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проти

Азербайджанської

Республіки та України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право». – Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ,
2021.
Дисертація є комплексним і системним науковим дослідженням
сучасних концептуальних засад протидії злочинам у сфері правосуддя у ході
порівняльно-правового аналізу норм, що передбачають охорону правосуддя
від незаконних посягань в Азербайджанській Республіці та Україні.
У дисертації досліджено сутність правосуддя як об’єкта кримінальноправової охорони. Кримінальний закон охороняє правосуддя саме як
комплексну спільну діяльність суду та суміжних державних органів, а також
недержавних інституцій, результатом якої є постановлення законного і
справедливого судового рішення
Конституцій,

Кримінальних,

у конкретній справі. Аналіз норм

Кримінальних

процесуальних

та

інших

процесуальних кодексів України та Азербайджанської Республіки, а також
Законів, що регламентують статус суддів в обох державах, дає підстави
стверджувати, що під охороною закону перебуває не лише професійна
діяльність суддів, їх життя, честь і безпека, але також і народних засідателів,
присяжних, слідчих, захисників, свідків, експертів і перекладачів.
В результаті порівняльного аналізу встановлено, що кримінальне
законодавство України та Азербайджанської Республіки в частині категорії
злочинів проти правосуддя, має ряд спільних та відмінних рис, що
обумовлено специфікою історичного розвитку суспільства. Українське
законодавство, на відміну від азербайджанського, не зазнавало вирішального

впливу релігійної доктрини протягом кількох століть. Водночас, періоди
перебування в складі Російської імперії та часи радянської влади, що є
спільними і для Азербайджанської Республіки, і для України, справили
значний вплив на сучасне кримінальне законодавство обох держав. Протидія
злочинам у сфері правосуддя, як і запобігання їх вчиненню, неможлива без
чіткого усвідомлення об’єкта протиправних посягань, а також встановлення
переліку потенційних суб’єктів і потерпілих від таких посягань. При цьому, у
чинних правових актах Азербайджанської Республіки та України це поняття
використовується у різних змістах. Дисертантом запропоноване наступне
визначення: «Правосуддя – це визначена законодавством діяльність по
забезпеченню правопорядку, що полягає у вирішенні спорів і розв’язанні
суспільних конфліктів шляхом законного і справедливого рішення у
конституційному,

цивільному,

господарському,

адміністративному

і

кримінальному судочинстві, постановленого судом за участю осіб, діяльність
яких сприяє зібранню належних і допустимих доказів стосовно обставин
справи» - разом із відповідними змінами і доповненнями до Конституцій
України та Азербайджанської Республіки, а також до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та Закону Азербайджанської Республіки «Про
суди і суддів». Встановлено, що кримінальне законодавство України містить
більш розширений, у порівнянні із КК АР, перелік злочинів, які посягають на
відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків, ухвал,
постанов суду і призначеного покарання.
Законодавці України та Азербайджанської Республіки не однаково
підходять до формулювання мети покарання. Законодавець України вбачає
призначення покарання не тільки у карі, але й у виправленні засуджених, а
також запобіганні вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами. В той же час, законодавець Азербайджанської Республіки основну
мету

кримінального

справедливості.

покарання

вбачає

у

відновленні

соціальної

В результаті порівняльно-правового аналізу норм, що передбачають
охорону правосуддя від незаконних посягань за чинними українським та
кримінальним законом Азербайджанської Республіки дослідження зроблено
висновок, що коло діянь, які криміналізовані законодавцем України та
Азербайджанської Республіки, є подібними, але не тотожними. В цілому,
система злочинів проти правосуддя за КК АР викладена більш лаконічно у
порівнянні із КК України. Спільним є визнання зазначеними державами
необхідності правової охорони правосуддя. Водночас, у кримінальних законах
цих держав виявляється неоднаковий підхід до встановлення кримінальної
відповідальності за перешкоджання та протидію діяльності зі здійснення
правосуддя, наприклад, за відмову від давання показань свідками і
потерпілими, за фальсифікацію доказів, за неповагу до суду, за втручання в
законну діяльність захисника у кримінальному процесі
Розроблена авторська класифікація злочинів проти правосуддя. яка
ґрунтується на єдиному критерії, а саме: ознаках видового об’єкта, в якому
відображені завдання і цілі правосуддя в його широкому значенні, що
дозволяє

виявити

взаємний

зв'язок

і

взаємообумовленість

елементів

класифікації. При цьому, наведена класифікація обумовлена різноплановістю
відносин, сукупність яких складає правосуддя як об’єкт кримінально-правової
охорони. Пропонується злочини проти правосуддя поділяти на такі групи:
злочини, що посягають на суспільні відносини зі створення необхідних умов
здійснення правосуддя; злочини, що посягають на суспільні відносини із
процесуально регламентованого здійснення правосуддя судом; злочини, що
посягають на суспільні відносини із забезпечення реалізації права особи на
правову допомогу; злочини, які посягають на суспільні відносини із
забезпечення встановлення істини у справі та ухвалення справедливого
рішення; злочини, які посягають на суспільні відносини з реалізації принципу
невідворотності юридичної відповідальності.
В цілому, система злочинів проти правосуддя за КК АР викладена більш
лаконічно у порівнянні із КК України. Встановлено, що законодавці України

та Азербайджанської Республіки не однаково ставляться до суспільної
небезпеки цілого ряду злочинних посягань на правосуддя. У групі злочинів,
що посягають на суспільні відносини зі створення необхідних умов
здійснення правосуддя, КК АР криміналізує незаконне звільнення особи від
кримінальної відповідальності. Натомість, КК України криміналізує лише
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим,
прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою. Відмінним є
формулювання складу і такого злочину, як «Приховування злочину». Ст. 396
КК України встановлює відповідальність лише за заздалегідь не обіцяне
приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Водночас, у ст. 307 КК
АР передбачена відповідальність не лише за заздалегідь не обіцяне
приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину, але і за недонесення про
відомі підготовлювані або вчинені тяжкі або особливо тяжкі злочини.
Доведено доцільність криміналізації неповаги до суду, усвідомлюючи
при цьому важливість реалізації принципів рівності сторін перед законом і
судом, змагальності сторін і необхідності встановлення істини у справі, та
запропоновано розділ XVIII Особливої частини Кримінального кодексу
України доповнити статтею 376-2 «Неповага до суду» - «1.Неповага до суду,
що виразилася у цинічній образі та/або приниженні честі і гідності учасників
судового процесу… 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
по відношенню до судді, присяжного засідателя, а також злісне ухилення від
явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що
призвело до систематичного зриву судових засідань, невиконання законних
вимог головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді
порядку…».
Запропоновано Главу 32 Особливої частини Кримінального кодексу
Азербайджанської Республіки доповнити статтею 290-1 «Порушення права на
юридичну допомогу і захист» - «Недопущення чи ненадання своєчасно
захисника, а також інше грубе порушення права потерпілого, підозрюваного

або обвинуваченого на кваліфіковану юридичну допомогу і захист, вчинене
дізнавачем, слідчим, прокурором або суддею…».
Доведена необхідність криміналізації фальсифікації, тобто свідомого
спотворення, підроблення доказів у справі, оскільки, фальсифікація доказів,
що є діянням, яке посягає на відносини з одержання достовірних доказів та
істинних висновків у справі, не виділена КК України в окремий склад
злочину.

З

метою
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належного

таку

правового
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регулювання
яка
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дозволить

доцільним
ефективно

використовувати правову норму в рамках перегляду справ за нововиявленими
обставинами за чинним процесуальним законодавством України. З огляду на
викладене, запропоновано статтю 384 КК України викласти в новій редакції.
Виявлено недоліки системи санкцій за злочини проти правосуддя за
законодавством

України

та

Азербайджанської

Республіки.

Зокрема,

невиправданими є значні розриви між мінімальною і максимальною межею
санкції за вчинення злочину. Виходячи з науково обґрунтованого найбільшого
інтервалу, який забезпечує реалізацію принципу індивідуалізації покарання,
від трьох до п’яти років позбавлення волі велика кількість санкцій,
передбачених КК України за злочини проти правосуддя, є не достатньо
ефективними. Водночас, норми КК АР в цілому дотримуються наведеного
принципу побудови санкції.
В результаті порівняння санкцій за, так звані, посадові (службові)
злочини, передбачені розділом XVII КК України та главою 33 КК АР,
встановлено, що майже за всі злочини, в яких суб’єктом виступає особа,
наділена певним колом законних повноважень, передбачене покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Проте, у системі санкцій статей за злочини проти правосуддя, що вчинюються
посадовими особами або особами з використанням свого службового
становища, які за своєю суттю є спеціальними видами загальних «посадових»
злочинів,

простежується

протилежна

тенденція.

Встановлено,

що

кримінальним законом обох держав не передбачене додаткове покарання у

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю за постановлення суддею завідомо неправосудного вироку,
рішення,

ухвали

або

постанови.

Враховуючи

спеціальний

характер

кримінально-правової норми, специфічність суб’єкта досліджуваного злочину
та з метою удосконалення системи санкцій за злочини проти правосуддя, нами
запропоновані відповідні зміни до ст. 375 КК України та статті 295 КК АР. За
результатами дослідження державної статистики, доступної на офіційних вебпорталах Генеральної прокуратури України і Державної судової адміністрації
України, зроблено висновок, що в останні десятиліття в Україні відбулося
зростання загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.
Водночас, доля злочинів проти правосуддя у загальній кількості злочинів
залишається стабільно низькою, трохи більше 1,5 %.
У ході порівняльно-правового аналізу норм, що передбачають охорону
правосуддя від незаконних посягань в Азербайджанській Республіці та
Україні визначено, що концепція попередження злочинів проти правосуддя
має передбачати не лише систему науково обґрунтованих положень про
теоретичні основи такого попередження, але і комплекс практичних
рекомендацій і організаційно-правових заходів, спрямованих на ефективне
запобіганні і протидію таким злочинам. В рамках кримінологічного
попередження злочинів проти правосуддя доцільною є діяльність державних і
муніципальних органів, громадських та інших об'єднань і організацій, а також
громадян з метою виявлення і усунення конкретних причин і умов, що
детермінують злочинність у сфері правосуддя. Важливим є досягнення
справжньої незалежності суду, утвердження його авторитету, що дозволить
знизити рівень корупції і налагодити діалог влади і громадян, та реалізовувати
інші заходи загального запобігання злочинності. Необхідною умовою
зниження рівня злочинності проти правосуддя є також оптимізація процесу
судочинства, зміцнення кадрового потенціалу правоохоронної і судової
систем.

Одержані в результаті проведеного дослідження теоретичні та практичні
висновки знайшли конкретне відображення в розроблених автором проектах:
статті 376-2 розділу XVIII Особливої частини Кримінального кодексу
України, нової

редакції

статті

290-1

Глави

32

Особливої

частини

Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки, змін і доповнень до
Конституцій України та Азербайджанської Республіки, а також до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону Азербайджанської
Республіки «Про суди і суддів».
Ключові слова: правосуддя, злочини проти правосуддя, концепція
криміналізації, неправосудне судове рішення, запобігання злочинам, які
вчиняються у процесі здійснення правосуддя.

SUMMARY
Vusal Aligismat ogly Ahmedov. Countering crimes against justice under
the criminal law of the Azerbaijan Republic and Ukraine - Qualified science
paper on the rights of the manuscript.
The thesis for a Doctor of Law Degree in specialty 12.00.08 “Criminal Law
and Criminology; Criminal Law”. The thesis is prepared at the V.M. Koretsky
Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. The thesis will be
defended at the V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy
of Sciences of Ukraine.
The thesis is a complex and systematic scientific study of modern conceptual
foundations of combating crimes in the field of justice in the course of comparative
legal analysis of the norms providing for protection of justice against illegal
encroachments in the Republic of Azerbaijan and Ukraine.
The thesis examines the essence of justice as an object of criminal protection.
Criminal law protects justice precisely as a complex joint activity of the court and

related state bodies, as well as non-state institutions, which results into the issuance
of a lawful and fair judgment in a particular case. The analysis of the norms of the
Constitutions, Criminal, Criminal Procedural and Other Procedural Codes of
Ukraine and the Republic of Azerbaijan, as well as the Laws regulating the status of
judges in both states, gives grounds to claim that not only the professional activity
of judges, their life, honor and safety are protected by law, but also people’s
assessors, jurors, investigators, defense attorneys, witnesses, experts and translators.
A comparative review found that the criminal legislation of Ukraine and the
Republic of Azerbaijan in the category of crimes against justice has a number of
common and distinct features, which is due to the specific historical development of
both societies. Religious doctrine has not decisively influenced Ukrainian
legislation for several centuries unlike the Azerbaijani legislation. At the same time,
the periods of being part of the Russian Empire and the times of Soviet power,
which are common for both the Republic of Azerbaijan and Ukraine, have had a
significant impact on the current criminal legislation of both states. It is impossible
to respond to offenses in the field of justice and to prevent them without a clear
understanding of the object of unlawful encroachment, as well as establishing a list
of potential subjects and victims of such encroachments. Moreover, in the current
legal acts of the Azerbaijan Republic and Ukraine this term is applied in various
meanings. The thesis suggests the following definition: “Justice is a law-defined
activity to ensure law and order, which consists of resolving disputes and social
conflicts through lawful and fair constitutional, civil, economic, administrative or
criminal proceedings, where a court or tribunal issues a decision based on properly
collected appropriate and admissible evidence in the circumstances of the case”.
The mentioned definition requires appropriate amendments to the Constitutions of
Ukraine and the Republic of Azerbaijan, as well as to the Law of Ukraine “On
Judiciary and Status of Judges” and the Law of the Republic of Azerbaijan “On
Courts and Judges”. It is established that the criminal legislation of Ukraine
contains a more extensive list of crimes that encroach on relationships that ensure

the proper execution of decisions, sentences, rulings, court rulings and the
punishment imposed in comparison with the Criminal Code Azerbaijan.
The legislators of Ukraine and the Republic of Azerbaijan do not equally
approach the formulation of the purpose of punishment. The legislator of Ukraine
believes the purpose of penal correction is not only about punishment but also the
correction of convicted persons, as well as the prevention of commission of further
crimes by both persons already convicted and other persons. At the same time, the
legislator of the Republic of Azerbaijan sees the main purpose of criminal
punishment in restoring social justice.
As a result of a comparative legal analysis of the norms providing for the
protection of justice against unlawful encroachments under the current law of
Ukraine and criminal law of the Republic of Azerbaijan, it is concluded that the
range of actions that are criminalized by the legislator of Ukraine and the Republic
of Azerbaijan are similar but not identical. In general, the criminal justice system
under the Criminal Code of Azerbaijan is more concise than the one under the
Criminal Code of Ukraine. The recognition of the necessity for legal protection of
justice is common for the both states. At the same time, the criminal laws of these
states show an unequal approach to establishing criminal liability for countering and
hindering the conduct of justice, such as refusal of a witness to testify, falsifying
evidence, contempt of court, interfering with the legal activities of a defense
attorney in criminal proceedings.
The author suggests the classification of crimes against justice with a sole
criterion as the basis, namely: features of a specific object that reflect the targets and
goals of justice in its broadest meaning, allowing for the establishment of
interdependence of elements of classification and links between them. In this case,
the classification is due to the diversity of relations, which altogether constitute
justice as an object of criminal protection. It is suggested to divide crimes against
justice into the following groups: crimes that encroach on public relations that
govern creating the necessary conditions for the conduct of justice; crimes that
encroach on public relations that govern the procedural aspects of the conduct of

justice; crimes that impinge on public relations governing the exercise of a person’s
right to legal assistance; crimes that encroach on public relations that govern finding
the truth in cases and issuing a fair decision; crimes that impinge on public
relations, which implement the principle of the inevitability of legal liability.
It is concluded that the range of actions that are criminalized by the legislator
of Ukraine and the legislator of the Republic of Azerbaijan are similar, but not
identical. In general, the criminal justice system under the Criminal Code of
Azerbaijan is more concise than the one under the Criminal Code of Ukraine. It is
established that the legislators of Ukraine and the Republic of Azerbaijan do not
treat the social danger of a number of criminal offenses against justice equally. In a
group of crimes that encroach on public relations governing the creation of the
necessary conditions for the conduct of justice, the Criminal Code of Azerbaijan
imposes liability on the unlawful exemption from criminal responsibility, while in
Ukraine, the Criminal Code criminalizes only the bringing of a knowingly innocent
person to criminal responsibility by an investigator, prosecutor or other person
authorized by law. The formulation of such an offense as “Concealment of crime” is
also different in both states. Article 396 of the Criminal Code of Ukraine establishes
responsibility only for the unspecified concealment of a grave or particularly grave
crime. At the same time, Article 307 of the Criminal Code of Azerbaijan stipulates
responsibility not only for not promised in advance concealment of a grave or
particularly grave crime, but also for failure to report about known prepared or
committed grave or particularly grave crimes.
The expediency of criminalizing contempt of court is shown. Herewith, the
importance of implementing the principles of equality between the parties before
the law and the court, the competitiveness of the parties and the need to establish
the truth in the case are underlined. Therefore, Chapter XVIII of the Special Part of
the Criminal Code of Ukraine is proposed to be supplemented by Article 376-2
“Contempt of Court” – “1. Contempt of court, expressed in a cynical manner and /
or humiliation of the honor and dignity of participants in the trial ... 2. The actions
provided for in part one of this article, committed in relation to the judge, the juror,

as well as malicious evasion from the appearance in court of a witness, victim,
plaintiff, defendant or other persons, which lead to the systematic disruption of
court hearings, failure to comply with the presiding officer’s legal requirements, and
other serious violation of the court order... ”.
It is suggested that Chapter 32 of the Special Part of the Criminal Code of the
Republic of Azerbaijan be supplemented by Article 290-1 “Violation of the right to
legal assistance and protection” - “Prevention or failure to provide access to a
defense attorney in a timely manner, and other serious violation of the right of a
suspected, accused or defendant to defense, if committed by a inquiring officer,
investigator, prosecutor or judge … ”.
The thesis shows the necessity to criminalize falsification, i.e. deliberate
distortion, falsification of evidence in a case, since falsification of evidence, which
is an act that affects the issues of obtaining reliable evidence and true conclusions in
the case, is not considered a separate body of a crime under the Criminal Code of
Ukraine. With a view to proper legal regulation, it is advisable to use such
terminology that will allow effective application of the legal norm in the framework
of the review of cases under newly discovered circumstances under the current
procedural legislation of Ukraine. In line with the above, Article 384 of the
Criminal Code of Ukraine is proposed to be amended.
The shortcomings of the system of sanctions for crimes against justice under
the legislation of Ukraine and the Republic of Azerbaijan have been defined. In
particular, significant discrepancies between the minimum and maximum thresholds
of penalties prescribed for committing such a crime are unjustified. Given the
scientifically sound maximum threshold that ensures the implementation of the
principle of individualization of punishment - imprisonment for a term of three to
five years, the large number of sanctions provided by the Criminal Code for crimes
against justice are not sufficiently effective. At the same time, the norms of the
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan generally adhere to the stated
principle of constructing a sanction.

