповаги до суду (ст. 185-3 

КУпАП), а також за ухилення від виконання законних вимог слідчого та адвоката, що 

задекларовано у процесуальному законодавстві. 

4. До Кримінального процесуального кодексу України пропонується: 

внести доповнення, якими визначити принципи неприпустимості зловживання 

правами та відповідальності держави перед людиною за шкоду, завдану її державними 

органами та посадовими особами; 

включити статтю «Окремі ухвали (постанови) суду, прокурора і слідчого», якою 

передбачити правові основи реагування судом, прокурором та слідчим на порушення 

закону у кримінальному судочинстві. Зокрема аналоги таких статей містяться в інших 

процесуальних кодексах, окрім КПК України; 

усунути диспозитивні процесуальні підстави застосування юридичної 

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

оскільки юридична відповідальність основується на засадах її невідворотності; 

запровадити додаткові гарантії від незаконного кримінального переслідування 

окремим професійним учасникам судочинства (слідчому, оперативному працівнику, 

експерту, спеціалісту та перекладачу), запровадивши особливий порядок кримінального 

провадження щодо них. 

5. До Закону України «Про судоустрій і статус суддів» внести зміни, виключивши 

дисциплінарне стягнення, що може застосовуватися до суддів, у вигляді: «проходження 

курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України», як такого, що не 

відповідає принципу доцільності. 

6. На найближчу перспективу пропонується розробка проектів: 

Кодексу про процесуальні правопорушення з метою узаконення процесуальної 

відповідальності та конкретизації процесуальних правопорушень невеликої суспільної 

небезпеки, що вчиняються у всіх видах судочинства; 

Кодексу про дисциплінарні правопорушення з метою запровадження 

дисциплінарної юстиції в Україні для усіх суб’єктів публічної служби, а також для 

владних та професійних суб’єктів судочинства, як важливої гарантії їх незалежності при 

застосуванні до них екстремальних заходів дисциплінарної відповідальності (позбавлення, 

звільнення); 

Закону України «Про юридичну відповідальність держави», яким визначити 

процедури відшкодування завданої шкоди особам, що постраждали від дій, бездіяльності 

та рішень державних органів та їх посадових осіб; 

Закону України «Про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла 

від злочину», яким запровадити інститут, що задекларований у ст. 1177 ЦК України; 

Закону України «Про органи досудового розслідування», яким визначити 

процедури, окрім усього, й процедури притягнення слідчих до дисциплінарної 

відповідальності за участю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій слідчих, підвищити 

гарантії їх самостійності. 

2. Мета необхідності внесення змін. 

Запропонований комплекс заходів законодавчого характеру сприятиме 

забезпеченню гарантій виконання завдань кримінального судочинства, передбачених  

у ст. 2 КПК України. 
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Додаток В 

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному 

процесі залежно від статусу суб’єкта судочинства 

 

De lege lata 

Кримінальні 

процесуальні 

правопорушення 

Вид юридичної 

відповідальності 
Суб’єкти процесу Примітки 

Підвищеної 

суспільної небезпеки 

Кримінальна  Усі суб’єкти процесу  

Іншої суспільної 

небезпеки  

Кримінальна 

процесуальна 

Учасники процесу  

Адміністративна  Учасники процесу  

Дисциплінарна  Владні та професійні 

суб’єкти процесу 

 

При заподіянні 

шкоди 

Цивільно-правова Держава та владні 

суб’єкти процесу 

 

 

De lege ferenda 

Кримінальні 

процесуальні 

правопорушення 

Вид юридичної 

відповідальності 
Суб’єкти процесу Примітки  

Підвищеної 

суспільної небезпеки 

Кримінальна  Усі суб’єкти 

процесу 

 

Іншої суспільної 

небезпеки  

Кримінальна 

процесуальна 

Владні та професійні 

суб’єкти процесу 

Правопоновлюючого 

характеру 

Учасники процесу Штрафного та 

правопоновлюючого 

характеру 

Дисциплінарна  Владні та професійні 

суб’єкти процесу 

 

При заподіянні 

шкоди 

Цивільно-правова Держава   
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Додаток Г 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до інституалізації системи законодавства України про юридичну 

відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі 

(на засадах уніфікації та законодавчої визначеності) 

 
Вид юридичної 

галузевої 

відповідальності 

Основний зміст 

правопорушень 

Запропонований 

законодавчий акт 

Зміст законодавчого 

акта 
Примітки 

Кримінальна 

відповідальність 

Процесуальні 

правопорушення 

підвищеної 

суспільної 

небезпеки  

Кримінальний 

кодекс України 

Ст. 371–376-1, 380–

388, 389-1, 396–397, 

400-1 КК України 

 