As a result of comparing sanctions for so-called criminal offenses in office
envisaged in Chapter XVII of the Criminal Code of Ukraine and Chapter 33 of the
Criminal Code of Azerbaijan, it is established that almost all crimes in which a
person with a certain range of official powers is subjected to punishment by
deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities.
However, there is an opposite trend in the system of sanctions of articles for crimes
against justice committed by officials, which by their nature are special types of
general “criminal offenses in office” crimes. It is established that the penal laws of
both states do not provide for additional punishment in the form of deprivation of
the right to occupy certain positions or engage in certain activities for delivering of
a knowingly unfair sentence, judgment, ruling or order by a judge (or judges).
Taking into account the special nature of the criminal law norms, the peculiarity of
the subject of the examined crime, and in order to improve the system of sanctions
for crimes against justice, we introduce the respective amendments to Article 375 of
the Criminal Code of Ukraine and Article 295 of the Criminal Code of Azerbaijan.
According to the results of a state statistics survey available on the official web-site
of the Prosecutor General’s Office of Ukraine and the State Judicial Administration
of Ukraine, there is an increase in total number of registered criminal offenses in
Ukraine. At the same time, the share of crimes against justice in the total number of
crimes remains consistently low - little over 1.5%.
İn the course of comparative legal analysis of the norms providing for
protection of justice from illegal encroachments in the Republic of Azerbaijan and
Ukraine it is determined that the concept of crime prevention against justice should
provide not only for a system of scientifically grounded provisions on the
theoretical basis of such prevention, but also for a set of practical recommendations
and organizational, legal measures to effectively prevent and counter such crimes.
Within the framework of criminological prevention of crimes against justice, the
activities of state and municipal bodies, public and other associations and
organizations, as well as citizens, are expedient in order to identify and eliminate
the specific causes and conditions that determine crime in the field of justice. It is

important to achieve genuine independence of the court and to establish its
authority, which will reduce corruption and establish a dialogue between the
authorities and citizens, and implement other measures of general crime prevention.
A necessary condition for reducing the level of crime against justice is also the
optimization of the judicial process, strengthening the staff capacity of law
enforcement and judicial systems.
The theoretical and practical findings obtained as a result of the study are
reflected in the following drafts developed by the author: Articles 376-2 of Chapter
XVIII of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, amended Article 290-1
of Chapter 32 of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of
Azerbaijan, amendments to the Constitution of Ukraine and the Constitution of the
Republic of Azerbaijan, as well as to the Law of Ukraine “On Judiciary and Status
of Judges” and the Law of the Republic of Azerbaijan “On Courts and Judges”.
Key words: justice, crimes against justice, concept of criminalization, unjust
court decision, prevention of crimes committed in the process of justice.
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ВСТУП

Обґрунтованість теми дослідження. В Азербайджанській Республіці, як і в
Україні, система судової влади перебуває у процесі реформування, що має на меті
утвердження справедливого суду на засадах верховенства права та відповідно до
міжнародних стандартів. В умовах трансформаційних змін українського та
азербайджанського суспільств набувають нового змісту соціальні цінності та
відносини, які знаходяться під кримінально-правовою охороною. Формування
нових пріоритетних суспільних цінностей вимагає адекватної правової реакції на
потенційні та реальні протиправні загрози. З усвідомленням особливої цінності
правосуддя в механізмі реалізації державної влади, наступним кроком має стати
побудова ефективної системи правової охорони всього комплексу суспільних
відносин, пов’язаних з його здійсненням. Вся система правосуддя потребує
особливого державного захисту і охорони, а не лише судова система. Всі учасники
процесу правосуддя мають бути впевнені у дієвості механізмів державної охорони
їх статусу і свободи дій під час здійснення правосуддя. одними із основних
елементів цієї охорони є кримінально-правові механізми.
Концепція запобігання злочинам проти правосуддя, ґрунтуючись на науково
обґрунтованих теоретичних положеннях і висновках, визначає організаційноправові механізми їх запобігання та пропонує комплекс практичних рекомендацій з
ефективного попередження злочинів проти правосуддя. Основними учасниками
діяльності із запобігання злочинам проти правосуддя є державні та муніципальні
органи, громадські об'єднання і організації, а також громадяни.
Необхідною передумовою удосконалення процесу реалізації кримінальних,
процесуальних, криміналістичних, оперативно-розшукових та інших організаційноправових заходів, спрямованих на попередження злочинів проти правосуддя, є його
наукове обґрунтування.
Проблематика злочинності у сфері правосуддя загалом та протидії їй зокрема
була предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема:
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Т.К. Агузарова, Е.О. Алауханова, М.І. Бажанова, П.С. Берзіна, В.С. Бігуна,
В.І.Борисова, П.С. Власова, В.В. Волинця, Н.Р. Ємєєвої, М.О. Гараніної,
М.Н. Голоднюка, А.С. Горелика, С.Ф. Денисова, С.Є. Дідика, З.А. Загиней,
О.І. Заліска,

В.І. Зубкова,

В.Н. Кубальського,

С.М.

Іншакова,

В.В. Кудрявцева,

Н.Ю. Карпової,

Н.Ф. Кузнецової,

О.О.

А.П.

Кваші,

Кузнєцова,

С.А. Кузьміна, Я.М. Кульберга, Л.В. Лобанова, Г.П. Лозовицької, Б.В. Малишева,
В.Т. Маляренка,

І.Є Марочкіна,

М.І.

В.В. Мульченка,

А.А. Музики,

В.О.

А.М. одшибякіна,

Ш.С. Рашковської,

Мельника,

С.С.

Мірошниченка,

Навроцького,

В.М.

Нікітенка,

В.Є. Скомороха,

Ю.В.

Скорченка,

В.В. Сташиса, К.А. Стрельникова, В.Я. Тація, С.М. Тимченка, В.І. Тютюгіна,
М.І. Тяжкової, О.В. Федорова, П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, К.Н. Харісова та інших.
Суттєвим вкладом у дослідження злочинів проти правосуддя в Україні стала
докторська дисертація М. В. Шепітька: «Теоретико-методологічні засади
формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя» (Харків, 2018 рік).
Окремі аспекти злочинності у сфері правосуддя, її детермінації та шляхів
попереджувальної

діяльності

висвітлювали

такі

представники

вітчизняної

кримінології та кримінального права, як А.П. Закалюк, О.Г. Кальман, О.М. Костенко,
О. М. Литвинов, В.Ф. Оболенцев та інші.
Серед азербайджанських науковців, які досліджували проблеми протидії
злочинам проти правосуддя, слід згадати І.Б. Агаєва, Х.Д. Алікперова, С.А. Велієва,
М. Демірлі, Г.Б. Магомедова, М.Х. Мустафаєва, М.А. Ражабова, І.М. Рагімова,
Ш.Т. Самедову та інших.
Незважаючи на вагоме теоретичне і практичне значення сформульованих цими
дослідниками наукових положень, порівняльне дослідження засад кримінальноправової охорони правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні наразі
відсутнє. Нагальна потреба протидії злочинності у сфері правосуддя в обох державах
викликає необхідність комплексного дослідження феномену правосуддя як об’єкта
кримінально-правової охорони, сукупності детермінант злочинів проти правосуддя,
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обґрунтування мети і форм покарання за злочини цієї категорії, а також потенційних
векторів державної політики з протидії злочинності проти правосуддя.
Зазначені обставини й зумовили актуальність та вибір теми дисертації,
визначили об’єкт і предмет дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана у межах таких тем науково-дослідної роботи відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України «Проблеми підвищення ефективності кримінальної
юстиції України» (2017 р. – 2019 р., номер державної реєстрації 0117U002703);
«Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні» (2020 р. –
2022 р., номер державної реєстрації 0119U103017).
Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту держави і права імені В.
М. Корецького НАН України (протокол № 3 від 27.03 2018 р.) та уточнена (протокол
№ 2 від 13.02 2020 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
науково-теоретичних

засад

кримінально-правової

охорони

правосуддя

від

незаконних посягань в Азербайджанській Республіці та Україні та кримінальноправових засад протидії злочинам проти правосуддя в обох державах.
Завдання дослідження:


здійснити концептуальний аналіз соціально-правової природи злочинів

проти правосуддя в Азербайджанській Республіці та в Україні;


розкрити поняття правосуддя як соціально-правового феномена,

проаналізувати проблеми теорії та сучасні доктринальні підходи;


узагальнити стан наукових досліджень проблем запобігання та протидії

злочинам проти правосуддя;


встановити сутність кримінальної відповідальності за злочини проти

правосуддя в Азербайджанській Республіці та в Україні в історичній ретроспективі;


охарактеризувати злочини проти правосуддя як інститут кримінального

права в Азербайджанській Республіці та в Україні;
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розробити класифікацію злочинів проти правосуддя;



визначити структуру і особливості норм законодавства Азербайджанської

Республіки та України щодо відповідальності за злочини проти правосуддя;


дослідити теоретико-правові питання покарання за злочини проти

правосуддя;


узагальнити теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової

протидії злочинам проти правосуддя;


дослідити досвід Азербайджанської Республіки та України з практики

кримінально-правової протидії злочинам проти правосуддя;


надати характеристику кримінально-правовій протидії окремим видам

злочинів проти правосуддя;


сформувати систему наукового знання про фундаментальні основи та

стратегічні напрями кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти
правосуддя.
Об’єктом дослідження є порядок суспільних відносин у сфері кримінальноправової охорони правосуддя.
Предмет дослідження – протидія злочинам проти правосуддя за кримінальним
законодавством Азербайджанської Республіки та Україні.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є основні
положення теорії пізнання. Відповідно до мети та завдань дослідження обрані методи
утворюють трирівневу систему прийомів і способів пізнання.
Загальнонауковий рівень дослідження представлено низкою формально-логічних
прийомів теоретичного пізнання, що дало змогу формувати нові поняття, їх
класифікації,

типологізації

досліджуваних

явищ,

усунення

неточностей

і

суперечностей, зокрема, при визначенні понять, наприклад, дефініцій правосуддя як
об’єкта кримінально-правової охорони, родового об’єкта злочинів проти правосуддя,
типології злочинця у сфері правосуддя (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1).
Застосування

логіко-догматичного

методу

дозволяє

проаналізувати

кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за злочини проти
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правосуддя, щодо додержання правил формальної логіки та законодавчої техніки
конструювання диспозицій і санкцій цих норм (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2, 3.3). Виявлення
та усунення в зазначених нормах юридико-технічних недоліків дає можливість чітко
та однозначно визначити їх зміст, формально окреслити обсяг відповідних їм явищ
реальної дійсності, правильно застосовувати закон.
Використання системного методу дає змогу дослідити таке складне суспільне
явище як злочинність у сфері правосуддя з урахуванням специфіки не тільки самого
предмета дослідження, а й сукупності інших детермінуючих і супровідних явищ, що
впливають на всю систему існування та розвитку цього явища (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3,
3.1). Принцип системності застосовується при визначенні системи злочинів проти
правосуддя, а також їх розподілі залежно від родового і видового об’єктів (підрозділ
2.1). Принцип системності криміналізації передбачає врахування відповідності
кримінально-правової заборони положенням інших галузей права, загальноправовим і
кримінально-правовим принципам, іншим приписам кримінального закону, нормам
моралі, рівню суспільної правосвідомості, історичним традиціям тощо (підрозділ 2.3).
Застосування системного підходу створює можливість для об’єктивного вивчення
феномена злочинності проти правосуддя, а відтак і теоретичного розв’язання
проблеми протидії їй, а також практичного застосування заходів протидії злочинам
проти правосуддя (підрозділи 3.1, 3.2).
Використання компаративістського методу має місце при формулюванні
дефініції злочину проти правосуддя, визначенні їх системи, доктринального розуміння
особливостей кримінально-правової охорони правосуддя в Азербайджанській
Республіці та Україні, а також доцільності впровадження досвіду України у
законодавство Азербайджанської Республіки (підрозділи 2.2, 2.3).
Застосування історичного методу створює можливість дослідити ґенезу
феномену злочинності проти правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні,
отримати адекватне уявлення про об’єкт дослідження, прогнозувати ймовірні напрями
та тенденції майбутнього розвитку злочинності проти правосуддя (підрозділи 1.3, 3.3).
Крім того, використовуючи зазначений метод, досліджено проблеми розвитку
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кримінально-правової охорони правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні,
зокрема шляхом порівняльного аналізу кримінального законодавства минулих років, а
також правозастосовну практику, з’ясовано тенденції розвитку законодавства у сфері
охорони правосуддя, відстежено процеси криміналізації та пеналізації посягань на
правосуддя (підрозділ 1.3).
Застосування методів структурно-функціонального та системного аналізу дало
змогу здійснити опис і пояснення теоретичної моделі системи протидії злочинності
проти правосуддя з визначеними зовнішніми та внутрішніми, тобто ієрархічними та
координаційними, зв’язками, виділити і визначити комплекс таких її системних ознак,
як основні напрями, мета, завдання, принципи та структура заходів протидії
(підрозділи 3.1, 3.2).
Емпіричною базою дослідження є результати вивчення та аналізу рішень
Європейського суду з прав людини, в яких судові рішення у справі вважаються
складовою частиною судового розгляду, а обов’язковість виконання судових рішень
розглядається як невід’ємна частина гарантованого права особи на справедливий суд.
Аналіз рішень ЄСПЛ допоміг глибше проаналізувати групу злочинів проти
правосуддя, які посягають на невідворотність юридичної відповідальності. Серед
рішень ЄСПЛ, які використовувалися при дослідженні, слід виділити такі: «Шмалько
проти України» від 20 липня 2004 року; «Агрокомплекс» проти України» від 6 вересня
2011 року; «Горнсбі проти Греції» від 19 березня 1997 року; «Іммобільяре Саффі»
проти Італії» від 28 липня 1999 року; «Півень проти України» від 29 червня 2004 року;
«Сокур проти України» від 26.04.2005 року та інші.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є першим
порівняльно-правовим дослідженням норм, що забезпечують охорону правосуддя від
злочинних посягань в Азербайджанській Республіці та Україні, яке дало можливість
обґрунтувати концепцію криміналізації злочинів проти правосуддя та на їх основі
розробити пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства та практики
його застосування в обох державах. Зокрема, в дисертації
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уперше:
1) сформульована концепція криміналізації

злочинів проти правосуддя,

підґрунтям якої є необхідність кримінально-правової охорони правосуддя −
визначеної законодавством діяльності по забезпеченню правопорядку, що полягає у
вирішенні спорів і розв’язанні суспільних конфліктів шляхом законного і
справедливого

рішення

у

конституційному,

цивільному,

господарському,

адміністративному і кримінальному судочинстві, постановленого судом за участю
осіб, діяльність яких сприяє зібранню належних і допустимих доказів стосовно
обставин справи;
2) на підставі вивчення генезису кримінально-правових норм з охорони
правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні від найдавніших часів до
сучасності, а також порівняльно-правового аналізу вказаних норм, обґрунтовано
необхідність взаємного запозичення позитивного досвіду кримінально-правової
охорони правосуддя від злочинних посягань, зокрема, щодо криміналізації неповаги
до суду (досвід Азербайджанської Республіки) та порушення права на правову
допомогу та захист (досвід України);
3) виявлені відмінні підходи законодавців Азербайджанської Республіки та
України до встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання та
протидію діяльності зі здійснення правосуддя;
4) запропонована класифікація складів злочинів проти правосуддя, які
передбачені у Кримінальному кодексі Азербайджанської Республіки, за критерієм
видового (групового) об’єкта, в результаті чого виокремлені групи злочинів, які
посягають на: конституційні засади діяльності органів досудового слідства, дізнання,
прокуратури та суду; відносини, що забезпечують одержання достовірних доказів та
істинних висновків у справі; відносини, які забезпечують належне виконання рішень,
вироків, ухвал, постанов суду і призначеного покарання та інше;
5) класифіковано злочини проти правосуддя, визначені Кримінальним кодексом
Азербайджанської Республіки, залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки
діяння, та встановлено, що криміналізація злочинних діянь проти правосуддя має
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відповідати, зокрема, таким принципам як: принципи суспільної небезпечності діяння;
кримінально-політичної адекватності; конституційної адекватності, системно-правової
несуперечливості криміналізації конкретного діяння; визначеності і єдності
термінології.
6) запропонована класифікація злочинів проти правосуддя на підставі ознак
видового об’єкту, в якому відображені завдання і цілі правосуддя в його широкому
розумінні

як

об’єкта

кримінально-правової

охорони.

За

цим

критерієм

виокремлюються групи злочинів, що посягають на суспільні відносини: зі створення
необхідних умов здійснення правосуддя; із процесуально регламентованого
здійснення правосуддя судом; із забезпечення реалізації права особи на правову
допомогу; із забезпечення встановлення істини у справі та ухвалення справедливого
рішення; з реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності;
7) на підставі концепції криміналізації злочинів проти правосуддя, виходячи з
важливості реалізації принципів рівності сторін перед законом і судом, змагальності
сторін і необхідності встановлення істини у справі, обґрунтована доцільність
криміналізації неповаги до суду, під якою розуміється цинічна образа та/або
приниження честі і гідності учасників судового процесу, та запропоновано відповідні
доповнення до розділу XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України;
8) доведено, що криміналізація порушення права на правову допомогу та захист в
Азербайджанській Республіці відповідає концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя, зокрема, принципам суспільної небезпечності діяння, конституційної
адекватності, системно-правової несуперечливості криміналізації конкретного діяння,
визначеності і єдності термінології, та сформульовано відповідні доповнення до Глави
32 Особливої частини Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки;
9) з урахуванням концепції криміналізації злочинів проти правосуддя
запропоновано проєктувати нову редакцію ст. 375 Кримінального кодексу України,
визнаної неконституційною рішенням Конституційного Суду України від 11.06.2020
№7-р/2020, виходячи з того, що поняття «неправосудний», яке має використовуватися
у ст. 375 КК України щодо постановленого суддею вироку, рішення, ухвали або
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постанови, слід тлумачити на основі критеріїв, зазначених у процесуальних кодексах
(наприклад, у ст. 409 і ст. 438 Кримінального процесуального кодексу України, які
передбачають підстави скасування або зміни судового рішення судом апеляційної
інстанції та підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної
інстанції);
удосконалено:
10) підходи до розуміння правосуддя як об’єкта кримінально-правової охорони у
«широкому»

та

«вузькому»

значеннях,

зокрема,

зроблено

висновок

про

обґрунтованість застосування «широкого» значення як підґрунття концепції
криміналізації злочинів проти правосуддя. Правосуддя, яке покликане охороняти та
захищати інтереси і права людини та юридичних осіб від протиправних посягань, саме
може стати, у випадку скоєння злочину проти нього, об’єктом кримінально-правової
охорони, тому розуміння правосуддя як об’єкта кримінально-правової охорони є
більш широким, ніж розуміння правосуддя як специфічного виду державної
діяльності, яка здійснюється судом при розгляді певних категорій справ.
11) поняття родового об’єкта злочинів проти правосуддя, під яким пропонується
розуміти порядок суспільних відносин, які забезпечують виконання завдань і
досягнення цілей правосуддя, зокрема, ухвалення законного і справедливого рішення і
його виконання шляхом реалізації процесуальних і позапроцесуальних функцій
органами судової влади, а також органами і особами, діяльність яких сприяє
здійсненню правосуддя, і його значення для забезпечення ефективності кримінальноправової охорони правосуддя;
12) дефініцію терміну «фальсифікація доказів», під якою пропонується розуміти
свідоме штучне створення або підроблення, викривлення або зміна форми, вигляду,
змісту письмових, речових та електронних доказів, що призводить до невірного
сприйняття судом та іншими учасниками процесу обставин, встановлення яких має
значення для справи, унеможливлює встановити істину у справі і ухвалити
справедливе судове рішення;
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дістали подальшого розвитку:
13) положення про однаковий негативний вплив недостатньої визначеності
категорій правосуддя і судочинства та їхнього співвідношення у чинному
законодавстві Азербайджанської Республіки і України на ефективність протидії
злочинам проти правосуддя;
14) систематизація функцій правосуддя, які обумовлюють його місце у
громадянському суспільстві, що забезпечило більш детальне розкриття сутності
правової природи правосуддя як об’єкта кримінально-правової охорони;
15) ознаки окремих злочинів, кримінальна-правова регламентація яких за
законодавством Азербайджанської Республіки та України не співпадає, зокрема,
відмови від давання показань свідками і потерпілими, фальсифікації доказів, неповаги
до суду, втручання в законну діяльність захисника у кримінальному процесі;
16) обґрунтування суспільної небезпеки деяких злочинних посягань на
правосуддя, зокрема тих, які за законодавствами Азербайджанської Республіки та
України

мають відмінності у регулюванні: незаконне звільнення особи від

кримінальної відповідальності, притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом
особою, приховування злочину;
17) класифікація злочинів проти правосуддя, за критеріями загального, родового,
безпосереднього та видового об’єктів, за суб’єктним критерієм, а також за ступенем їх
тяжкості;
18) учення про елементи складу злочинів, зокрема, щодо злочинів проти
правосуддя за законодавством Азербайджанської Республіки і України, які
характеризуються двооб’єктністю та поліоб’єктністю, формою дії (рідше бездіяльності), формальністю складів, умисністю;
19) мета, принципи і засади призначення покарання за злочини проти правосуддя
за кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки і України, а також
співвідношення між справедливістю та індивідуалізацією покарання;
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20) наукове знання про криміногенні фактори, які виступають як причини і умови
злочинів проти правосуддя, зокрема: соціально-економічні, політико-ідеологічні,
соціально-психологічні, правові, організаційно-управлінські і фактори, пов’язані з
правоохоронною і правозастосовною діяльністю.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки та
пропозиції, які містяться у дисертації, можуть бути використані:
у навчальному процесі та науковій сфері – для подальшого розроблення наукових
проблем злочинності проти правосуддя, удосконалення стратегій протидії їй, при
написанні монографій, підручників, посібників, а також при викладанні курсів
«Кримінологія», «Кримінальне право» та похідних від них спеціальних курсів у
юридичних

вищих

навчальних

закладах

(акт

впровадження

результатів

дисертаційного дослідження у навчальний процес Бакинського державного
університету від 10 грудн. 2020 р.);
у законотворчій діяльності – для надання пропозицій щодо змін і доповнень до
законодавства України у сфері охорони правосуддя, зокрема вдосконалення положень
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України;
у правозастосовній діяльності – при розробленні й удосконаленні відомчих
(міжвідомчих) нормативно-правових актів, підготовці методичних рекомендацій,
організаційних рішень з питань протидії злочинності проти правосуддя.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на 5
науково-практичних конференціях, в тому числі й міжнародних, та засіданнях круглих
столів і науково-практичних семінарів, зокрема: «Юриспруденція в сучасному
інформаційному

просторі»

(м.

Київ,

1

березня

2019 року),

«Стратегічне

позиціонування України в сучасному міжнародному просторі» (м. Киів, 17 жовтня
2019 року); «Мiжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті
сучасної міграційної політики» (м. Iрпiнь, 30 жовтня 2020 року); «Актуальні проблеми
економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика» (м. Полтава, 9 грудня 2020
року); «Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile ministerului afacerilor interne
şi alte organe de drept» (Chișinău, 4 decemb. 2020 r.).
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Публікації. Основні положення, висновки та пропозиції, що сформульовані в
дисертації, відображені у наукових публікаціях, серед яких: 1 монографія, 16 статей,
опублікованих у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, 7 статей у
наукових періодичних виданнях інших держав, 6 – тези доповідей на науковопрактичних та науково-теоретичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ ТА В УКРАЇНІ
1.1 Правосуддя як соціально-правовий феномен: проблеми теорії та
сучасні доктринальні підходи

Не зважаючи на велику кількість наукових досліджень правова природа
правосуддя і досі залишається дискусійним питанням. Сьогодні не існує єдиної
науково обґрунтованої позиції щодо сутності правосуддя як правового
феномена. Не сформульоване єдине наукове бачення і стосовно правосуддя як
об’єкта кримінально-правової охорони. Усі висловлені наукові погляди на
сутність правосуддя можна систематизувати за суб’єктним критерієм. Залежно
від того, хто визнається суб’єктом процесу (діяльності, відносин) правосуддя,
під цим поняттям розуміють або діяльність власне суду, або також і діяльність
усіх органів і посадових осіб, які сприяють здійсненню правосуддя, але не
належать до

системи судів. Такими органами найчастіше називають

прокуратуру, органи досудового розслідування, органи і установи виконання
судових актів і рішень. Іноді до цього переліку додають ще й адвокатів, свідків,
експертів, перекладачів, тобто всіх інших учасників судочинства і діяльності,
яка сприяє здійсненню правосуддя. Досить поширеним є формулювання
визначення правосуддя, виходячи з його мети, цілей і завдань. А саме,
відновлення і захист порушеного права чи інтересу особи шляхом прийняття
справедливого і законного судового рішення. Доцільно розглянути погляди на
правову природу правосуддя детальніше.
Традиційно під правосуддям розуміють [456, с. 234-239] правозастосовну
діяльність

суду

процесуальному

з

розгляду

порядку

і

вирішення

віднесених

до

у

його

встановленому
компетенції

законом

цивільних,

господарських, кримінальних і адміністративних справ з метою охорони прав
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та свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб та
інтересів держави [468]. Тому значна кількість науковців розглядає правосуддя
як виняткову діяльність судової влади, спрямовану на розгляд і вирішення
справ, що реалізуються у суворо визначеній процесуальній формі, з
дотриманням принципу змагальності та інших принципів (засад) провадження,
визначених у законі, що дає змогу виконувати завдання суду і судочинства в
цілому.
Зокрема, С.С. Мірошниченко вказує, що правосуддя є основною
функцією судової влади, яка за своєю суттю є видом державної діяльності, яка
полягає у вирішенні судами спорів про право [278, с. 46]. Правосуддя
реалізується у чітко встановлених законами України загальних процесуальних
формах: конституційному, цивільному, господарському, адміністративному та
кримінальному судочинстві та судочинстві щодо розгляду справ про
адміністративні правопорушення. Суб’єктами здійснення правосуддя в Україні
сьогодні є лише професійні судді (у ряді випадків – народні засідателі та
присяжні).
О.Ф. Закомлістов розглядає правосуддя з позицій природного права. При
цьому він вважає, що особливістю правосуддя є те, що воно є публічним
способом міркування про право і неправо і поєднане з оцінкою обставин, подій
та фактів [134, с. 433].
В.Є. Скомороха вважає, що правосуддя є діяльністю судів шляхом розгляду і
вирішення судових справ у відповідній процесуальній формі [393, с. 141].
І.Є. Марочкін розуміє під правосуддям найбільш цивілізований і
надійний спосіб вирішення юридичних справ, що виникають у суспільстві,
захисту прав і свобод людини й громадянина, інтересів громадського
суспільства і держави [262, с. 177]. До поняття «юридичних справ» вчений
відносить не лише спори, пов’язані із захистом прав і законних інтересів
фізичних, юридичних осіб і держави, а також випадки, коли виникає
необхідність в офіційному засвідченні фактів, що мають юридичне значення
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(наприклад, у цивільному процесі встановлення фактів безвісної відсутності
особи, перебування особи у фактичних шлюбних відносинах тощо) . Ю.В.
Скорченко відносить до змісту правосуддя діяльність судів із вирішення
цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних конфліктів [395, с.
33].
Інші вчені є прихильниками теорії, що правосуддя є, передусім, способом
вирішення спору про право [260, с. 257]. Тому, правосуддя розуміється ними
лише в сенсі його зв’язку з діяльністю із вирішення правових спорів:
конституційних (офіційне тлумачення, визнання неконституційними актів
тощо) та звичайних (цивільних, господарських, адміністративних тощо).
Гусаров К.В. стверджує, що правосуддя охоплює собою не тільки розгляд
і вирішення спорів і конфліктів у різних сферах громадського життя, а й
втручання суду в будь-які суспільні відносини, урегульовані нормами права за
наявності волевиявлення зацікавлених осіб на розгляд судовими органами
юридичних справ [111, с. 82].
На думку інших вчених [277, с. 60], правосуддя є формою реалізації
державної влади, здійснюваної виключно судами шляхом розгляду всіх спірних
правовідносин, які виникають у державі, на основі врегульованих законом
правил (норм) цивільного, господарського, адміністративного, кримінального
судочинства.
С.Є. Дідик розмежовує поняття «правосуддя» і «діяльність, що сприяє
здійсненню правосуддя» [119, с. 30]. Проаналізувавши підходи щодо
визначення поняття «правосуддя», цей дослідник стверджує, що воно має
ґрунтуватися на Конституції України і повинне визначатись у всіх галузях
права в одному значенні, а саме як система правових відносин, норм, ідей,
поглядів, які реалізуються в процесуальних формах правозастосовної діяльності
суду з розгляду і вирішення в установленому законом порядку конституційних,
кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ з метою

19

досягнення справедливості, охорони прав та свобод людини та громадянина,
прав і законних інтересів юридичних осіб та інтересів держави.
С.М. Тимченко звертає увагу на необхідності з’ясування істини в
судовому розгляді. Правосуддя, на думку дослідника, це діяльність суду,
здійснювана

у

формі

конституційного,

цивільного,

адміністративного,

кримінального та господарського судочинства, яка проходить у визначених
законом процесуальних формах у судових засіданнях за участю сторін та інших
учасників процесу [422, с. 25]. Така судова діяльність полягає у встановленні
фактичних обставин справи та з’ясуванні істини у розглянутій справі шляхом
дослідження доказів, що закінчується ухваленням рішення у справі із
застосуванням норм відповідного матеріального закону.
Азербайджанський дослідник С.А. Валієв також переконаний, що
основним завданням будь-якого судового процесу є встановлення істини.
Істинність є необхідним елементом справедливої оцінки злочину і особистості
злочинця [68, с. 310].
І. Я. Фойніцький вказував, що, як кримінальне, так і цивільне
судочинство прагнуть до досягнення правильного вирішення справи згідно з
істиною, при цьому в основу покладені загальні логічні прийоми розкриття
істини [439, с. 7]. Вирішити судову справу – означає дати відповідь на два
питання: чи відбулося діяння і яка правова норма має бути застосована шодо
тієї події, що відбулася? Друге питання вирішується на підставі юридичних
вчень про застосування законів шляхом тлумачення і аналогії. Що ж до
першого питання, то воно є лише повторенням загального питання про
відшукання істини і для судової відповіді на нього необхідні ті загальні
прийоми, які з цією метою застосовуються в науці. Судочинство складається з
дослідження (слідство, розшук) і оцінки (рішення, вирок). У цьому ракурсі
правосуддя слід розглядати як діяльність пізнавальну і правозастосовну.
Інші вчені, зокрема К.Н. Харісов, також переконані, що правосуддя – це
процесуально регламентована діяльність усіх судів, які представляють судову
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владу та здійснюють розгляд конституційних, цивільних, кримінальних і
адміністративних справ, і яка спрямована на винесення ними законного та
справедливого рішення (постанови, вироку тощо) [443, с. 13].
Вважаємо, що такий підхід є обґрунтованим і заслуговує на увагу. Саме
справедливе розв’язання конфлікту і ухвалення законного неупередженого
рішення по суті спору є тією особливою рисою, яка виділяє правосуддя поміж
інших видів суспільної діяльності.
Зокрема, В.В.Решота розглядає правосуддя як остаточну мету органів
судової влади, які повинні встановити істину у справі, прийняти обґрунтоване і
неупереджене рішення, справедливо вирішити спір, захистити права, свободи і
законні інтереси людини [362, с. 121].
Правосуддя справедливо розглядається науковцями як форма захисту
права судовою владою, де рішення суду є актом правосуддя по захисту
порушеного чи оспорюваного права [392, с. 108]. Зокрема, Є.А. Таликін пише,
що правосуддя тісно пов’язане із утвердженням права і покликане визначати не
просто діяльність суду, але й діяльність «правового» суду, поєднуючи ознаки,
що вказують на необхідний рівень судової діяльності: справедливість,
ефективність, своєчасність, доступність та інші риси, що пов’язуються в
суспільстві з уявленнями про ідеальний суд [414, с. 166].
Російський вчений О.В. Федоров вказує, що правосуддя – це основна
функція судової влади, що реалізується судом в межах його компетенції [436, с.
29]. Інакше кажучи, правосуддя являє собою практичну діяльність суду.
Дослідник відносить до правосуддя всю діяльність суду, яка здійснюється у
встановленому законом порядку судочинства, не обмежуючись винесенням
судового

рішення

у

справі.

Такий

підхід

обґрунтовується,

зокрема,

криміналізацією таких діянь, як незаконне взяття під варту або утримання під
вартою – діянь, які вчиняються до розгляду кримінальної справи по суті.
Оскільки «правосуддя» і «діяльність суду» є різними поняттями, то у
понятті правосуддя, в першу чергу, повинен враховуватися характер
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юридичних показників державної діяльності в галузі правозастосування.
Наприклад, сутність правосуддя у кримінальних справах виражає не абстрактну
діяльність суду із правозастосування, а конкретну діяльність по застосуванню
норм права з метою вирішення питань вини і покарання у кримінальних
справах.

Сутність

правосуддя

в

кримінальному

процесі

визначається

результатами здійснення правосуддя – підтвердження винуватості або
невинуватості особи у вчиненні злочину, застосування або незастосування
щодо неї покарання [67, с. 22].
Водночас, викладені обґрунтування суті правосуддя не є догматичними і
неоспорюваними у наукових колах. Останнім часом переважає думка, що
судові органи не взмозі самостійно вчинити всі дії, необхідні для досягнення
мети і завдань правосуддя. Тому, для належного здійснення правосуддя
необхідна діяльність інших державних і недержавних органів і установ,
зокрема, правоохоронних органів, адвокатури, органів і установ з виконання
судових рішень, а також осіб, які залучаються судом під час здійснення
правосуддя (свідки, експерти, перекладачі тощо) [44, с. 92].
Так, М.В. Шепітько пише, що поняття «правосуддя» слід розуміти у його
«широкому» тлумаченні [458, с. 21]. Дослідник доводить, що зазначене поняття
в чинному законодавстві про кримінальну відповідальність має охоплювати не
лише діяльність суду з розгляду та вирішення справ, а й діяльність органів
досудового слідства, дізнання, а також органів виконання судових рішень, що
зумовлене не лише їх важливістю, але й специфічними завданнями, які стоять
перед цими органами. Зокрема, суд, прокурор, слідчий і орган дізнання
об’єднані у своїй діяльності метою, яка обумовлюється завданнями правосуддя,
а діяльність органів і посадових осіб, що спрямована на примусове виконання
судових рішень, забезпечує результат роботи усієї системи органів правосуддя
по досягненню об’єктивної істини та забезпечення справедливості.
В.О. Навроцький зазначає, що правосуддя – це суспільні відносини,
пов’язані з процесуальною діяльністю компетентних державних органів
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(дізнання, досудове розслідування, прокуратури, суду та органів виконання
рішень) із розслідування, судового розгляду, прийняття і виконання рішень,
вироків, ухвал та постанов у кримінальних, цивільних та адміністративних
справах [292, с. 529].
Деякі вчені справедливо зауважують [89, с. 204], що суспільні відносини,
які складаються при реалізації і досягненні цілей і задач правосуддя, не можна
обмежувати лише відносинами, які складаються між учасниками судочинства
по вирішенню по суті кримінальних, цивільних і адміністративних справ.
Діяльність органів слідства, прокуратури і органів, які виконують рішення і
вироки судів, є підпорядкованою діяльністю щодо діяльності суду, яка
покликана сприяти суду у досягненні цілей і задач правосуддя . Тому, під
правосуддям у широкому значенні доцільно розуміти [427, с. 678-679] як
діяльність суду з розгляду і вирішення визначених законом категорій справ, так
і діяльність спеціально утворених державою органів і залучених згідно із
законом осіб, які сприяють суду у здійсненні правосуддя, виконують вироки,
рішення та інші судові акти, або виконують процесуальні доручення суду і
органів досудового розслідування щодо тих чи інших задач, пов’язаних зі
здійсненням правосуддя (експерти, перекладачі, свідки та ін.).
О.О. Кваша пише, що хоча правосуддя в кримінально-правовому аспекті
являє собою діяльність виключно судів, однак забезпечення здійснення
правосуддя

відбувається

шляхом

нормальної

діяльності

окремих

правоохоронних органів, таких як органів дізнання і досудового слідства,
прокуратури, органів виконання покарань [167, с. 381]. Ці органи покликані
забезпечити об’єктивну та законну діяльність судів із здійснення правосуддя,
тому порушення їхньої діяльності порушує і здійснення правосуддя. Втім, це не
є підставою для тверджень про рівнозначність змісту понять «правоохоронні
органи» та «органи правосуддя».
О.І. Заліско підкреслює, що хоча суду в процесі здійснення правосуддя і
належить головна роль, проте він без допомоги та тісної взаємодії з іншими
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спеціально створеними державними органами не зміг би якісно та ефективно
виконувати своє призначення та роль в державі і суспільстві [137,

с. 21].

Вчений визначає правосуддя як специфічну діяльність суду з розгляду
цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також
функціонування інших органів і осіб, які сприяють діяльності суду із
здійснення правосуддя (органи дізнання, досудового слідства, прокуратура,
установи, які виконують рішення суду, що набрали законної сили, захисники,
представники особи з надання правової допомоги, судові експерти тощо),
метою якої є досягнення справедливості, розв’язання конфлікту, захист прав та
свобод людини, юридичних осіб, держави.
С.А. Денисов вказує, що суб’єктом правосуддя є система державних
органів і службових осіб. Кожен з них має свій правовий статус і виконує
передбачені законом функції [116, с. 32]. Правосуддя досягається лише
об’єднаними,

сумісними,

добре

організованими,

упорядкованими

та

енергійними зусиллями багатьох суб’єктів. Тобто суб’єктами правосуддя є не
лише суд, а й правоохоронні органи. Суд при цьому займає особливе і
вирішальне місце в єдиній ієрархії суб’єктів правосуддя [118, с. 756].
Деякі

вчені

стверджують,

що

діяльність

органів

досудового

розслідування і органів виконання судових рішень не може відноситися до
правосуддя через те, що воно здійснюється виключно судом. Ми погоджуємося
із тими дослідниками, які вважають цей науковий підхід таким, що не
відображає сутності правосуддя у всій його багатоманітності, хоча формально і
відповідає «букві» конституційних положень стосовно правосуддя [89, с. 201].
Цікаву думку з цього приводу висловлює Г.П. Лозовицька [254, с. 9].
Виходячи з тлумачення діяльнісного змісту правосуддя дослідниця визначає
його як особливий вид людської діяльності, покладений суспільством і
державою на уповноважені органи при дотриманні конституційно закріплених
процесуальних принципів. На прикладі кримінального провадження вчена
доводить, що правосуддя не може обмежуватися лише діяльністю суду.
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Оскільки особи, які беруть участь в правосудді (як діяльності), можуть
реалізовувати під час судового розгляду справи тільки частину кримінальнопроцесуальних прав, їхні права і законні інтереси потребують захисту і гарантії
ще до того, як кримінальна справа надійде до суду.
Наведені позиції дають можливість краще зрозуміти сутність правосуддя
та сформувати концепцію криміналізації злочинів проти правосуддя.
Як слушно зауважує А.В. Воронцов, правосуддя як об’єкт кримінальноправової охорони є поняттям більш широким, ніж правосуддя як специфічний
вид державної діяльності, яка здійснюється виключно судом [83, с. 31]. Поняття
«правосуддя» у широкому значенні – це діяльність не тільки суду, але й тих
органів, які сприяють суду в реалізації завдань і функцій, що покладені на
правосуддя: органів досудового розслідування, прокуратури і органі та установ
з питань виконання покарань.
Вважаємо необхідним уточнити наведене твердження і підкреслити, що
нормами розділу XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України
«Злочини проти правосуддя» забезпечується не лише належна діяльність власне
судових органів, але й органів, які за своїми законними повноваженнями
сприяють діяльності суду щодо здійснення правосуддя. Окрім перелічених
А.В. Воронцовим до таких органів законодавець відносить і захисників та
представників особи по наданню правової допомоги при здійсненні правосуддя.
Даний висновок підтверджують і норми Конституції України (розділ VIII
«Правосуддя» містить норму, яка визначає принципи діяльності адвокатури).
При цьому вважаємо справедливим уточнення, що кримінальний закон
охороняє не всі види діяльності цих органів (управлінську, господарську,
організаційну тощо), а лише їхню специфічну діяльність по вирішенню задач
правосуддя, направлених на виявлення і покарання винних у вчиненні злочинів
осіб, вирішення цивільних, адміністративних та інших справ, виконання
судових рішень [337, с. 22].
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Це дослідження було б неповним без аналізу категорії судочинства як
процесуальної форми вираження правосуддя.
Традиційно судочинство визначають як процесуальну форму здійснення
правосуддя, діяльність суду, що є видом державної діяльності, пов’язаної з
розглядом і вирішенням цивільних, кримінальних та інших судових справ [467,
с. 718].
Зокрема, Л.В. Лобанова називає судочинство методом функціонування
правосуддя [252, с. 9]. З точки зору методу дослідниця розглядає правосуддя як
пізнавальну і правозастосовну діяльність, адже при розгляді будь-якої справи
основна задача суду зводиться до встановлення усіх обставин, що мають
значення для справи, та застосування необхідної правової норми до спірних
правовідносин. Тому, діяльність суду є охоронною за своїм спрямуванням,
пізнавальною і правозастовною (пізнавально-правозастовною) за методом
здійснення, а також такою, що протікає в особливій процесуальній формі.
Слушним є твердження В.А. Бігуна, що існування різних термінів
(правосуддя і судочинство) означає їхній різний та специфічний зміст. Дослівно
термін «правосуддя» означає «суд за правом», а термін «судочинство» –
«діяльність суду». Якщо у випадку судочинства йдеться про діяльність суду, то
у випадку правосуддя йдеться про діяльність із розгляду справ із певною метою
(досягнення справедливості, вирішення конфлікту, захисту прав та свобод
людини, юридичних осіб, держави) [59, с. 22]. Тобто йдеться не про будь-яку
діяльність суду, а таку, що відповідає певній меті. Тому кожен суд є таким, що
здійснює судочинство, але не кожен суд здійснює правосуддя [59, с. 23].
Заслуговує на увагу позиція В.В. Кудрявцева щодо розмежування понятть
правосуддя і судочинства. На його думку, правосуддя є категорією статичною,
що вживається для визначення статусу суду та суддів, їхніх завдань і функцій.
Судочинство – це категорія динамічна, визначена Конституцією України та
чинним законодавством як діяльність судової влади з реалізації її функцій з
метою виконання своїх завдань, головним (домінуючим) з яких є захист прав і
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свобод людини і громадянина, фізичних та юридичних осіб, інтересів
суспільства і держави [231, с. 44].
Функціональне розуміння правосуддя ототожнює його з судочинством,
судовим розглядом справи, тоді як змістовне розуміння акцентується на
внутрішніх характеристиках судової діяльності. При цьому, у першому випадку
акцент робиться на функціях та суб’єктному складі діяльності, а у другому – на
змісті судового процесу та його меті, зокрема, справедливості. Закономірним є
розуміння правосуддя як справедливості у значенні мети судочинства як
судової діяльності [59, с. 26]. Справедливість виступає основною цінністю, з
якою людина пов’язує право і правосуддя. Правосуддя це не зовнішня
(формальна), а внутрішня характеристика певної судової діяльності, що
детермінована досягненням мети, якою виступає справедливий захист прав
суб’єктів. Водночас, не можна погодитися з висновком дослідників, що судовий
розгляд визначається як правосуддя лише у випадку, коли результат судового
розгляду спору є справедливим. А у протилежному випадку, коли результат не
є справедливим, хоча і може відповідати формальним вимогам законодавства,
такий судовий розгляд слід розглядати як судочинство [260, с. 240-241].
Вважаємо, що поняття «судочинство» і «правосуддя» знаходяться в різних
площинах і їх не можна протиставляти, адже судочинство є нормативно
врегульованою і регламентованою формою правосуддя.
Як вірно зауважує С.С. Мірошниченко, правосуддя не може не
передбачати законодавче регулювання всього порядку діяльності суду шляхом
встановлення процесуальної процедури, що гарантує права і свободи
особистості, законність та справедливість рішень суду (судочинство) [278, с.
42].
Такої ж думки дотримувався Ю.М. Грошевий, визначивши, що
правосуддя – це державна діяльність, яку здійснює суд шляхом розгляду і
вирішення