Кримінальна 

процесуальна 

відповідальність  

Процесуальні 

правопорушення 

незначної  

суспільної 

небезпеки 

Кодекс України 

про процесуальні 

правопорушення  

1) правопоновлюва-

льні заходи щодо 

усіх суб’єктів 

процесу; 

2) штрафна 

відповідальність 

щодо учасників 

процесу 

 

  Кримінальний 

процесуальний 

кодекс України 

Ст. 110-1. Окремі 

ухвали (постанови) 

суду, прокурора і 

слідчого 

Правопоновлювальні 

заходи щодо 

владних  суб’єктів 

процесу 

Адміністративна 

відповідальність  

Процесуальні 

правопорушення 

незначної  

суспільної 

небезпеки 

Кодекс України 

про 

адміністративні 

правопорушення  

Ст. 185-3, 185-4, 

185-5, 185-6, 185-8, 

185-11 КУпАП 

Пропонується 

перемістити указані 

статті до Кодексу 

України про 

процесуальні 

правопорушення 

Дисциплінарна 

відповідальність  

Процесуальні 

правопорушення 

незначної  

суспільної 

небезпеки 

Кодекс України 

про 

дисциплінарні 

правопорушення  

Штрафна  

відповідальність 

щодо владних та 

професійних 

суб’єктів 

судочинства 

Єдиний акт для усіх 

суб’єктів публічної 

служби, що 

застосовується в 

межах 

дисциплінарної 

юстиції 

Цивільно-правова 

відповідальність  

Процесуальні 

правопорушення, 

якими завдано 

майнової шкоди, 

що виражається в 

інститутах: 

   

1) відшкодування 

шкоди, завданої 

незаконними 

актами 

(рішеннями, діями 

та бездіяльністю) 

владних суб’єктів 

кримінального 

процесу (інших 

проваджень) 

Закон України 

«Про 

відповідальність 

держави перед 

людиною» 
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Вид юридичної 

галузевої 

відповідальності 

Основний зміст 

правопорушень 

Запропонований 

законодавчий акт 

Зміст законодавчого 

акта 
Примітки 

2) реабілітації Закон України 

«Про 

реабілітацію» 

  

3) відшкодування 

шкоди фізичній 

особі, яка 

потерпіла від 

кримінального 

правопорушення 

Закон України 

«Про 

відшкодування 

майнової шкоди 

фізичній особі, 

яка потерпіла від 

злочину»; 

  

4) цивільного 

позову в 

кримінальному 

процесі 

Кримінальний 

процесуальний 

кодекс України, 

Цивільний 

процесуальний 

кодекс України 

  

5) матеріальної 

відповідальності 

владних суб’єктів 

судочинства 

Закон України 

«Про матеріальну 

відповідальність 

державних 

службовців» 
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Додаток Ґ 

 

Концепція структури 

КОДЕКСУ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1. Загальні положення 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Глава 2. Процесуальне правопорушення та 

процесуальна відповідальність 

Глава 3. Правовідновні заходи процесуальної 

відповідальності 

Глава 4. Застосування правовідновних заходів 

процесуальної відповідальності 

Глава 5. Штрафні заходи процесуальної 

відповідальності 

Глава 6. Застосування штрафних заходів 

процесуальної відповідальності 

ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Глава 7. Процесуальні правопорушення владних 

суб’єктів судочинства 

Глава 8. Процесуальні правопорушення 

професійних учасників процесу 

Глава 9. Процесуальні правопорушення інших 

учасників судочинства 
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Додаток Д 

 

СТРУКТУРА  

зареєстрованих кримінальних правопорушень (злочинів) 

 проти правосуддя залежно від їх тяжкості у період 2016–2019 років 

 

9 323

5
279

4 620
4 419

8 589

3
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4 352

3 844
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5

502

4 936

4 071
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840

5 144

4 320
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Усього злочинів 9 323 8 589 9 514 10 310

Особливо тяжких 5 3 5 6

Тяжких 279 390 502 840

Середньої тяжкості 4 620 4 352 4 936 5 144

Незначної тяжкості 4 419 3 844 4 071 4 320

2016 2017 2018 2019

 Джерело: складено за [184]. 
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Додаток Е 
 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

щодо зареєстрованих кримінальних правопорушень  

проти правосуддя у 2019 році 
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Завідомо незаконні 