у

судових

засіданнях

в

особливій,

встановленій

законом
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процесуальній

формі

кримінальних,

цивільних,

адміністративних,

господарських справ [108, с. 4-10].
Таким чином, у сучасній науці змістовні і формальні характеристики
правової категорії «правосуддя» залишаються дискусійними. Не існує і єдиного
легального визначення цієї правової категорії.
У законодавчих актах, у яких правосуддя виступає як безпосередній чи
опосередкований предмет правового регулювання, також відсутня чітка
дефініція цього поняття. Фундаментальні міжнародні акти з прав людини
визначають правосуддя як специфічний вид діяльності компетентних судових
органів, що має на меті поновлення і захист порушених прав і свобод людини.
Наприклад, Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена
резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року,
визначає, що кожна людина має право на ефективне поновлення своїх прав,
наданих їй конституцією або законом, компетентними національними судами в
разі порушення цих прав (ст. 8). Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод гарантує, що кожен має право на справедливий і
публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав
та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення (ст. 6).
Кримінальна

конвенція

про

боротьбу

з

корупцією

(ETS

173),

ратифікована Законом України № 252-V від 18.10.2006 року, до терміну
«суддя» відносить і прокурора, а особи, які повідомляють про злочини, або в
інший спосіб

співпрацюють із органами

слідства та

переслідування,

вважаються «помічниками правосуддя» [203].
Стаття 25 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції,
ратифікована Законом України № 251-V від 18.10.2006 року, до діянь із
перешкоджання здійсненню правосуддя відносить: застосування фізичної сили,
погроз або залякування чи обіцянки, пропозицію або надання неправомірної
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переваги з метою схиляння до давання неправдивих показань або втручання в
процес давання показань або надання доказів під час провадження у зв’язку з
вчиненням злочинів; застосування фізичної сили, погроз або залякування з
метою втручання у виконання службових обов’язків посадовою особою
судових або правоохоронних органів під час провадження у зв’язку з
вчиненням злочинів, що визначені цією Конвенцією. Водночас, у Конвенції
підкреслено, що держави-учасниці можуть застосовувати законодавство, яке
забезпечує захист інших категорій державних посадових осіб [179].
З норм міжнародних правових актів, ратифікованих Верховною Радою
України [26, с. 311], чітко випливає, що вузьке розуміння терміну
«правосуддя», яке обмежується виключно процесуальною діяльністю суду і
професійних суддів, не охоплює всієї багатоманітності відносин, які виникають
під час здійснення правосуддя. Такий обмежений підхід не відповідає
завданням кримінально-правової охорони суспільних відносин, які виникають
під час розв’язання судом суспільних конфліктів, переданих на його розгляд.
Законодавство України, не зважаючи на велику кількість нормативних і
судових актів, що стосуються реалізації правосуддя, не визначає поняття
правосуддя. Так, правосуддю присвячений розділ VIII Конституції України (що
має аналогічну назву). Проте, перша ж стаття цього розділу, не розкриваючи
поняття правосуддя, одразу надає характеристику процесу його реалізації. За
Конституцією України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів
поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне
обвинувачення (ст. 124). Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом
випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних (ст. 127). Основними
засадами судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу
перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та
свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
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переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та
його повне фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи
судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених
законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість
судового рішення (ст. 129). Слід звернути увагу, що у Основному Законі України
не міститься чіткого розмежування понять «правосуддя» і «судочинство», не
розкривається мета і роль правосуддя.
Після внесених у 2016 році змін до Основного Закону, в Україні почала
діяти Вища рада правосуддя [346]. Призначення цього органу законодавець
вбачає у забезпеченні незалежності судової влади, її функціонування на засадах
відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та
високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів
України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.
Ближче до розкриття правової природи правосуддя і його призначення
підходить Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [349]. У нормах
цього Закону наголошуюється, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах
верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу
до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України. Кожному гарантується захист його прав, свобод та
інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом,
утвореним відповідно до закону. У ст. 5 цього Закону міститься також вказівка
на

співвідношення

правосуддя

і

судочинства:

правосуддя

в

Україні

здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур
судочинства.
Зауважимо, що раніше категорії «правосуддя» і «судочинство» були
чітко розмежовані законодавцем у Законі України «Про судоустрій України» №
3018-ІІІ від 07.02.2002 року. У ч. 2 ст. 1 цього Закону визначалося, що судова
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влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного,
господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного
судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та
судами загальної юрисдикції. З наведеної правової норми очевидно випливає,
що судочинство є формою правосуддя, яке водночас є способом реалізації
судової влади. Підтвердження правильності такого висновку міститься у
рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої,
третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про
призначення або звільнення посадових осіб) від 07.05.2002 року № 8-рп/2002:
«Правосуддя здійснюється виключно судами у відповідних формах, у тому
числі шляхом конституційного судочинства» (абз. 2 п. 3). Проте, названий
Закон України втратив чинність на підставі Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» № 2453-VІ від 07.07.2010 (останній також втратив чинність на
підставі вище наведеного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №
1402-VIII від 2 червня 2016 року).
З аналізу положень процесуальних кодексів України мета і сутність
правосуддя стають більш очевидними. Так, відповідно до Цивільного
процесуального кодексу України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права,
свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні
та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України [449].
Кримінальний процесуальний кодекс України гарантує кожному право на
справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і
неупередженим судом, створеним на підставі закону [219].
Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними
судами. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів

31

при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ [175].
Зміст наведених правових норм свідчить, що правосуддя є специфічною,
не властивою жодному іншому органу, діяльністю суду, метою якої є захист
прав, свобод та інтересів особи. Водночас, така діяльність відбувається у
визначеній законом процесуальній формі, а її результатом має бути
справедливе і законне судове рішення. Такий висновок цілком кореспондується
з позицією Конституційного Суду України, який визначив, що «Судовий захист
прав і свобод людини і громадянина необхідно розглядати як вид державного
захисту прав і свобод людини і громадянина. І саме держава бере на себе такий
обов’язок відповідно до частини другої статті 55 Конституції України. Право на
судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в
правах шляхом здійснення правосуддя» [364, с. 29]. В подальшому,
Конституційний Суд України підкреслив, що правосуддя за своєю суттю
визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і
забезпечує ефективне поновлення в правах [367, с. 24]. Стосовно виключної
компетенції суду на здійснення правосуддя, Конституційний Суд України
висловився не менш чітко: «Правосуддя – це самостійна галузь державної
діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових
засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі, цивільних,
кримінальних та інших справ. Правосуддя в Україні здійснюється виключно
судами» [365, с. 37].
Такі органи і установи як третейські суди та Міжнародний комерційний
арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України не здійснюють
правосуддя в контексті ст. 124 Конституції України, їхні рішення не є актами
правосуддя, а самі вони не входять до системи судів загальної юрисдикції.
Третейський розгляд не є правосуддям, а рішення третейських судів є лише
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актами недержавної юрисдикційної діяльності з вирішення спорів сторін у
сфері цивільних і господарських відносин [365, с. 37].
Конституційний Суд України наголосив, що суд, здійснюючи правосуддя,
забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами України
прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб,
інтересів суспільства і держави.
Розвиваючи цю тезу, Конституційний Суд України наголошує, що суди
здійснюють правосуддя з метою забезпечення захисту прав і свобод людини і
громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і
держави. Винесення судом законного, обґрунтованого і справедливого рішення
неможливе без проведення ним всебічного, повного, об’єктивного дослідження
усіх обставин справи. При цьому судове рішення повинне базуватись на
принципах верховенства права, неупередженості, незалежності, змагальності
сторін та рівності усіх учасників судового процесу [363, с. 6].
Водночас, роз’яснюючи поняття «судочинство», Конституційний Суд
України зазначає, що за своїм змістом судочинство включає в себе, зокрема,
підсудність, тобто встановлення повноважень судів системи судів загальної
юрисдикції та процесуальних строків, строків звернення, оскарження до суду
рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб [366, с. 47].
Чинна Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалена Указом Президента України
від 20 травня 2015 року № 276/2015, розуміє правосуддя в широкому сенсі.
Зокрема, Стратегією до поняття «система правосуддя» віднесено, окрім власне
судів, системи правової допомоги, виконання судових рішень, прокуратури та
кримінальної юстиції. Слід звернути увагу, що за вказаною Стратегією [403],
судова система України та суміжні правові інститути існують для захисту прав,
свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів
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юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, ефективного і
справедливого вирішення правових спорів на засадах верховенства права.
На нашу думку, законодавча прогалина має бути усунена і поняття
«правосуддя» має знайти своє нормативне закріплення. Слід підкреслити, що
необхідність єдиного доктринального і законодавчого визначення поняття
«правосуддя» обумовлена практичною потребою [48, c. 7]. Зокрема, під час
чинності норми, що містилася у ст. 375 КК України, серед науковців точилася
дискусія з приводу того, що слід розуміти під неправосудним судовим
рішенням. Як стверджували науковці, відштовхуючись від суголосності
термінів «правосуддя» та «неправосудний», поняття неправосудного судового
рішення, очевидно, випливає із самого поняття і правової природи правосуддя
[39, с. 238].
Поняття

«неправосудне»

судове

рішення

у

законодавстві

не

розкривалося. Водночас, згідно з вимогами процесуального закону, судове
рішення має бути законним і обґрунтованим. Виходячи з цього, суду не
достатньо лише ухвалити рішення по суті спору, але в результаті вивчення
матеріалів справи та дослідження поданих сторонами доказів, суд повинен
логічно обґрунтувати свої висновки і мотивовано викласти їх у рішенні. Це є
важливим також з огляду на існування вищих судових інстанцій і необхідності
забезпечення конституційного права особи на оскарження судового рішення. У
випадку невмотивованого викладу судового рішення і його резолютивної
частини, оцінити його правомірність і справедливість неможливо.
Опосередковано суди вищих інстанцій поділяють позицію, що метою
правосуддя є справедливий розгляд спору, і, виходячи з цього, лише
справедливе судове рішення є правосудним. Наприклад, Верховний Суд
України зазначає, що «неправосудне судове рішення», постановлене всупереч
матеріальному чи процесуальному закону і (або) фактичним обставинам,
встановленим у справі, за своєю суттю не може бути і не є актом правосуддя
[16].
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Н.Д.

Квасневська

пише,

що

результатом

неправосудності

є

невідповідність судового акту (вироку, рішення, ухвали, постанови) не лише
фактичним обставинам справи, але й існуючим в суспільстві уявленням про
справедливість і законність [164, с. 64]. М.А. Погорецький підкреслює, що
правосудне судове рішення повинне відповідати стандартам законності,
обґрунтованості, вмотивованості, справедливості, розумності та своєчасності. В
тому разі, коли судове рішення не відповідає одному з зазначених стандартів,
воно є неправосудним [332, с. 227].Нагальна необхідність усвідомлення суті
правосуддя, і як наслідок, змісту поняття неправосудного судового рішення,
доводиться, зокрема, поданням Верховного Суду України до Конституційного
Суду України щодо офіційного тлумачення слів «як неправосудного», в аспекті
співвідношень понять «неправосудність», «незаконність», «необґрунтованість»
(схвалене постановою Пленуму ВСУ № 31 від 26.12.2016 року). У поданні
Верховний Суд наголошує, що для практичного застосування поняття
«неправосудне

рішення»

необхідним

є

з’ясування

змісту

поняття

«правосудність», яке не розкрите у жодному законодавчому акті України. На
жаль, Конституційний Суд України відмовив у відкритті провадження за
вказаним поданням [18]. Тож поняття неправосудного судового рішення як
такого, що випливає із самої суті правосуддя і форми його реалізації,
залишається законодавчо не визначеним і тому науково дискусійним.
Ураховуючи
використовуватися

викладене,
у

законодавчій

прикметник
конструкції

«неправосудне»
майбутньої

норми

має
про

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення,
осскільки найбільш точно відобрахає особливості обєкта злочину, що має
передбачатися у новій нормі (на кшталт ст. 375 КК України).
Наприклад,

у

Конституції

Азербайджанської

Республіки

використовуються поняття «правосуддя» і «судочинство» як синоніми, а норми,
що регулюють порядок їх здійснення, відображені у розділі VII «Судова влада».
За Основним Законом Азербайджанської Республіки, правосуддя є засобом
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здійснення судової влади. При цьому, судова влада реалізується шляхом
конституційного, цивільного і кримінального судочинства, а також у інших
формах, передбачених законом. Звертає на себе увагу норма ст. 125 Конституції
Азербайджанської Республіки, яка зобов’язує судочинство забезпечувати
встановлення істини.
Тотожне використання законодавцем Азербайджанської Республіки
понять «правосуддя» і «судочинство» чітко простежується у ст. 127
Конституції Азербайджанської Республіки «Незалежність суддів, основні
принципи і умови здійснення правосуддя» [39, c. 239]. Вказана норма гарантує,
що судді розглядають справи неупереджено, справедливо, дотримуючись
юридичної рівності сторін, на основі фактів і відповідно до закону.
Закріплюючи заборону прямого чи опосередкованого обмеження, незаконного
впливу, погрози і втручання в діяльність суду, а також принципи гласності,
змагальності, використання державної мови або мови населення, що становить
більшість у відповідній місцевості, законодавець використовує поняття
«судочинство». Водночас, ця ж правова норма гарантує здійснення правосуддя
на основі рівноправності громадян перед законом і судом, а також з
дотриманням принципу презумпції невинуватості [181].
Процесуальне законодавство Азербайджанської Республіки, також не
розкриваючи

поняття

«правосуддя»

та

не

відмежовуючи

його

від

«судочинства», вказує, що завданням судочинства є судове підтвердження прав
і інтересів кожної фізичної та юридичної особи, гарантованих Конституцією та
іншими

нормативно-правовими

актами

Азербайджанської

Республіки.

Цивільне судочинство, зокрема, сприяє торжеству законності і громадського
порядку, вихованню громадян в дусі неухильної поваги до закону.
Кримінальне процесуальне законодавство Азербайджанської Республіки,
порівняно з КПК України, частіше використовує поняття «правосуддя» в
контексті

закріплення

основних

засад,

принципів

і

правил

розгляду

кримінальних справ. Наприклад, ст. 27 Кримінального процесуального кодексу
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Азербайджанської Республіки закріплює, що правосуддя у кримінальних
справах у всіх судах здійснюється гласно, за винятком випадків необхідності
охорони передбачених цим Кодексом державних, професійних і комерційних
таємниць, а також особистих і сімейних таємниць громадян [26, c. 315].
Відповідно до ст. 28 КПК Азербайджанської Республіки, суддя не може
брати участь у здійсненні правосуддя по кримінальній справі, якщо має пряму
або опосередковану зацікавленість у результаті кримінального процесу.
Неприпустимою є самовільна зміна правил здійснення правосуддя для окремих
справ і осіб, а також за певних умов або на якийсь період часу. Водночас,
відповідно до цієї статті, судді при здійсненні кримінального судочинства не
можуть відстоювати будь-які інші інтереси, крім інтересів закону [218].
Натомість, у аналогічних за змістом нормах КПК України використовуються
поняття «судочинство» або «провадження».
У профільному Законі Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів»
визначається, що діяльність судів Азербайджанської Республіки спрямована
лише на здійснення правосуддя і в установлених законодавством випадках і
порядку на здійснення судового нагляду. Закріплена у законі і мета правосуддя,
а саме: захист прав людини і громадянські права і свободи, закріплених в
Конституції Азербайджанської Республіки, прав і законних інтересів всіх
підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, прав
політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб від будьякого посягання і порушень.
Подібно до Конституції Азербайджанської Республіки, Закон «Про суди і
суддів» не наводить дефініцію правосуддя та не розмежовує його із
судочинством. Так, глава II вказаного Закону «Основні положення здійснення
правосуддя» встановлює, що правосуддя в Азербайджанській Республіці
здійснюється на основі рівноправності кожної особи перед законом і судом
незалежно від раси, національності, релігії, мови, статі, походження, майнового
і службового становища, переконань, належності до політичних партій,
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профспілок і інших громадських об’єднань. Правосуддя здійснюється із
забезпеченням незалежності суддів, без будь-якого обмеження, на основі
фактів, неупереджено, справедливо та у відповідності із законами. При
здійсненні правосуддя забезпечується дотримання принципу презумпції
невинуватості. Водночас, принципи гласності, змагальності та неприпустимості
обмеження в будь-якій формі прав осіб, які не володіють мовою, якою ведеться
судовий розгляд, закріплене в контексті поняття «судочинство» [344].
Таким чином, чинне законодавство Азербайджанської Республіки
розкриває мету правосуддя, його основні засади і принципи, проте не наводить
чіткого визначення поняття «правосуддя» та використовує його як тотожне
поняттю «судочинство».
Дослідження функцій правосуддя і його місця у громадянському
суспільстві слугує розкритю сутності правової природи правосуддя.
Характерними рисами правосуддя, що відрізняють його від інших видів
державної діяльності, є: правосуддя – основна і єдина діяльність органів
судової влади з властивими їй функціями; здійснюється виключно органами
судової влади; регламентоване процесуальним законодавством (наявність
процесуальної форми); виражається в розгляді й вирішенні судами юридичних
справ; пов’язане не лише з розглядом і вирішенням справи в суді першої
інстанції, а й проявляється у формах апеляційного і касаційного проваджень;
рішення та ухвали, що набрали законної сили, є обов’язковими для всіх органів,
підприємств, установ, посадових осіб, громадян і держави, та підлягають
виконанню на території України і за її межами у визначених законодавством
випадках [111, с. 82].
А.В. Федоров пише, що ознакою правосуддя є те, що воно є основною
функцією судової влади, її соціальним призначенням [436, с. 26]. Як зауважив
С. Шевчук, «головна ідея правосуддя полягає у тому, щоб з безлічі
формальностей висікти справедливість, тобто прийняти справедливе рішення»
[155]. Як вказує Б.В. Малишев, функцією суду як суспільної інституції є захист
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(або гарантування) права шляхом розгляду правових спорів. Саме особливий
спосіб захисту права і відрізняє суд від інших правоохоронних державних
органів [260, с. 239]. Поділяємо думку цього дослідника, що природноправовий підхід найбільш повно відображає природу правосуддя, яке у
свідомості людини асоціюється зі справедливим вирішенням спору. Якщо під
правом, наслідуючи прихильників природно-правової концепції, розуміти одну
з форм реалізації принципу справедливості, що лежить в основі природних прав
людини, то розуміння правосуддя збігається з пошуком судом справедливості у
конкретному випадку, тобто зі справедливим захистом прав людини. Виходячи
з цього, правосуддя існує для захисту справедливості, яка матеріалізується в
основних і невідчужуваних правах людини.
Функція правосуддя в кримінальному провадженні полягає у розгляді і
вирішенні по суті правових конфліктів, що виникають у суспільному житті з
приводу вчинення злочинів [83, с. 30]. Вважаємо, що функцією правосуддя
можна назвати розгляд по суті спорів і конфліктів, що виникають між
учасниками суспільних відносин з приводу власності, господарської діяльності,
житла, та будь-яких інших прав, інтересів і благ, захист і відновлення яких є
завданням правосуддя.
К.В. Гусаров розглядає функції правосуддя як закріплені в законодавстві
напрями правосуддя з розв’язання та вирішення органами судової влади з
дотриманням процесуальної форми спорів про право. До функцій правосуддя
дослідник відносить: розгляд і вирішення правових спорів (ця функція
фактично зводиться до захисту порушених прав чи інтересів суб’єктів
матеріальних правовідносин, що охороняються законом); контроль і перегляд
актів у системі відповідної юрисдикції (контрольна функцію правосуддя), що
складається з двох видів. До першого виду належить контроль за актами, діями
чи бездіяльністю несудових органів. Суб’єктами здійснення контрольної
функції в цьому випадку є місцеві суди як суди першої інстанції, що, за
існуючими правилами підсудності, розглядають справи за скаргами (заявами)
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заінтересованих осіб на дії (бездіяльність) відповідних органів в порядку
цивільного, адміністративного, господарського судочинства. Другим видом
контрольної функції правосуддя є особлива форма діяльності органів судової
влади, яка полягає у перегляді судових актів, що підлягають оскарженню, в
перевірці законності й обґрунтованості рішень і ухвал судових органів.
Суб’єктами даного перегляду є суди апеляційної і касаційної інстанцій, які, у
передбаченому процесуальним законодавством порядку, здійснюють перегляд
судових актів за скаргами заінтересованих осіб. Результатом здійснення
контрольної функції суду може бути зміна чи скасування акта, що
оскаржується,

чи

підтвердження

його

законності

й

обґрунтованості;

встановлення в безспірному порядку фактів і станів, що мають юридичне
значення (ця функція правосуддя не пов’язана із розглядом спору про право і
притаманна тільки цивільному процесу); застосування до порушників закону
примусових заходів, що виражається у вжитті певних заходів матеріального й
особистого характеру, встановлених судом щодо порушника права і пов’язаних
із порушенням правових норм (стягнення заборгованості, штрафу, моральної
шкоди, зобов’язання особи принести публічні вибачення у справах про захист
честі, гідності, ділової репутації, накладення адміністративного стягнення чи
застосування кримінального покарання тощо) [111, с. 83].
Серед функцій правосуддя окремо виділяється правозабезпечувальна
функція. Ця функція проявляється і реалізується у всіх видах судочинства і
полягає у забезпеченні судом змагальності та рівноправності сторін. Вона
одночасно є і необхідною умовою та однією із гарантій належного, законного і
справедливого вирішення як окремих питань, так і справи в цілому. Ця
діяльність неоднорідна і охоплює такі елементи як інформування про юридично
значущі

факти;

роз’яснення

правових

питань;

створення

умов

для

рівноправності сторін та забезпечення їх діяльності; сприяння активності
сторін; керівництво процесуальною діяльністю сторін та контроль за нею;
діяльність, спрямовану на з’ясування всіх обставин провадження, в тому числі і
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за власною ініціативою; вирішення правових питань. М.І. Шевчук вважає, що
правосуддя, окрім основної функції розгляду і вирішення справи по суті,
виконує також правоохоронну, правовідновлювальну і превентивну функції
[457, с. 373]. Окрему увагу вчений звертає на функцію судового контролю, який
є високоефективним засобом забезпечення прав і свобод людини і громадянина
в українській державі, необхідною складовою його загальної правоохоронної
системи, і однією з головних умов побудови громадянського суспільства.
А.В. Лазарева підкреслює, що правосуддю властивий, перш за все,
правоохоронний характер, при цьому судовий захист має ряд суттєвих переваг
перед іншими механізмами охорони [244, с. 22-27]. Так, судовий захист
поширюється на необмежене коло осіб. Він стосується всіх без винятку прав і
свобод, належних індивіду, зокрема і тих, які не закріплені нормативно, але не
суперечать закону. Окрім цього, судовим захистом охоплені права і свободи,
порушені чи обмежені будь-яким органом державної влади, місцевого
самоврядування, громадським об’єднанням, посадовою особою будь-якого
рівня.
Вільний доступ до незалежного правосуддя, як юридичний механізм є
одним із основних механізмів саморегулювання громадянського суспільства,
поруч із економічним механізмом – вільним ринком [342, с. 628]. Ще ідеолог
концепції громадянського суспільства Георг Гегель стверджував, що одним із
трьох компонентів громадянського суспільства є дійсність свободи та захист
власності через здійснення правосуддя [95, с. 174].
Слушною видається думка [106, с. 248], що судова влада в сучасному
суспільстві, будучи інтегрованою у державний механізм, має виконувати
функцію посередника в суперечках між учасниками суспільного життя і являє
собою доволі ефективний засіб примирення і розв’язання соціальних
конфліктів. У цьому вбачається головна соціальна цінність правосуддя і
основна причина, через яку суб’єкти соціального життя конституюють судову
владу. Водночас, судова влада (як і інші гілки влади) та структури
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громадянського суспільства є генетично пов’язаними. У суспільстві, де немає
місця для громадянської ініціативи, не може існувати і незалежна судова влада,
а значне поширення нігілістичних настроїв масової свідомості щодо легальних
форм задоволення своїх потреб і захисту інтересів руйнує фундамент існування
судової влади.
Тому, цілком логічним є надання можливостей суспільству впливати на
реалізацію судової влади і здійснення правосуддя, при цьому не порушуючи
принципи

незалежності

і

самостійності

суддів.

Елементами

взаємодії

громадянського суспільства і судової влади можуть бути участь народних
засідателів (присяжних) у здійсненні правосуддя, діяльність адвокатури як
незалежного правозахисного інституту, а також формування суддівського
корпусу на виборній (конкурсній) основі. В.В. Городовенко також наголошує
на необхідності контролю громадськості над судом, що можливе за наявності:
гласності; відкритості судового розгляду; наявності інституту відводу суддів за
ініціативою учасників процесу або самих суддів; участі народу у здійсненні
правосуддя через народних засідателів та присяжних; включення до складу
кваліфікаційних комісій суддів (атестаційно-дисциплінарних органів) та Вищої
ради юстиції, окрім суддів, представників юридичної громадськості [104, с.
172-173].
Особливість статусу і місця адвокатури у системі правосуддя обумовлена
необмеженим колом осіб, яким може бути надана правова допомога адвокатом.
Основний Закон України проголошує, що адвокатура діє для надання
професійної правової допомоги. При цьому гарантується незалежність
адвокатури і закріплюється, положення що представництво іншої особи в суді,
а також захист від кримінального обвинувачення здійснює виключно адвокат.
Тобто, адвокат може захищати інтереси як публічної влади (в особі державних
органів, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб), так і
громадянського суспільства (фізичних та юридичних осіб, громадських
об’єднань громадян, професійних спілок тощо).

42

Адвокатура є не лише історично сформованим інститутом, що забезпечує
гармонійне формування таких феноменів як правова держава і громадянське
суспільство, але і одночасно вона є невід’ємною частиною судової системи,
незалежність якої може бути забезпечена лише функціонуванням незалежної
адвокатури. В цілому погоджуємося з думкою, що адвокатура як недержавний
самоврядний правозахисний інститут є невід’ємною частиною механізму
здійснення правосуддя [79, с. 9]. Більше того, будучи активним учасником
механізму правозастосування, займаючи самостійне місце у механізмі
правосуддя, адвокатура повинна виконувати важливу функцію суспільного
контролю у цій сфері.
У Висновку Консультативної Ради Європейських суддів (КРЄС) від 13
листопада 2013 року «Про відносини між суддями та адвокатами» [75]
викладена позиція, що в межах професійного обов’язку захисту прав та
інтересів своїх клієнтів адвокати відіграють суттєву роль у справедливому
здійсненні правосуддя. Адвокат, який щиро служить інтересам та захищає
права свого клієнта, також виконує функції адвоката в суспільстві, які
виражаються в попередженні та запобіганні конфліктам, в забезпеченні
вирішення

конфліктів

відповідно

до

визнаних

принципів

цивільного,

адміністративного та кримінального права та з врахуванням прав та інтересів
осіб, в подальшому розвитку закону, а також в захисті свободи, справедливості
та верховенства закону. Водночас, адвокати мають підтримувати честь та
гідність своєї професії як незамінні учасники здійснення правосуддя.
При цьому адвокат має дотримуватися принципів, які необхідні для
належного здійснення правосуддя, забезпечення доступу до правосуддя і
реалізації права на справедливий судовий розгляд, як це передбачене
Європейською конвенцією з прав людини. Хартія основних принципів
європейської адвокатської професії проголошує, що адвокат є рівноправним
учасником справедливого судового процесу і у відносинах з фізичною особою,
компанією або державою виконує роль довіреного радника та представника
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клієнта, професіонала, шанованого третіми сторонами, а також невід’ємного
учасника процесу здійснення справедливого правосуддя. Підкреслюється [445],
що досягнення цілей правосуддя можливе лише у випадку, коли принцип
поваги до верховенства права та справедливого здійснення правосуддя у будьякому разі переважає дію принципу лояльності до клієнта. Тобто, коли у
спірних ситуаціях адвокат відмовляється просувати незаконну справу від імені
клієнта, аби не зашкодити своїм обов’язкам перед судом та здійсненням
правосуддя.
Таким чином, адвокатура є спеціально уповноваженим правозахисним
інститутом правової системи держави, яка діє з метою захисту прав та законних
інтересів особи та досягнення цілей справедливого правосуддя, на засадах
рівності у взаємодії з державою та інститутами громадянського суспільства.
Наведені норми також посилюють наші висновки, що правосуддя не слід
розуміти виключно у «вузькому» значенні, а також, що метою правосуддя є
справедливий розгляд справи по суті.
Безперечно, судова влада є найбільш доступною й наближеною до
громадян, адже вона не лише вирішує спори, карає осіб, які вчинили злочини, а
й виконує в суспільстві роль своєрідного стабілізатора, арбітра і посередника.
Оскільки вплив судової влади поширюється на всі суперечливі правовідносини,
вона діє гласно, на принципах рівності всіх перед законом, змагальності і
диспозитивності, то очевидними є переваги судового порядку вирішення
правових

конфліктів.

Судовий

порядок

є

найбільш

демократичним,

оптимальним і достатньо регламентованим. Т.В. Струс-Духнич аргументовано
доводить, що без незалежного, неупередженого та справедливого суду не може
бути правової держави та громадянського суспільства. Суд – це інститут, що
належно стверджує в державі право, в суспільстві – справедливість, і тому
рішення суду – це правова істина в останній інстанції [405, с. 8].
Погоджуємося з думкою Л.В. Лобанової, що наявність наведених
специфічних властивостей і визначає необхідність виділення правосуддя як
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самостійного об’єкта кримінально-правової охорони [252, с. 9]. Ця авторка
також обґрунтовано доводить, що в об’єкт злочинів проти правосуддя, поряд із
суспільними відносинами, які виникають під час здійснення правосуддя,
входять і відносини, які виникають і реалізуються в ході діяльності інших
органів і осіб, спрямованої на вирішення поставлених перед судової владою
завдань. Наприклад, діяльність, через яку забезпечується обов’язковість
судових рішень і інших процесуальних актів. Це пояснюється підвищеним
рівнем конфліктності інтересів тієї сфери суспільного життя, в якій
реалізується ця діяльність. Наведене обумовлює необхідність кримінальноправової охорони життя, здоров’я і особистої безпеки всіх осіб, які беруть
участь у цій діяльності. Цим же обумовлено існування норм, спрямованих на
захист таких цінностей як авторитет судової влади, честь і гідність осіб, які
сприяють суду, незалежність судової влади, процесуальна самостійність
органів, що здійснюють досудове розслідування, таємниця досудового
розслідування. В цілому, до об’єкта злочинів проти правосуддя вчена відносить
також суспільні відносини, які забезпечують передумови для належного
перебігу діяльності із здійснення правосуддя, а також діяльності органів та осіб,
покликаних сприяти суду у здійсненні поставлених перед ним задач і діяльності
з реалізації результатів правосуддя.
Правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони розглядається
законодавцем як особливий вид юрисдикційної діяльності державних органів,
який є специфічним, насамперед, своїми завданнями, своєю спрямованістю на
захист інтересів особи, суспільства і держави. Зокрема, О.І. Заліско підкреслює,
що

зміст

терміну

«правосуддя»,

який

використовується

сьогодні

в

кримінальному законодавстві та теорії кримінального права, є ширшим за його
буквальне тлумачення, що випливає з положень Конституції України. Проте
даний термін визначає ту специфічну сферу державної діяльності, яка підлягає
самостійній кримінально-правовій охороні, і тому його використання в
зазначеному тлумаченні дослідник вважає виправданим [137, с. 27].
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А. А. Музика відзначає, що об’єкт кримінально-правової охорони
охоплює не лише відносин, що виникають у результаті вчинення особою
злочину, а й відносини у звязку з відсутністю у діянні особи ознак складу
злочину (наприклад, у випадку наявності ознак необхідної оборони, крайньої
необхідності, неосудності, тощо). Ураховуючи це, науковець доходить
висновку, що об’єктом кримінально-правової охорони є правопорядок у цілому
як сукупність урегульованих нормами права суспільних відносин. Водночас
про суспільні відносини як про об’єкт злочину можна говорити лише у тому
випадку, коли посягання на них визнається злочинним, тобто відповідає
необхідним ознакам, визначеним у КК України [285, с. 25-26].
Оскільки правосуддя, яке покликане охороняти і захищати інтереси і
права людини та юридичних осіб від протиправних посягань, саме може стати,
у випадку скоєння злочину проти нього, об’єктом кримінально-правової
охорони, то розуміння правосуддя як об’єкта кримінально-правової охорони є
більш широким, ніж розуміння правосуддя як специфічного виду державної
діяльності, яка здійснюється судом при розгляді певних категорій справ [129, с.
20].
Уточнюючи цю тезу, Л.В.Лобанова пропонує розглядати правосуддя як
систему

суспільних

відносин,

які

покликані

забезпечити

передумови,

нормальний перебіг, а також втілення в життя результатів правоохоронної,
пізнавально-правозастосовної, процесуально-впорядкованої діяльності суду і
органів та осіб, які йому сприяють [252, с. 30].
Досліджуючи правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони,
вважаємо за необхідне звернутися і до профільних нормативних актів, які
мають предметом правового регулювання захист правосуддя від протиправних
посягань. З аналізу норм Особливих частин Кримінальних кодексів України та
Азербайджанської Республіки вбачається, що закон охороняє не лише
процесуальну діяльність суду з вирішення юридичних справ. Кримінальний
закон обох держав захищає від протиправних посягань всю сукупність
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суспільних відносин, які реалізуються під час діяльності суду та інших органів і
осіб, спрямовану на досягнення цілей і завдань правосуддя, а саме:


конституційні засади діяльності органів досудового дізнання,

слідства, прокуратури та суду (відображено в таких складах злочинів як
завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою (ст. 371
КК України, ст. 292 КК Азербайджанської Республіки); притягнення завідомо
невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України, ст. 290 КК
Азербайджанської Республіки); постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного

вироку,

рішення,

ухвали

або

постанови

(ст.

295

КК Азербайджанської Республіки); втручання в діяльність судових органів,
перешкоджання

здійсненню

правосуддя

і

провадженню

досудового

розслідування (ст. 376 КК України, ст. 286 КК Азербайджанської Республіки);


життя, здоров’я, особисту безпеку, приватну власність суддів та

інших учасників судочинства (посягання на життя судді, народного засідателя
чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя
(ст. 379 КК України), а також особи, яка здійснює попереднє розслідування (ст.
287 КК Азербайджанської Республіки); посягання на життя захисника чи
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги (ст. 400 КК України); умисне знищення або пошкодження майна
судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 378 КК України); неповага до
суду (ст. 289 КК Азербайджанської Республіки);

істинних

відносини, що забезпечують отримання достовірних доказів та
висновків

у

справі

(фальсифікація

доказів

(ст.

294

КК Азербайджанської Республіки); завідомо неправдиве повідомлення про
вчинення злочину (ст. 383 КК України); завідомо неправдиве показання (ст. 384
КК України, ст. 297 КК Азербайджанської Республіки); відмова свідка від
давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання
покладених

на

них

обов’язків

(ст.

385

КК

України,

ст.

298

КК Азербайджанської Республіки); підкуп або примушування до ухилення від
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дачі показань, до дачі неправдивих показань чи висновку або до неправильного
перекладу (ст. 299 КК Азербайджанської Республіки);


відносини, що забезпечують своєчасне розкриття та припинення

злочинних посягань (розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист (ст. 381 КК України, ст. 301 КК Азербайджанської
Республіки); розголошення даних досудового слідства або дізнання (ст. 387 КК
України, ст. 300 КК Азербайджанської Республіки); приховування злочину (ст.
396 КК України); недонесення про злочини і заздалегідь не обіцяне
приховування злочинів (ст. 307 КК Азербайджанської Республіки);


відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків,

ухвал, постанов суду і призначеного покарання (невиконання судового рішення
(ст. 382 КК України, ст. 306 КК Азербайджанської Республіки); незаконні дії
щодо майна, на яке накладено арешт, або яке описане чи підлягає конфіскації
(ст. 388 КК України, ст. 303 КК Азербайджанської Республіки); ухилення від
відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390
КК України, ст. 305 КК Азербайджанської Республіки); втеча з місця
позбавлення волі, або з-під варти (ст. 393 КК України, ст. 304 КК
Азербайджанської Республіки); втеча із спеціалізованого лікувального закладу
(ст. 394 КК України).
Отже, правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони, є поняттям
більш широким, ніж правосуддя як специфічний вид державної діяльності.
Саме «широке» значення правосуддя є підґрунттям концепції криміналізації
злочинів проти правосуддя [44, c. 94].
Водночас, ми не вважаємо за доцільне розмежовувати ці поняття на
законодавчому рівні. Достатнім буде розкриття змісту правосуддя як об’єкта
кримінально-правової охорони, через призму відповідних норм закону про
кримінальну відповідальність.
У законі ж має бути визначено поняття правосуддя, яке буде загальним
для застосування усіма органами і особами, залученими до процесу здійснення
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правосуддя у будь-якому судочинстві та провадженні [22, с. 9].
На нашу думку, підґрунтям концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя є необхідність кримінально-правової охорони правосуддя, а саме
визначеної законодавством діяльності по забезпеченню правопорядку, що
полягає у вирішенні спорів і розв’язанні суспільних конфліктів шляхом
законного

і

справедливого

господарському,

рішення

адміністративному

у

конституційному,

цивільному,

і

кримінальному

судочинстві,

постановленого судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню
належних і допустимих доказів стосовно обставин справи;
З

метою

законодавчого

унормування

поняття

«правосуддя»,

та

недопущення невірного тлумачення правових норм, пропонуємо внести
наступні зміни і доповнення до чинних законодавчих актів України та
Азербайджанської Республіки.
Статтю 124 Конституції України пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи
посадовими особами не допускається.
Правосуддям є встановлення істини і підтвердження юридичного права
чи обов’язку в ході вирішення спорів і розв’язання суспільних конфліктів
шляхом законного і справедливого рішення у конституційному, цивільному,
господарському,

адміністративному

і

кримінальному

судочинстві,

постановленого судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню
належних і допустимих доказів стосовно обставин справи.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будьяке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди
розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов’язковий
досудовий порядок урегулювання спору.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через
присяжних. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального
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суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального
суду».
Статтю 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти в
такій редакції:
«Стаття 5. Здійснення правосуддя
1. Правосуддям є встановлення істини і підтвердження юридичного права
чи обов’язку в ході вирішення спорів і розв’язання суспільних конфліктів
шляхом законного і справедливого рішення у конституційному, цивільному,
господарському,

адміністративному

і

кримінальному

судочинстві,

постановленого судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню
належних і допустимих доказів стосовно обставин справи.
2. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до
визначених законом процедур судочинства.
3. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими
органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили
функції суду, несуть відповідальність, у встановленому законом порядку».
Статтю 125 Конституції Азербайджанської Республіки пропонуємо
викласти в такій редакції:
«Стаття 125. Здійснення судової влади
I.

Судову владу в Азербайджанській Республіці здійснюють за

допомогою правосуддя тільки суди. Судами Азербайджанської Республіки є:
Конституційний

Суд

Азербайджанської

Республіки,

Верховний

Суд

Азербайджанської Республіки, апеляційні суди Азербайджанської Республіки,
загальні та спеціалізовані суди Азербайджанської Республіки.
II.

Правосуддям є встановлення істини і підтвердження юридичного

права чи обов’язку в ході вирішення спорів і розв’язання суспільних конфліктів
шляхом законного і справедливого рішення у конституційному, цивільному,
господарському,

адміністративному

і

кримінальному

судочинстві,
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постановленого судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню
належних і допустимих доказів стосовно обставин справи.
ІІІ. Правосуддя здійснюється за допомогою конституційного, цивільного,
господарського, адміністративного і кримінального судочинства та інших
форм, передбачених законом.
III.

Судочинство має забезпечувати встановлення істини. Судоустрій і

порядок судочинства визначаються законом.
IV.

У

кримінальному

судочинстві

беруть

участь

Прокуратура

Азербайджанської Республіки та Адвокатура Азербайджанської Республіки.
V. Застосування не передбачених законом правових засобів з метою зміни
повноважень судів і створення надзвичайних судів забороняються».
Статтю 3 Закону Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів»
викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Обов’язки судів
Правосуддям є встановлення істини і підтвердження юридичного права
чи обов’язку в ході вирішення спорів і розв’язання суспільних конфліктів
шляхом законного і справедливого рішення у конституційному, цивільному,
господарському,

адміністративному

і

кримінальному

судочинстві,

постановленого судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню
належних і допустимих доказів стосовно обставин справи.
Діяльність судів Азербайджанської Республіки спрямована лише на
здійснення правосуддя і в установлених законодавством випадках і порядку на
здійснення судового нагляду.
При здійсненні правосуддя суди захищають права людини і громадянські
права і свободи, закріплені в Конституції Азербайджанської Республіки, права і
законні інтереси всіх підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми
власності, права політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних
осіб від будь-якого посягання і порушень закону, а також виконують обов’язки,
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передбачені в Конституції Азербайджанської Республіки та інші обов’язки,
передбачені цим Законом.
Неприпустимо покладання на суди інших обов’язків».
Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття правосуддя, його
мети і завдань, функцій і форм, ми дійшли наступних висновків.
Правосуддя є комплексною юридичною категорією, зміст якої може
розумітися і як певна діяльність (процес), і як мета (результат) такої діяльності
[22, c. 12]. Ми переконані, що розуміння правосуддя лише як діяльності
(процесу) не розкриває його сутності і призначення і, тим більше, не пояснює
важливість

кримінально-правової

охорони

правосуддя.