затримання, привід, домашній 

арешт або тримання під 

вартою, ст. 371 

165 2 0 0 53 165 

Притягнення завідомо 

невинного до кримінальної 

відповідальності, ст. 372 
185 0 0 0 34 185 

Примушування давати 

показання, ст. 373 
58 0 0 0 26 58 

Порушення права на захист, 

ст. 374 
120 0 0 0 43 118 

Постановлення суддею 

(суддями) завідомо 

неправосудного вироку, 

рішення, ухвали або 

постанови, ст. 375 

408 3 0 2 190 401 

Втручання в діяльність 

судових органів, ст. 376 
168 0 0 0 121 168 

Незаконне втручання в 

роботу автоматизованої 

системи документообігу суду, 

ст. 376-1 

34 0 0 0 14 34 

Невжиття заходів безпеки 

щодо осіб, взятих під захист, 

ст. 380 
2 0 0 0 1 2 

Розголошення відомостей про 

заходи безпеки щодо особи, 

взятої під захист, ст. 381 
0 0 0 0 0 0 

Невиконання судового 

рішення, ст. 382 
4 212 97 3 86 4 667 4 102 

Завідомо неправдиве 

повідомлення про вчинення 

злочину, ст. 383 
703 150 0 144 366 557 

Завідомо неправдиве 

показання, ст. 384 
902 127 1 117 277 776 

Відмова свідка від давання 

показань або відмова 

експерта чи перекладача від 

виконання покладених на них 

обов’язків, ст. 385 

48 5 0 5 15 41 

Перешкоджання з’явленню 

свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови 
96 2 0 1 33 92 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r6&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r7&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r8&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r9&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r10&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r16&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r18&key=4323846
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від давання показань чи 

висновку, ст. 386 

Розголошення даних 

оперативно-розшукової 

діяльності, досудового 

розслідування, ст. 387 

97 1 0 1 38 96 

Незаконні дії щодо майна, на 

яке накладено арешт, 

заставленого майна або 

майна, яке описано чи 

підлягає конфіскації, 

ст. 388 

523 20 2 17 146 504 

Умисне невиконання угоди 

про примирення або про 

визнання винуватості, 

ст. 389-1 

20 11 0 9 21 11 

Приховування злочину, 

ст. 396 
230 27 0 21 87 205 

Втручання в діяльність 

захисника чи представника 

особи, ст. 397 
165 0 0 0 79 163 

Джерело: складено за [184]. 

 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r23&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r24&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r26&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r33&key=4323846
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t119m1c1r34&key=4323846
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Додаток Є 

 

ТИПОВІ ДИСЦИПЛАНАРНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

суб’єктів судочинства на основі матеріалів дисциплінарної практики 

за 2018–2019 роки 

 

Суб’єкти Типові дисциплінарні правопорушення 

%, у випадках 

застосування 

екстремального 

дисциплінарного 

стягнення1 

Судді  Відмова у доступі до правосуддя чи інші 

істотні порушення норм процесуального 

права 

78 % 

Допущення поведінки, що порочить звання 

судді та підриває авторитет правосуддя 

68 % 

Прокурори  Невиконання або неналежне виконання 

службових обов’язків 

64,2 % 

Грубе порушення правил прокурорської 

етики 

34,8 % 

Дії, що порочать звання прокурора і 

можуть викликати сумнів у його 

об’єктивності, неупередженості та 

незалежності 

16,6 % 

Адвокати Повторне протягом року вчинення 

дисциплінарного проступку 

21 % 

Систематичне або грубе одноразове 

порушення правил адвокатської етики 

89 % 

Невиконання або неналежне виконання 

своїх професійних обов’язків 

43 % 

Слідчі Недотримання норм КПК України під час 

проведення досудового розслідування 

Немає даних 

Приховування від обліку заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення, які були відомі, але не 

отримали реєстраційного номера або не 

були зафіксовані у встановленому 

законодавством України порядку 

Немає даних 

Джерела: складено за [172; 427; 436; 465; 522] 

                                                 
1Загальна сукупність понад 100 % – оскільки можливі подвійні та потрійні стягнення 
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Додаток Ж 

 

СТАТИСТИКА 

розгляду скарг слідчими суддями 

в порядку ст. 303 КПК України у 2016–2019 роках 
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 Рисунок 1. Загальна інформація (кількість у тис.) 

 

 

 

 

57

23,2

62,2

31,7

60,7

32,9

64,6

38,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019

Усього Задоволено

 Рисунок 2. Скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого 

майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших 

процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк 

(кількість у тис.) 
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Продовження Додатка Ж 
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 Рисунок 3. Скарги на рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального 

провадження (кількість у тис.) 
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 Рисунок 4. Скарги на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій (кількість у тис.) 
 

 

 

Джерела: складено за [16; 17; 18; 396] 
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Додаток З 
 

Акти впровадження 
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