Вважаємо,

що

правосуддям є не лише процесуальний розгляд спорів і конфліктів, а скоріше
мета такого розгляду, а саме: встановлення юридичної істини у спорі [37, с. 17].
Мета правосуддя досягається у формі постановлення справедливого судового
рішення, прийнятого на підставі належних і допустимих доказів, зібраних і
наданих суду уповноваженими законом органами і особами, а також
учасниками судочинства. Тільки справедливе розв’язання конфлікту, спору
може вважатися належною метою правосуддя, цінність якої обумовлена
сучасними соціальними і політичними реаліями.

1.2 Стан наукових досліджень проблем запобігання та протидії
злочинам проти правосуддя

Значимість

правосуддя

у

процесі

функціонування

сучасного

громадянського суспільства та необхідність його належного правового захисту
від протиправних посягань обумовлює численні наукові дослідження з цієї
проблеми. Науковцями ґрунтовно вивчається правова природа правосуддя як
об’єкта злочинних посягань, кримінологічні характеристики осіб, які вчиняють
злочини проти правосуддя, досліджуються можливі критерії класифікації
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злочинів цієї категорії. Проведення цих досліджень є необхідним, перш за все,
для розробки системи методів і заходів протидії і профілактики злочинів проти
правосуддя, а також законодавчого закріплення справедливих і достатніх видів
кримінального покарання за їх вчинення.
Першим і чи не найголовнішим питанням, яке і сьогодні залишається
дискусійним у наукових колах, є сама сутність правосуддя як об’єкта
кримінально-правової охорони. Цьому питанню присвячена значна кількість
наукових досліджень. І це цілком виправдано, адже вкрай складно ефективно
протидіяти злочинам визначеної категорії, не володіючи при цьому легальною
дефініцією поняття «правосуддя» та чітким переліком видів діяльності,
цінностей і благ, які безпосередньо чи опосередковано підпадають під об’єкт
кримінально-правової охорони щодо злочинів проти правосуддя.
Одна група науковців, наголошуючи на винятковості повноважень суду
щодо здійснення правосуддя, що ґрунтуються на положеннях Конституції
України, визначають правосуддя винятково як діяльність суду (або форму
реалізації державної влади), здійснювану у конституційному, цивільному,
адміністративному, кримінальному, господарському судочинстві [64, с. 74-76;
278, с. 57, 86].
Інші вчені, навпаки, розглядають правосуддя у більш широкому значенні
і розуміють його не тільки як специфічну діяльність суду з розгляду певних
видів справ, а й діяльність органів та установ, які сприяють суду в цьому:
органів досудового розслідування; прокуратури; установ, що виконують
рішення суду, що набрали законної сили, а також діяльність окремих осіб,
уповноважених законом на участь у судочинстві, – захисників, представників
особи з надання правової допомоги, судових експертів тощо [66, с. 8; 143, с. 78; 319, с. 11; 390, с. 18].
Однак, важко спростувати той факт, що чинний закон про кримінальну
відповідальність розуміє поняття правосуддя як родовий об’єкт злочинної
діяльності значно ширше, ніж Конституція та інші законодавчі акти.
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Дослідниками висловлюється цікава думка [438, с. 174], що такі принципи
правосуддя як верховенство права та законність поєднують між собою
правосуддя у вузькому та широкому розумінні через їхні нормативні джерела у
вигляді актів чинного законодавства, а саме: Конституції України, Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», чинне процесуальне та інше галузеве
законодавство України, а також чинні міжнародні акти, які регламентують
правовідносини між їх учасниками. Саме єдина соціально-значуща мета у
вигляді розв’язання юридичних питань на підставі чинного процесуального
законодавства органами та посадовими особами об’єднує сукупність рішень та
дій, які охороняє відповідний розділ КК України. Наприклад, не істинним є
твердження, що права та свободи людини поновлені та правосуддя здійснене,
якщо судове рішення або вирок не виконане. Якщо кримінальна справа була
розслідувана з порушеннями кримінально-процесуального законодавства на
стадії досудового розслідування, то суд не буде мати законної можливості
встановити факт вчинення злочину та особу злочинця.
Відсутність єдиного підходу у розумінні правосуддя обумовлює дискусії
навколо визначення об’єкта злочинів проти правосуддя.
Існувала думка, що зміст родового об’єкта завжди підпорядковується
завданням кримінального закону та випливає із них [295, с. 9]. Часто в
літературі знаходимо також твердження, що родовий об’єкт – це група схожих,
однорідних суспільних відносин та соціальних благ, що охороняються
кримінальним законом [298, с. 13]. Деякі науковці переконані, що родовий
об’єкт відображає характер суспільної небезпеки певної групи злочинів,
внаслідок чого використовується як критерій об’єднання окремих складів
злочинів у групи і подальше розміщення таких груп у Особливій частині КК
України. Але одразу виникає питання, що є первинним, а що – похідним. Тобто,
чи є правильним беззаперечне віднесення до об’єкту певної категорії злочинів
конкретні блага та відносини лише виходячи із назви відповідного розділу
Закону. Чи навпаки, дослідження суті суспільних відносин, передумов

54

виникнення конкретних явищ, подій і предметів під час взаємодії суб’єктів цих
відносин, їх суспільної цінності, а також наслідків такої поведінки, має
передувати формулюванню норм Особливої частини кримінального закону і
систематизації їх у певні групи і розділи. Вважаємо, що суспільні відносини,
блага і цінності лише тоді можуть стати об’єктом злочину, коли вони мають
підвищену суспільну значимість, а посягання на них характеризуються
підвищеною суспільною небезпекою, і коли інші види охорони, окрім
кримінально-правової, виявляються недостатніми.
Також серед науковців немає єдиного підходу щодо того, що саме можна
вважати родовим об’єктом злочинів: суспільні відносини чи, власне, соціальні
цінності і блага. Обгрунтованою видається позиція О.М. Костенка щодо
розуміння об’єкта злочину як охоронюваного кримінальним законом порядку
відносин між людьми, що виникають у суспільстві з приводу матеріальних і
нематеріальних предметів [193, с. 101-105].
Водночас, висловлюється думка, що об’єктом, якому заподіюється чи
може бути заподіяна шкода внаслідок протиправного діяння, є виключно
охоронювані кримінальним законом цінності [293, с. 129].
Одні науковці визначають родовим об’єктом злочинів, передбачених
розділом XVIII Особливої частини КК України, суспільні відносини, що
забезпечують нормальну, регламентовану законодавством діяльність суду і
органів, які йому сприяють, у реалізації завдань і цілей у сфері здійснення
правосуддя. При цьому вчені зауважують [143, с. 10], що злочини проти
правосуддя переважно є двооб’єктними (наприклад, злочин, юридичний склад
якого

передбачений

у

диспозиції

ст.

371

КК

України)

або

навіть

поліоб’єктними (наприклад, злочин, юридичний склад якого передбачений у
диспозиції ч. 1 ст. 377 КК України), оскільки при їх вчиненні як додатковий
безпосередній об’єкт можуть виступати суспільні відносини, які забезпечують:
конституційні права і свободи, життя, здоров’я, честь і гідність особи,
відносини власності тощо.
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У радянській юридичній літературі переважала позиція, відповідно до
якої родовий об’єкт злочинів цієї категорії вважався сукупністю суспільних
відносин з приводу здійснення судочинства, слідства, дізнання, а також певних
принципів їх функціонування [55, с. 11].
П.С. Матишевський вважав, що родовим об’єктом злочинів проти
правосуддя виступають саме соціальні цінності, на які посягають такі злочини,
тобто такий стан суспільних відносин, який забезпечує впорядковані відповідно
до чинного законодавства відносини у сфері здійснення правосуддя [266].
На

думку

С.Я.

Лихової,

хоча

порушення

суспільних

відносин

здійснюється шляхом впливу на соціальне благо, з приводу якого існують
конкретні суспільні відносини, але саме суспільні відносини, які складаються з
приводу соціальних цінностей і які відповідно порушуються злочином, є
об’єктом злочину. При цьому, уточнюється, що в контексті об’єкта злочину
йдеться про правовідносини як особливий різновид суспільних відносин [249,
с. 26].
Л. В. Лобанова, М. І. Мельник, М. І. Хавронюк, В. Я. Тацій вважають, що
родовим об’єктом злочинів розділу ХVІІІ КК України є нормальна діяльність
органів правосуддя або інтереси органів правосуддя, або відносини з приводу
здійснення правосуддя [215; 298]. При цьому, О. О. Кваша стверджує, що
оскільки безпосередній об’єкт злочину лежить у площині родового об’єкта, то
ним виступають суспільні відносини, що забезпечують нормальний порядок
здійснення правосуддя відповідно до принципу незалежності суддів [168,
с. 228].
Також висловлюється думка [438, с. 174], що родовим об’єктом злочинів
проти правосуддя є: додержання принципів верховенства права та законності в
діяльності судових органів та посадових осіб; додержання принципів
верховенства права та законності при виконанні обов’язків, покладених на
інших учасників вказаних відносин (засуджених, боржників, інших фізичних
осіб).
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С.Є.Дідик пише, що родовий об’єкт злочинів проти правосуддя об’єднує
всі злочини, які посягають на діяльність самого суду при здійсненні ним
правосуддя, всіх органів, які сприяють здійсненню судом його функцій шляхом
судочинства, а також органів, які забезпечують виконання рішення, вироку і
призначеного ним покарання [118, с. 757]. Це є цілком обґрунтованим через те,
що діяння, які перешкоджають об’єктивному і всебічному проведенню
попереднього слідства, перешкоджають тим самим і правильному здійсненню
правосуддя. Слід додатково вказати, що так само правосуддю перешкоджають
будь-які протиправні діяння, спрямовані на нормальну діяльність правосуддя
вчинені захисником, експертом, свідком та іншими залученими особами.
О.І. Заліско під об’єктом злочинів проти правосуддя розуміє врегульовані
нормами кримінального права та охоронювані кримінальним законом суспільні
відносини у сфері розслідування злочинів, розгляду і вирішення цивільних,
адміністративних та кримінальних справ і виконання покарання, що виникають
на підставі та у зв’язку із вчиненням суспільно небезпечних діянь у даній сфері
і яким внаслідок злочинних посягань завдається шкода або створюється загроза
її заподіяння [137, с. 105].
Через законодавчу невизначеність понять науковці вважають за доцільне
акцентувати увагу на тому, що суспільні відносини, які виникають у сфері
конституційного судочинства, також належать до родового об’єкта злочинів
проти

правосуддя.

Таку

думку

поділяють,

зокрема,

Л.М.

Палюх,

С.С. Мірошниченко, М.В. Шепітько [327, с. 61; 458].
Водночас, окремі автори вважають [425, с. 556-557], що конституційний
контроль

є

різновидом

контрольної

влади,

а

інші

переконані,

що

конституційний контроль – це свого роду надбудовна конструкція, що не
належить до жодної з гілок влади [448, с. 22-30].
Виходячи з розуміння змісту об’єкта злочинів проти правосуддя в
літературі пропонуються різні формулювання назви і компонування змісту
відповідного розділу Особливої частини КК України.
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Наприклад, Л.М. Палюх пропонує взагалі відмовитися від використання
терміну «правосуддя» та назвати відповідний розділ: «Злочини проти порядку
судочинства та виконання судових рішень» [328, с. 278]. Також і Ю.І. Кулешов,
характеризуючи видовий об’єкт злочинів проти правосуддя, зазначає, що обсяг
даних відносин в кримінальному праві визначається ширше, ніж власне
діяльність суду [238, с. 17]. Тому автор пропонує використовувати в чинному
кримінальному законі термін «правосуддя» в широкому розумінні, і, як
альтернативу, пропонує позначити дану групу злочинів як «Злочини у сфері
судочинства». В.В. Кончаковська, навпаки, переконана, що в назві Розділу
XVIII КК України законодавець використав звужене поняття «правосуддя» та
необґрунтовано включив до нього ширшу групу суспільних відносин.
Дослідниця пропонує виділити чотири підрозділи, об’єднавши їх у Розділі
XVIII КК України «Злочини проти судочинства»: XVIII-А «Злочини проти
судочинства на стадії досудового розслідування»; XVIII-Б «Злочини проти
правосуддя»; «Злочини проти порядку виконання судових рішень»; XVIII-Г
«Злочини, що перешкоджають порядку виконання функцій захисника» [183,
с. 10-11].
В.М. Бурдін, який також є прихильником «вузького» розуміння
правосуддя, пропонує узгодити назву розділу КК України із його змістовною
складовою, а саме: або змінити назву розділу XVIII Особливої частини
КК України для того, щоб ним були охоплені не лише склади злочинів проти
правосуддя, а й інші, які посягають на пов’язані з правосуддям відносини
(у зв’язку із проведенням дізнання, досудового слідства, виконанням та
відбуванням покарання); або вилучити з розділу XVIII Особливої частини
КК України ті склади злочинів, які безпосередньо не посягають на правосуддя, і
уточнити зміст окремих складів злочинів [64, с. 76]. С.С. Мірошниченко
пропонує віднести до злочинів проти діяльності із здійснення правосуддя лише
злочини, які вчинюються у зв’язку з діяльністю загальних судів з розгляду і
вирішення

судових

справ

(кримінальних,

цивільних,

господарських

і
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адміністративних) і Конституційного Суду України. А злочини, що посягають
на процесуальну діяльність органів досудового слідства, кримінальновиконавчих установ, які за своєю суттю є злочинами проти установленого в
державі правопорядку і механізму його забезпечення, як злочини, що посягають
на правоохоронну діяльність, об’єднати в розділі «Злочини проти авторитету
державної влади» [278, с. 59-60].
А.В. Воронцов, наголошуючи на тому, що родовий об’єкт всіх складів
злочинів, які розміщені у розділі XVIII КК України, не має спільних ознак,
пропонує виділити їх в окремі підрозділи Особливої частини КК України, а
саме: у ХVІІІ-І «Злочини проти нормальної діяльності органів судової влади та
судового процесу», до якого пропонує віднести статті 371-376, 382-397
КК України, та ХVІІІ-ІІ «Злочини проти діяльності інших суб’єктів у сфері
сприяння та реалізації завдань правосуддя», до якого мають бути віднесені
статті 377-381, 398-400 КК України [84, с. 53-55].
Водночас, інші вчені слушно зауважують [5, с. 585], що визначення
«нормальна діяльність» органів підміняє змістовну характеристику об’єкта
формальною, адже нормальне функціонування органів дізнання, досудового
розслідування та суду є не самоціллю, а засобом забезпечення в результаті
процесуальної діяльності торжества законності і соціальної справедливості.
Тому доцільніше визначати об’єкт цієї категорії злочинів як сукупність
інтересів сфери процесуальної діяльності, спрямованих на реалізацію в ній та в
її результаті вимог законності і соціальної справедливості в кожному
конкретному випадку.
Для розробки ефективної системи виявлення і протидії злочинам проти
правосуддя очевидною є необхідність науково обґрунтованої класифікації
таких злочинів. Не менш важливим є формулювання чітких критеріїв
відмежування злочинів проти правосуддя від злочинів, які посягають на
суміжні суспільні відносини, наприклад, від злочинів проти авторитету
державної влади [24, с. 277].
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Серед сучасних тенденцій розвитку кримінально-правової охорони
суспільних відносин в галузі правосуддя виділяють: посилення захисту прав
людини і запровадження спеціальної кримінально-правової охорони осіб у
зв’язку з провадженням справ стосовно організованої злочинної діяльності та
інших особливо небезпечних злочинів [400, с. 477]. Перша тенденція
відображає появу таких складів злочинів, як притягнення до кримінальної
відповідальності завідомо невинного, незаконний арешт, жорстоке поводження
із затриманим, перешкоджання законній діяльності адвоката і наданню ним
правової допомоги. Друга названа тенденція знаходить прояв, зокрема, у
криміналізації такого діяння як розголошення відомостей про заходи безпеки,
застосованих до судді та учасників кримінального процесу.
У науковій літературі найбільш часто злочини проти правосуддя
класифікуються з урахуванням їх безпосереднього об’єкта. Наприклад, на
думку О. С. Гореліка злочини проти правосуддя з його урахуванням
виокремлює злочини у сфері забезпечення незалежності суддів і захисту їхньої
особистої безпеки, честі й гідності; злочини у сфері здійснення правосуддя
посадовими особами органів правосуддя; злочини у сфері виконання
громадянських обов’язків; злочини в сфері виконання вироків, рішень і інших
актів органів правосуддя [103].
Авторський

колектив

навчального

посібника

«Злочини

проти

правосуддя» серед злочинів проти правосуддя виокремлює злочини, які
посягають на конституційні принципи діяльності органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури та суду; злочини, які посягають на життя, здоров’я,
особисту безпеку, власність суддів, народних засідателів, присяжних та інших
учасників судочинства; злочини, які посягають на відносини, що забезпечують
одержання достовірних доказів та істотних висновків у справі; злочини, які
посягають на відносини, що забезпечують своєчасне розкриття та присікання
злочинних посягань; злочини, які посягають на відносини, що забезпечують

60

належне виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного ним
покарання [143, с. 8–10].
М. М. Голоднюк вважає, що злочини проти правосуддя бувають таких
видів: злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь і гідність осіб, які
здійснюють

правосуддя;

злочини,

що

перешкоджають

виконанню

працівниками правоохоронних органів їх обов’язків по досягненню цілей та
завдань правосуддя; злочини, вчинені у процесі здійснення правосуддя
посадовими особами (суддею, прокурором, особою, що провадить досудове
слідство);

злочини,

що

перешкоджають

виконанню

покарання

або

відшкодуванню шкоди, заподіяної злочином [100, с. 145-147].
Л. В. Іногамова-Хегай виокремлює такі види злочинів проти правосуддя:
злочини, які посягають на відносини, що забезпечують нормальне здійснення
правосуддя; злочини, які посягають на відносини, які забезпечують нормальну
діяльність органів прокуратури і досудового розслідування по здійсненню
функції

кримінального

переслідування;

посягання

на

відносини,

які

забезпечують нормальну діяльність органів по виконанню судового акта;
посягання на відносини, які забезпечують нормальну діяльність всіх органів по
здійсненню правосуддя (загальні злочини проти правосуддя) або органів суду
по здійсненню правосуддя, а також органів прокуратури, досудового
розслідування по здійсненню кримінального переслідування, або органів
прокуратури,

досудового

розслідування

по

здійсненню

кримінального

переслідування, а також органів, які виконують судові акти [337, с. 31–32].
З погляду В. В. Мульченка, злочини проти правосуддя можуть належати
до наступниг груп: злочин, що посягають на відносини, які забезпечують
реалізацію конституційних принципів діяльності органів розслідування,
прокуратури і суду; особисту безпеку учасників судочинства; можливість
отримання достовірних доказів і правдивих висновків по справі; своєчасне
припинення і розкриття злочинів; виконання вироків, ухвал, постанов і
призначеного покарання [288, с. 207-209].
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С. С. Мірошниченко, який пропонує у своєму дослідженні схожий поділ
злочинів проти правосуддя на види, вказує, що для формування державної
політики щодо охорони від злочинних посягань певних суспільних відносин у
сфері правосуддя, виокремлення видових об’єктів має суттєве значення. На
погляд цього науковця, правильне встановлення видового об’єкта цих злочинів
є визначальним також і для їх розмежування з суміжними складами злочинів
проти життя та здоров’я особи, проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, у сфері службової
діяльності тощо. На думку С. С. Мірошниченка, така класифікація маэ особливе
значення для розробки заходів протидії та запобігання злочинам проти
правосуддя [280, с. 244-245].
Виходячи із видових об’єктів, усі злочини проти правосуддя слід
розподілити на такі групи [143, с. 8-10]: злочини, що посягають на
конституційні засади діяльності органів досудового дізнання, слідства,
прокуратури та суду (завідомо незаконні затримання, привід, арешт або
тримання під вартою, притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
судового рішення тощо); злочини, що посягають на життя, здоров’я, особисту
безпеку, власність суддів та інших учасників судочинства (посягання на життя
судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю,
пов’язаною із здійсненням правосуддя, посягання на життя захисника чи
представника особи у зв’язку із діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги тощо); злочини, що посягають на відносини, що забезпечують
одержання достовірних доказів та істинних висновків у справі (завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве
показання, відмова експерта від виконання покладених на нього обов’язків
тощо); злочини, що посягають на відносини, що забезпечують своєчасне
розкриття та припинення злочинних посягань (розголошення даних досудового
слідства, приховування злочину тощо); злочини, що посягають на відносини,
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що забезпечують належне виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і
призначеного покарання (невиконання судового рішення, ухилення від
відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, втеча з
місця позбавлення волі або з-під варти тощо).
Ідею поділу злочинів проти правосуддя на групи залежно від їх видового
об’єкта підтримує і О.І. Заліско [137, с. 110]. Вчений пише, що виділення
видового (підгрупового) об’єкта, який займає проміжне місце між родовим та
безпосереднім об’єктом допомагає, більш точно визначити групу суспільних
відносин, на яку здійснюється злочинне посягання. У зв’язку з цим, автор за
видовим об’єктом виділяє такі групи злочинів проти правосуддя: посягання на
суспільні відносини, що забезпечують розвиток процесуальної діяльності
відповідно до завдань правосуддя (ст.ст. 371, 372, 373, 374, 376, 376-1, 380, 381,
384, 385, 386, 387, 397 КК України) та посягання на суспільні відносини, що
забезпечують виконання процесуальних актів, які приймаються відповідно до
завдань правосуддя (іншими словами посягання, що порушують суспільні
відносини, що забезпечують обов’язковість процесуальних актів) (ст.ст. 382,
388, 389, 390, 393, 394, 395 КК України) [50, с. 8].
Водночас, є автори, які класифікують злочини проти правосуддя не за
об’єктом, а за суб’єктом злочинного посягання. Наприклад, М. І. Тяжкова,
П. С. Власов

обґрунтовано

поділяють

злочини

проти

правосуддя

на

«внутрішні» та «зовнішні». Тобто, внутрішній – це злочин, учинений
суб’єктом, на якого покладений обов’язок здійснювати правосуддя або сприяти
здійсненню правосуддя. Зовнішній – це злочин, суб’єктом якого є особа, яка є
учасниками системи правосуддя та не зобов’язана сприяти здійсненню
правосуддя. Таке розділення має суттєве значення для визначення суспільної
небезпеки діяння та суб’єкта злочину. На думку цих авторів [88, с. 37],
внутрішній злочин проти правосуддя має підвищену суспільну небезпеку в
порівняні з зовнішніми злочинами проти правосуддя . С. А. Кузьмін також
поділяє злочини проти правосуддя на дві самостійні групи: злочини проти
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правосуддя, що вчинені службовими особами – представниками органів влади;
злочини проти правосуддя, вчинені іншими особами [237, с. 61].
Є вчені, які виокремлюють [431, с. 493]: злочини проти правосуддя, які
вчинюються працівниками органів дізнання, слідства, прокурорами, суддями
(посадовими особами); злочини проти правосуддя, вчинені особами, які
залучаються до здійснення правосуддя (приватними і посадовими); злочини
проти правосуддя, які вчинені особами, стосовно яких винесене судове
рішення.
Азербайджанські дослідники, класифікуючи злочини проти правосуддя за
суб’єктами, які можуть їх вчинити, виділяють три підгрупи. В першу підгрупу
включаються злочини, що вчинюються співробітниками правоохоронних
органів (ст. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 301 КК Азербайджанської Республіки).
Другу підгрупу утворюють злочини, що вчинюються детальними або
посадовими особами, залученими до здійснення правосуддя (статті 286, 287,
288, 289, 296, 298, 300, 302, 303, 304 КК Азербайджанської Республіки).
У третю підгрупу входять злочини, що вчинюються особами, зобов’язаними
відбувати покарання або виконувати рішення суду (ст.

304, 305, 306

КК Азербайджанської Республіки). При цьому наголошується на підвищеній
суспільній небезпеці злочинів, які вчинюються працівниками правоохоронних
органів. Це пояснюється тим, що злочини, вчинені проти правосуддя іншими
суб’єктами, як правило, відбуваються паралельно зі злочинами зазначеної
підгрупи. Особливо це стосується дачі неправдивих свідчень свідками і
потерпілими, дачі завідомо неправдивого експертного висновку. Вчинення
таких

злочинів

як

притягнення

завідомо

невинного

до

кримінальної

відповідальності (ст. 290 КК Азербайджанської Республіки), незаконне
звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 291 КК Азербайджанської
Республіки), незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою
(ст. 292 КК Азербайджанської Республіки), винесення завідомо неправосудних
вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 295 КК Азербайджанської
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Республіки) супроводжується попереднім отриманням неправдивих свідчень і
експертних висновків [284].
М.О. Гараніна, вважаючи побудовану за безпосереднім об’єктом систему
злочинів проти правосуддя складною і незручною у практичному використанні,
пропонує чотирьохчленну класифікацію цих злочинів за ознакою їх вчинення
суб’єктом: працівниками суду, попереднього слідства і дізнання; особами, які
перебувають в попередньому ув’язненні або відбувають покарання; учасниками
процесу; іншими особами [93, с. 87]. Слід відмітити, що сьогодні дисертація
М.О. Гараніної є єдиним ґрунтовним науковим дослідженням, присвяченим
виключно питанню систематизації і класифікації злочинів проти правосуддя.
Класифікація, запропонована Л.В. Лобановою, також ґрунтується на
суб’єкті злочину, хоча і є дещо громіздкою і непрактичною у застосуванні.
Вчена виділяє дві великі групи злочинів проти правосуддя, одну з яких
складають злочини, що вчинюються спеціальним суб’єктом, а іншу – будьякими особами. Першу групу авторка пропонує поділити на дві підгрупи з
урахуванням тих особливих якостей, якими наділені їх суб’єкти, а саме:
злочини, що вчинюються з використанням службових або посадових
повноважень, зокрема, посадовими особами, які здійснюють досудове
розслідування, а також особами, зобов’язаними виконати вирок чи інший
судовий акт, або зобов’язаними зберегти в таємниці відомості про заходи
безпеки, застосовані щодо учасників кримінального процесу; злочини, що
вчинюються особами, наділеними процесуальними і постпроцесуальними
правами і обов’язками, не пов’язаними або не обов’язково пов’язаними із
здійсненням посадових повноважень, включаючи осіб, які зобов’язані сприяти
правосуддю або здійсненню досудового розслідування, осіб, що беруть участь в
цивільній справі або їх представників, осіб, зобов’язаних зберігати таємницю
досудового розслідування, осіб, зобов’язаних забезпечувати збереження майна,
на яке накладено арешт, осіб, засуджених до покарання або заходів
процесуального примусу [252, с. 33].
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Усвідомлюючи, що будь-яка класифікація злочинів проти правосуддя на
підгрупи носить дещо умовний характер і залежить від обраного критерію,
професор Ю.І. Кулешов пропонує своє бачення групування досліджуваних
складів злочинів. У запропонованій вченим класифікації критерієм є структурні
елементи охоронюваних суспільних відносин і особливості їх внутрішнього
змісту, впливаючи на які винна особа порушує дане відношення в цілому.
Такий критерій, на думку Ю.І. Кулешова, дозволить визначити суттєві
взаємозв’язки охоронюваних відносин і встановити пріоритети, що особливо
важливо, коли під кримінально-правовий захист беруться блага, пов’язані з
декількома соціальними інтересами. З урахуванням цього критерію на першому
етапі класифікації злочинів проти правосуддя Ю.І. Кулешов виділяє дві групи:
злочини, що посягають на процесуальну і постпроцесуальну діяльність
учасників відносин; злочини, що посягають на особистісні блага (життя,
здоров’я,

честь,

гідність,

безпеку)

учасників

процесуальних

і

постпроцесуальних відносин, а також близьких їм осіб з метою перешкоджання
їх законній діяльності або з помсти за таку діяльність.
За змістом діяльності першу групу посягань вчений додатково поділяє на:
порушення діяльності, пов’язаної з прийняттям процесуальних рішень;
порушення діяльності, пов’язаної з отриманням об’єктивної інформації про
злочин; порушення діяльності, пов’язаної із законним отриманням достовірних
доказів про злочин; порушення діяльності, пов’язаної з розслідуванням,
припиненням та розкриттям злочину; порушення діяльності, пов’язаної з
виконанням судових актів [238, с. 59-60].
Для цілей запобігання і протидії злочинам проти правосуддя корисною є
кримінологічна класифікація цих злочинних посягань. Найчастіше у літературі
виділяють п’ять груп злочинів проти правосуддя залежно від особи злочинця:
злочини проти правосуддя, що вчинюються особами з високим соціальним
статусом.
затримання,

Такими
привід

особами
або

можуть

арешт,

вчинюватися

притягнення

завідомо

завідомо

незаконне

невинного

до
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кримінальної

відповідальності,

постановлення

завідомо

неправосудного

судового рішення тощо; злочини проти правосуддя, що вчинюються особами з
широким і різноманітним віковим складом та соціальним статусом –
приховування майна, яке підлягає конфіскації чи на яке накладено арешт,
невиконання судового рішення; злочини проти правосуддя, що вчиняються
особами з яскраво вираженими рисами злочинців насильницького та
корисливо-насильницького типів. Дії таких осіб виражаються у втручанні в
діяльність судових органів, у діяльність захисника чи представника особи,
умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи
присяжного, примушуванні свідка, потерпілого, експерта до відмови від дачі
показань чи висновку; злочини проти правосуддя, що вчинюються особами,
яким притаманний яскраво виражений правовий нігілізм. Такі особи дають
неправдиві повідомлення про вчинення злочину або завідомо неправдиві
показання, будучи свідком, або які беруть участь у кримінальному провадженні
як експерт чи перекладач і відмовляються від виконання покладених на них
обов’язків; злочини проти правосуддя, що вчинюються особами, стосовно яких
ухвалений обвинувальний вирок. Такі особи вчинюють такі злочини як
ухилення від покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, втеча з
місця позбавлення волі або з-під варти тощо [222, с. 191-192].
Водночас, С.О. Книженко пропонує виділяти шість груп злочинів проти
правосуддя, виходячи з ознак, що характеризують особу злочинця та
потерпілого, спосіб вчинення злочину, мотиви та наслідки злочину [172, с. 116117]: злочини, що вчинюються шляхом насильства, знищення (пошкодження)
майна осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя (погроза або
насильство щодо судді, народного засідателя, присяжного, умисне знищення
або пошкодження майна судді, народного засідателя, присяжного, захисника,
посягання на життя захисника у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням
правової допомоги тощо). Ці злочини об’єднані в одну групу за способом
учинення злочину – насильство або пошкодження (знищення) майна та
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насильства над потерпілим – особою, діяльність якої пов’язана зі здійсненням
правосуддя. Вчинятися такі злочини можуть будь-яким суб’єктом, незалежно
від віку, статі, службового становища, соціального статусу; злочини, що
вчинюються суддями, службовими особами правоохоронних органів та іншими
спеціально уповноваженими особами шляхом порушення порядку здійснення
або забезпечення правосуддя (притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності, примушування давати показання, порушення права на захист,
постановлення суддею завідомо неправосудного судового рішення тощо).
Потерпілими від таких злочинів є особи, що відстоюють свої інтереси у
кримінальному судочинстві, а також ті, що сприяють його здійсненню
(потерпілий, свідок, експерт, члени їх родини та близькі родичі); злочини, що
вчинюються засудженими або особами, взятими під варту, шляхом порушення
порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення (ухилення від
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, втеча з місця позбавлення волі
або

зі

спеціалізованого

лікувального

закладу,

порушення

правил

адміністративного нагляду тощо).
Ці злочини об’єднані С.О. Книженко в одну групу за способом вчинення і
особою злочинця; злочини, що вчинюються службовими або іншими особами
шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправним
впливом на учасників судочинства (втручання в діяльність судових органів, у
діяльність захисника чи представника особи, перешкоджання з’явленню свідка,
потерпілого, експерта тощо). Ці злочини поєднують такі ознаки: особа
злочинця – вчинюються особами, які не здійснюють правосуддя, але їх
діяльність перешкоджає здійсненню правосуддя; спосіб вчинення – не
пов’язаний з насильством, знищенням (пошкодженням) майна потерпілих;
мотиви злочину – недопущення встановленню істини у кримінальному
провадженні; наслідки – спричинення будь-якої шкоди, окрім фізичної та
матеріальної шкоди потерпілим особам; злочини, що вчинюються свідками,
потерпілими або іншими особами шляхом перешкоджання встановленню
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істини у справі (завідомо неправдиве показання, відмові свідка від давання
показань, приховування злочину тощо); злочини, що вчиняються службовими
або іншими особами шляхом невиконання рішень суду (невиконання судового
рішення, незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт, майна, яке
описане чи підлягає конфіскації тощо).
Шепітько

М.В.

у

дослідженні

«Теоретико-методологічні

засади

формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя» пропонує
визначення типового злочину проти правосуддя як умисної активної поведінки
учасника судочинства (провадження) або іншої зацікавленої особи, спрямованої
на унеможливлення здійснення правосуддя шляхом насильства, обману або
іншим способом. Вчений говорить про наявність типових злочинів проти
правосуддя за Кримінальними кодексами різних країн світу. Серед таких
злочинів він виділяє: 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 [460, с.
327].
Детальне вивчення об’єкта злочинних посягань та класифікація злочинів
за належними критеріями створюють умови для розробки ефективної системи
запобігання і протидії злочинам проти правосуддя.
З точки зору А.Х. Міндагулова, основними компонентами системи
попередження злочинів є: людина як суб’єкт профілактичної діяльності; різні
негативні явища і процеси (комплекс причин і умов вчинення злочинів) як
об’єкт

профілактичного

впливу;

власне діяльність

людини

у всьому
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різноманітті видів і форм її прояву – розумовому та фізичному, духовному та
матеріальному, теоретичному і практичному [271, с. 396].
На переконання деяких російських дослідників [473, с. 196], причиновий
комплекс у складах злочинів проти правосуддя складається з двох груп причин
і умов, а саме: причини і умови загального характеру, до яких слід відносити
недоліки

і

протиріччя

економічного,

соціального,

духовно-морального,

правового характеру; специфічні причини і умови, характерні, в першу чергу,
для зазначеного виду злочинів, до яких слід віднести: низький рівень правової
культури особистості, яка, вчинює злочин; правовий нігілізм; традиційну
агресивність, властиву сучасному суспільству; наявність конфлікту між
різними учасниками судочинства; слабку захищеність учасників судочинства;
малоефективне

застосування

до

них

заходів

безпеки;

недосконалість

законодавчої бази, яка регламентує їх захист; невіра в справедливість
правоохоронних органів; низький рівень кадрового забезпечення та недостатній
професіоналізм співробітників правоохоронних органів та ін.
М.Н. Голоднюк і В.І. Зубкова включають в систему попередження
злочинності такі елементи: правову забезпеченість профілактики злочинності,
яка передбачає, що всі методи і форми профілактичної роботи повинні бути
детально

регламентовані

законом;

соціально-правову

та

економічну

обґрунтованість – відповідність розроблюваних і здійснюваних профілактичних
заходів фактичній наявності криміногенних процесів, явищ, ситуацій і
можливостей вплинути на них за допомогою цих заходів; ефективність та
націленість

профілактики

скоординованість

на

профілактичної

досягнення
роботи,

конкретних
що

передбачає

результатів;
розробку

комплексних планів профілактики правопорушень, поєднання перспективних і
поточних планів, тісний контакт учасників профілактичної діяльності;
інформаційну забезпеченість – наявність інформаційної бази профілактики, що
обумовлює своєчасність та достатній рівень отримання даних про стан
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суб’єктів профілактики, об’єктів профілактичного впливу, об’єм і напрям
проведеної профілактичної роботи [101, с. 16-17].
Під попередженням злочинності окремі автори розуміють багаторівневу
систему заходів і суб’єктів, які їх здійснюють, спрямовану на: виявлення і
усунення або послаблення і нейтралізацію причин злочинності, окремих її
видів, а також умов, що їм сприяють; встановлення і усунення ситуацій на
певних територіях або в певному середовищі, які безпосередньо обумовлюють
або провокують вчинення злочинів; виявлення в структурі населення груп
підвищеного кримінального ризику і зниження рівня такого ризику; виявлення
осіб, поведінка яких вказує на реальну можливість вчинення злочинів і
здійснення на них стримуючого і коригуючого впливу, а в разі необхідності – і
на їх найближче оточення [201, с. 280].
Н.Ф. Кузнецова розглядала попередження злочинності як багаторівневу
систему державних і громадських заходів, спрямованих на усунення,
послаблення або нейтралізацію причин і умов злочинності [202, с. 56].
Неординарною видається думка, що у світлі загальної світової тенденції
гуманізації системи кримінальної юстиції, гуманізація кримінальної репресії
може стати одним із основних стратегічних напрямів протидії злочинності в
Україні [357, с. 129]. При цьому, реалізація гуманізму у кримінальному праві
передбачає поєднання трьох складових: 1) забезпечення охорони прав людини
від злочинних посягань; 2) недопустимості застосування надмірної репресії до
особи, яка вчинила злочин; 3) врахування характерних особистісних
характеристик (статі, віку, стану здоров’я) осіб, які вчинили злочин при обранні
виду та міри покарання за злочин. У таому вигляді гуманізація права та
правозастосування є шляхом до компромісу між позитивізмом і природним
правом.
На думку Г.П. Лозовицької, попередження злочинних посягань на
здійснення правосуддя, має тісний зв’язок із системою попередження
злочинності в цілому, органічно входить в цю систему і має відповідати таким
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напрямкам: ретельний відбір, виховання і професійна підготовка кадрів
співробітників органів слідства, прокуратури і суду; вдосконалення системи
правоохоронних органів, включаючи посилення гарантій дотримання прав
громадян, залучених до кримінального судочинства, незалежно від їх
процесуального статусу; втілення в життя передбаченої законом системи
заходів захисту свідків, а також заходів з охорони слідчих, прокурорів і суддів;
послідовна боротьба з корупцією в юридичній системі і з тиском на її
співробітників, перш за все, з боку посадових осіб і представників бізнесових
структур; забезпечення невідворотності відповідальності співробітників, які
порушують закон, а також осіб, які намагаються примусити їх до таких
порушень.
При цьому, діяльність з попередження злочиннів, що посягають на
правосуддя, передбачає системність її проведення, довготривалий (постійний)
характер, впорядкованість, координацію і злагодженість дій суб’єктів, які її
здійснюють. Багатоплановість такої діяльності передбачає і різноманітність її
суб’єктів як державних, так і недержавних. Ними є, в першу чергу, органи
державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи і суди, а
також громадські організації, адвокати (захисники), окремі громадяни [254,
с. 157].
Інші автори пропонують [404, с. 7-8] розрізняти три рівні заходів
запобігання злочинам: загальносоціальні заходи, спеціально-кримінологічні
заходи,

індивідуальні

заходи

попередження.

Перший

рівень

(загальносоціальний) включає розв’язання значних економічних, соціальних,
ідеологічних, політичних, культурно-виховних, організаційно-управлінських та
інших проблем життя суспільства. Їх вирішення опосередковано впливає на
злочинність і на всі ланки механізму антигромадської поведінки. Другий рівень
(соціально-кримінологічний) пов’язаний із здійсненням різнопланових заходів
заходів в конкретних соціальних групах, колективах, сім’ях, де складаються
конфліктні ситуації, намічаються негативні явища. Третій рівень – це
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індивідуально-профілактична діяльність, яка здійснюється щодо осіб, які
вчинили неправомірні дії. Ця діяльність здійснюється як шляхом ліквідації або
нейтралізації негативних різноманітних факторів середовища життєдіяльності
цих осіб, так і шляхом впливу на їхню свідомість.
О.М.Костенко сформулював обгрунтовану культурно-правову концепцію
протидії злочинності, відповідно до якої злочинності слід протидіяти за
формулою: «культура + закон». З цієї концепції випливає, що культура людей
визначає їхнє життя, тобто яка культура – таке і життя. Соціальна культура
громадян вища за будь-які конституції, кодекси, законодавчі акти. Від неї
залежить, як вони будуть використовуватися для забезпечення правопорядку в
суспільстві. Перефразовуючи відомий афоризм Ч. Беккаріа, що «краще
запобігати злочину, ніж потім за нього карати», культурно-правову концепцію
протидії злочинності О.М.Костенко формулює таким чином: «краще за
допомогою культури усунути сваволю людини, ніж карати за вияв цієї сваволі у
виді злочину» [191, с. 236]. Вчений наголошує, що згідно з концепцією
«культура+закон» в суспільстві має розвиватися так звана «антикриміногенна
культура», що є основою безпеки людей в суспільстві. У свою чергу, безпека є
необхідною передумовою суспільного прогресу.
В.В. Волинець пише, що для запобігання вчиненню злочинів проти
правосуддя, державі необхідно розробити та реалізувати новий механізм
нагляду і контролю за діяльністю суддів [81, с. 175]. Свою позицію дослідник
обґрунтовує тим, що найнебезпечнішими є злочини, які посягають на
конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання,
прокуратури і суду. Це пояснюється тим, що суб’єктом вчинення злочину є
правоохоронні та судові органи, які покликані захищати права і свободи
громадян і, працівники яких, натомість, вчиняють протиправні суспільно
небезпечні діяння. І серед цих суб’єктів особливе місце посідають судді, адже
саме від них залежить прийняття рішення у справі.
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Деякі науковці [135, с. 13-20] звертають увагу на високу латентність
злочинів проти правосуддя, що значно ускладнює процес їхньої профілактики
та протидії. Це зумовлене високим рівнем корпоративності, притаманної
правоохоронній системі і судовій діяльності, намірами (іноді неприкритими)
керівників силових відомств, а нерідко і суддів, недопущення суспільного
розголосу наявних фактів постановлення завідомо неправосудних судових
рішень, тиску на свідків, фальсифікації доказів, непроцесуальних способів
здобування (вибивання) показань тощо. Не можна не враховувати і високий
рівень корумпованості правоохоронної системи, використання службових
повноважень у корисливих цілях. Наведене суттєво впливає на ефективність
застосування кримінального закону.
До інших причин низької ефективності протидії цієї категорії злочинів на
сучасному етапі вчені відносять [473, с. 196]: невіру потерпілих в реальний
захист від злочинних посягань; високий рівень латентності цих злочинів;
низьку результативність захисту учасників судочинства. Для попередження
злочинів проти правосуддя пропонуються такі загально-соціальні заходи:
організація міжнародного співробітництва в сфері протидії злочинам проти
правосуддя;

розробка

реальних

програм

попереджувальної

діяльності;

зміцнення професійного ядра правоохоронних органів; підйом матеріального
добробуту людини; вжиття заходів послідовного утвердження принципів
соціальної справедливості, зменшення розшарування населення за рівнем
матеріального забезпечення, скорочення безробіття; підвищення рівня правової
культури громадян.
Важливою є роль прокуратури у механізмі протидії злочинам проти
правосуддя.

На

думку

С.С.

Мірошниченка,

окрім

позапроцесуальних

повноважень, спрямованих на запобігання злочинам проти правосуддя,
важливою складовою протидії злочинам проти правосуддя є представництво
прокурором інтересів держави і громадян у суді і підтримання державного
обвинувачення. Одним із практичних способів запобігання постановлення
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суддями завідомо неправосудних судових рішень є, зокрема, клопотання у
справах, подання заперечень, апеляційних та касаційних скарг [283, с. 43-49].
Прокуратура в Азербайджанській Республіці у передбачених законом
випадках і порядку подає заяву до суду, бере участь в якості позивача при
розгляді справ у цивільних і економічних спорів; бере участь як сторона при
розгляді в суді кримінальних справ, підтримує державне обвинувачення; подає
протест проти рішень суду; а також бере участь в досягненні мети призначених
судами покарань [304].
Окремі автори доходять висновку, що сутність запобігання злочинам
проти правосуддя зводиться до розроблення і здійснення заходів, пов’язаних з
протидією, виявленням та розслідуванням злочинів проти правосуддя,
обмеженням та усуненням криміногенних явищ і процесів, що їх зумовлюють.
Наприклад, М.Б. Головко пише, що статистична інформація відображає ті
процеси, що відбуваються при здійсненні правосуддя. Використання такої
статистичної інформації має важливе значення для своєчасного виявлення
тенденцій, що виникають у судовій діяльності, для їхнього аналізу та вжиття
необхідних заходів для усунення недоліків у роботі правоохоронних органів,
підвищення рівня здійснення судочинства [98, с. 52].
За даними Державної судової адміністрації України у 2016 році судами
розглянуто 79796 справ (проваджень) з постановленням вироку. Звертає увагу,
що питома вага злочинів проти правосуддя у загальній кількості справ є
надзвичайно малою – всього 1,9% [314]. На наш погляд, така статистика може
свідчити про високий рівень латентності злочинів проти правосуддя та
нагальну необхідність розробки ефективних заходів для виявлення таких
злочинів і притягнення винних осіб до відповідальності.
Одним із найважливіших правових інститутів в галузі боротьби зі
злочинністю та її профілактикою є кримінальне покарання. Кримінальне
покарання – фундамент і невід’ємний елемент кримінальної відповідальності.
Юридична сутність кримінального покарання полягає в санкціонованому
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законом застосуванні до винних осіб заходів державного примусу у
встановлених законом формах і межах уповноваженими законом на їх
застосуванні органами правосуддя [10, с. 299].
Слід підкреслити [8, с. 44], що поняття покарання і поняття кримінальної
відповідальності в певному сенсі близькі між собою, однак, притягнення особи
до кримінальної відповідальності ще не означає її покарання, це всього лише
одна із обов’язкових умов для застосування покарання. Кримінальна
відповідальність реалізується у покаранні, а саме, покарання виступає як одна з
основних форм реалізації кримінальної відповідальності. Не слід забувати, що
кримінальна відповідальність є ширшим поняттям, а також вона може існувати
окремо, не залежно від покарання, а покарання не може існувати без
кримінальної відповідальності.
Важко не погодитися також із вченими, які вважають [10, с. 299], що
умовами ефективності профілактики злочинів є суворе дотримання принципів
правосуддя, рівності громадян перед законом, інших гарантій, що забезпечують
захист інтересів як держави, так і кожного громадянина. Очевидним є,
органічний взаємозв’язок між законністю і правопорядком, між гарантованістю
охорони прав громадян, з одного боку, і забезпеченням їх правомірної
поведінки, з іншого. Домогтися становища, в якому кожний державний орган,
кожна посадова особа буде в повному обсязі виконувати свої обов’язки і не
буде вчиняти жодної протизаконної дії – означає закласти міцну основу для
виховання всього населення країни в дусі поваги до права.
Проаналізувавши стан

наукових досліджень проблем запобігання

злочинам проти правосуддя, ми дійшли висновку, що для ефективної боротьби,
протидії і профілактики злочинних посягань у сфері правосуддя, необхідним є
ґрунтовне наукове дослідження об’єкта і специфічних рис суб’єктів цих
посягань, вивчення причин, мотивів і умов їх вчинення, а також теоретично
обґрунтована систематизація злочинів проти правосуддя.
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Також, виходячи з означеного, можна сформулювати «концепцію
криміналізації злочинів проти правосуддя», згідно з якою має відбуватися і
оцінюватися процедура криміналізації вказаних злочинів в Азербайджанській
Республіці та в Україні. Формування цієї концепції здійснювалось на підставі
порівняльного дослідження кримінального законодавства Азербайджанської
Республіки і України, що стосується злочинів проти правосуддя. Так, зазначена
концепція передбачає десять специфічних критеріїв: 1) для даного суспільства
існує така суспільна небезпечність посягань на правосуддя, яка вимагає
кримінально-правового

реагування;

2)

об’єктом

посягання

є

порядок

суспільних відносин, що забезпечує правосуддя; 3) суб’єктами посягання є
особи, діяння яких здатне спричинити суспільно небезпечні наслідки для
правосуддя; 4) суб’єктивна сторона складається з умислу чи необережності при
вчиненні діяння, що спричиняє суспільно небезпечні наслідки для правосуддя;
5) об’єктивна сторона посягання проявляється у формі дії чи бездіяльності, що
спричиняють суспільно небезпечні наслідки для правосуддя; 6) кримінальноправова норма, що передбачає криміналізацію, має передбачати санкцію,
адекватну суспільній небезпечності посягання на правосуддя; 7) кримінальноправова норма має відповідати принципам, визначеним у міжнародному праві,
Конституції та в кримінальному законодавстві країни; 8) в кримінальноправовій нормі, що передбачає криміналізацію посягання на правосуддя, мають
бути визначені ознаки, придатні для диференціації (відмежування) злочину
проти правосуддя від інших злочинів; 9) кримінально-правова норма, що
криміналізує посягання на правосуддя, має відповідати актуальним потребам
цього суспільства; 10) кримінально-правова норма, що криміналізує посягання
на правосуддя, повинна мати таку конструкцію, яка б виключала можливість
свавільного її тлумачення і застосування.
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1.3. Законодавство про кримінальну відповідальність за злочини
проти правосуддя в Україні та в Азербайджанській Республіці в історичній
ретроспективі
Історичне
простежити

дослідження

формування

єдиної

кримінального
лінії

законодавства

політики

кримінальної

дозволяє
охорони

правосуддя в державі. Норми сучасного кримінального законодавства в
Азербайджанській Республіці та в Україні не виникли раптово, а сформувалися
поступово,

у певному історичному контексті, грунтуючись на менталітеті

населення і рівні розвитку суспільних відносин. Далеко не всі історичні періоди
характеризувалися наявністю кодифікованого кримінального законодавства і
виділення правосуддя в самостійний об’єкт кримінально-правової охорони.
Втім, майже у всіх досліджуваних нами історичних правових пам’ятках
містяться окремі норми та приписи про необхідність справедливого судового
розгляду, неприпустимість неправдивих свідчень і доносів, невиправдано
жорстоких покарань, катувань тощо. Об’єктивний аналіз історичних правових
документів є підгрунтям поглибленого зрозуміння сутності правосуддя і дає
можливість розв’язати наукове завдання цього дослідження.
Оскільки історія розвитку кримінального законодавства перебуває у
безпосередній залежності від розвитку державності, то можливо виділити, хоча
і

дещо

умовно,

такі

етапи

систематизації

кримінального

права

в

Азербайджанській Республіці: доісламський період (з давніх часів до VII
століття); період дії мусульманського права (середина VII – початок XIX
століття); період дії законодавства Російської імперії (початок XIX століття –
Жовтнева революція 1917 року); період законодавства Бакінської комуни
(Ради) (листопад 1917 – травень 1918); період законодавства Першої
Азербайджанської Демократичної Республіки (28 травня 1918 – 28 квітня 1920
року); період становлення радянського законодавства в Азербайджані (28
квітня 1920 року – 01 лютого 1923 року); період дії перших трьох
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Кримінальних кодексів Азербайджанської РСР (01 лютого 1923 – 18 жовтня
1991 року); період підготовки і проведення правової реформи незалежної
Азербайджанської Республіки (18 жовтня 1991 року – 1 вересня 2000);
сучасний період дії Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки [384,
с. 70].
І.

Я.

Терлюк,

розглядаючи

періодизацію

розвитку

українського

законодавства у галузі кримінально-правової охорони правосуддя, виокремлює
такі етапи його становлення: кримінальне право Києво-руської держави;
кримінальне

право

Литовсько-руської

держави;

кримінально-правове

регулювання в українському середньовічному місті; період звичаєвого
«козацького»

права

Запорозької

Січі;

кримінальне

право

України-

Гетьманщини; кримінально-правове регулювання в Україні в період імперської
доби; розвиток кримінального права в національних українських державних
формаціях (1917–1921 рр.); становлення і розвиток радянського кримінального
права в Україні; кримінальне право в незалежній Україні [421, с. 90]. Дещо інші
періоди розвитку кримінального законодавства України наводить В. К. Грищук,
пропонуючи більш укрупнені історичні періоди та виокремлюючи період
Київської Русі (Х-ХІІ ст.ст.); польсько-литовський та козацький періоди (ХІVХVІІ ст.ст.); період знаходження України у складі Росії та Польщі (ХVІІ-ХVІІІ
ст.ст.); у складі Російської імперії та Австро-Угорщини (ХІХ ст. – 1917 р.);
радянський період (1917-1991 рр.); сучасний період (з 1991 р. та до
теперішнього часу) [107, с. 37]. Схожу періодизацію запропонував О. І. Заліско,
виокремивши самостійним історичним періодом період дії козацького
звичаєвого права [137, с. 39].
Не вдаючись у дискусію щодо періодизації історичного розвитку
законодавства, розглянемо більш детально основні історичні віхи становлення
правових норм щодо кримінально-правової охорони правосуддя в Україні та в
Азербайджанській Республіці.
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Окремі сучасні дослідники стверджують, що вже в Руській Правді були
норми, якими безпосередньо захищалася судова влада, а саме статті 1, 33. Тим
самим нібито виокремлювалися склади злочинів проти правосуддя та проти
осіб, що забезпечують його здійснення [289, с. 48-51]. Проте така думка
поділяється не всіма науковцями. Окремі з них доходять висновку, що аналіз
трьох редакцій «Руської Правди» та літературних джерел не дає підстав
визначити, яким чином охоронялося (захищалося) життя осіб, які здійснювали
судочинство. Лише відповідна адекватність як судової системи, так і системи
державного устрою та суспільних цінностей з давнини обумовлювала певну
специфіку кримінально-правового захисту носіїв судової влади [231, с. 17].
Слушною вбачається підхід, відповідно до якого у Руській Правді та
князівських статутах було сформульовано правові норми, які можна розглядати
як прообраз деяких сучасних складів злочинів проти правосуддя. При цьому
«брехня»

під

час

здійснення

правосуддя

була

достатньо

суспільно

небезпечною, оскільки створювала загрозу ухвалення неправосудного судового
рішення [375, с. 153]. Фактично у ст. 20 Розширеної редакції Руської Правди
містився прототип норми про відповідальність за завідомо неправдиве
показання (донос) («А иже свержетъ виру, то гривна кун сметная отроку, а кто
и клепал, а тому дати другую гривну; а от виры помечнаго 9 (кун)»). Водночас
в Уставі князя Володимира «Про церковні суди» передбачалося покарання за
завідомо неправдиве обвинувачення у блуді, знахарстві і єретицтві, які на той
час вважалися смертними гріхами. За вчинення цього діяння винному могли
відсікти руку, відрізати ніс або його могли стратити. У Руській Правді також
передбачалася відповідальність за вбивство княжого тіуна, який виконував
судівську функцію та представляв судову владу у князівстві (ст. 22 короткої
редакції Руської Правди) [154, с. 153]. Проте, як відзначають науковці, у
Руській правді злочини проти правосуддя не виокремлювалися у самостійній
структурній частині, а ті норми, що містилися у цій памятці, стосувалится,
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насамперед, забезпечення громадського порядку через захист представників
влади [137, с. 40].
У період ХІV-ХVІІ століть на землях України, які входили до складу
Литви та Польщі, а із 1569 р. – Речі Посполитої, діяли Литовські Статути (1529
року (Старий статут), 1566 року (Волинський статут) та 1588 року (Статут
Великого князівства Литовського)). Окрім того, у вказаний період діяло
Магдебурзьке право (зокрема, «Саксонське Зерцало»), польський законодавчий
акт «Порядок», а також українські звичаєві норми. На інших українських
землях, які входили до складу кількох сусідніх держав, діяло також Римське
право. Кримінально-правові норми Литовських статутів вміщували норми про
необхідність винесення справедливих судових рішень, встановлювали строки
розгляду справ у судах, про призначення осіб, які здійснюють правосуддя
(тобто воєводських і повітових суддів), про право феодалів здійснювати суд над
залежним населенням. До злочинів, які були спрямовані проти управлінського
порядку та суду відносили підробку документів та печаток, лжесвідчення в
суді, опір адміністрації, а також виготовлення фальшивих монет. Під
злочинами проти громадського порядку розуміли приховування злочинів.
Погоджуючись з дослідниками вказаного історичного періоду, відзначаємо, що
цей

період

розвитку

кримінально-правової

охорони

правосуддя

характеризувався відсутністю чітких санкцій за посягання на правосуддя [137,
с. 42]
У Литовських статутах не передбачалася відповідальність за злочини, що
вчинялися суддями. Проте встановлювалася заборона вирішувати судові справи
несправедливо чи за винагороду (хабар). Зокрема, Литовський Статут 1566 року
в артикулі 39 розділу ІІІ містив припис судити всіх по справедливості і
передбачав заборону на отримання винагороди та вирішення справи по дружбі
[278, с. 63].
На укрвїнських землях окремі памятки кримінального права не діяли,
проте вони відіграли значну роль у розвитку законодавства у відповідній сфері,

81

на їх основі було прийнято інші актів кримінально-правового характеру, норми
яких були обов’язковими для застосування на території України. Йдеться про
Судебники 1497 року (Судебник Івана III або Великокнязівський судебник) і
1550 року (Царський судебник Івана Грозного).
Судебник 1497 року закріпив такий вид злочинів, як злочини проти суду
[153, с. 40]. Стаття 8 Судебника передбачала відповідальність за «ябедництво»
(неправдивий донос з метою звинуватити і притягнути до кримінальної
відповідальності невинну особу). Цей злочин карався стратою та прирівнювався
до крадіжки і розбою.
У Судебнику 1550 року правові норми, що захищали інтереси
правосуддя, розвивалися двовекторно. З одного боку, ця діяльність захищалася
від посягань осіб, які здійснювали функції представників влади у сфері
правосуддя (посягання «зсередини»). З іншого – формулювалися норми про
вчиненя злочинів проти вказаних осіб (посягання «ззовні»). У статті 70
Судебника вперше була закріплена норма про відповідальність за «незаконний
арешт та накладення оков на особу, яка потребує поруки, без рішення міського
прикажчика, який виконував судові обов’язки, та намісника, який був на суді, а
також представників уїзного дворянства в особі двірського, старости,
цілувальника» [269, с. 115]. Тобто, відповідна норма була праобразом чинної
норми, що вміщена у ст. 371 КК – завідомо незаконні затримання, привід,
домашній арешт або тримання під вартою.
Окрім того, у цій історичній памятці вміщувалися норми про винесення
неправильного

рішення

посадовою

особою,

що

здійснює

правосуддя,

в результаті отримання хабара (або його обіцянки); про фальсифікацію
(підроблення) судових документів за хабар; про лжесвідчення, помилковий
донос, злісний наклеп (ябедництво) з метою засудження невинного [376, с. 97,
137]. Водночас відзначимо, що у цьому Судебнику злочини проти правосуддя
ще не виокремлювалися в самостійну групу, а відповідні норми містилися в
різних розділах памятки. Наприклад, правова норма про «неправосуддя» була
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віднесена до посадових злочинів, а про «лжесвідчення» і «лжеприсягу» – до
злочинів проти віри.
Отже, як відзначається у науковій літературі, дія вказаних вище
Судебників не діяла на території України, проте відповідні норми було
покладено в основу прийняття інших нормативних актів, які діяли на у різних
частинах сучасної України. Зокрема, норми Соборних уложень було взято за
основу для Соборного уложення 1649 року, що застосовувалося з кінця ХІІІ ст.
на території частини Правобережної України, яка увійшла до складу Російської
імперії. Тому Судебники 1497 та 1550 років мали опосередкований вплив на
розвиток кримінально-правової охорони правосуддя в Україні [137, с. 44].
У Соборному Уложенні 1649 року збільшувалася кількість норм, що
передбачали кримінальну відповідальність за посягання на осіб, які здійснюють
правосуддя, зокрема, на їхнє життя, здоров’я, майно. При цьому у цій
історичній памятці мало місце більш чітке структурування кримінальноправових норм загалом та норм, що передбачали відповідальність за злочини
проти правосуддя зокрема. Так, у главі X Соборного Уложення «Про суд» було
встановлено кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя з боку
осіб, які не були наділені владою в цій сфері. Зокрема, це образа судді (ст. 105),
заподіяння тілесних ушкоджень судді (ст. 106), вбивство судді (ст. 107). При
цьому посягання на суддів каралися найбільш суворо, оскільки на той час суддя
визнавався символом правосуддя [389, с. 46].
У Соборному Уложенні 1649 року була встановлена відповідальність за
«ізвєт», тобто за завідомо неправдивий донос щодо підготовки або вчинення
злочину проти государя, його здоров’я, за що передбачалася смертна кара або
віддача на суд пана. При цьому у випадку брехливого доносу у такому випадку
передбачалося суворе покарання, а за правдивий, навпаки, – винагорода.
Окремі злочини проти правосуддя за Соборним Уложенням 1649 року
було віднесено до посадових злочинів. Одним із них визнавалося лихоїмству,
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під яким розумілося, зокрема, й порушення встановленого порядку судочинства
за «посул» (хабар).
Окрім того, до злочинів проти правосуддя було віднесено наклеп,
брехливий донос на невинного, лжеприсягу, лжесвідчення. Суворо каралися
образа судді, пристава, подання брехливої скарги на посадову особу, втечу від
судового пристава [399].
Важливою історичною памяткою кримінального права, яка діяла у період
Гетьманщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) на території українських земель, є «Прав, за
якими судиться малоросійський народ» 1743 року (далі – Права 1743 року). У
цій памятці досить не лише регламентувався порядок здійснення судочинства
та виконання судових рішень, а й передбачалася відповідальність за порушення
вказаного порядку. У Правах 1743 року містилися норми як про порушення
відносин у сфері правосуддя «ззовні», так і «зсередини». При цьому для
диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя
використовувалися привілейовані ознаки, тобто ознаки, що передбачали менш
сувору відповідальність порвіняно з іншими структурними частинами цього
нормативного акта. Окрім того, у Правах 1743 року відбулося ще більш чітке
відокремлення злочинів проти правосуддя від інших суспільно небезпечних
посягань, оскільки більшість відповідних правових норм зосереджувалися
у сьомій і восьмій главах Прав 1743 року.
У

вказаній

історичній

пам’ятці

встановлювалася

кримінальна

відповідальність за такі протиправні посягання на порядок судочинства:
невиконання вимог суду, зокрема, за відмову особи постати перед судом; за
посягання на суддів під час судового розгляду у зв’язку з виконанням ними
своїх повноважень; за незаконний вплив на суд (втручання писаря або
канцеляриста, який сам у суді виступає позивачем чи відповідачем, у діяльність
іншого судового чиновника, який веде цю справу), зокрема, якби така особа не
дотримувалася встановленого законом порядку судочинства, або чимось
перешкоджала судовому чиновнику, який веде цю справу, або погрожувала
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йому за «правильне провадження»; за неповагу до суду, порушення порядку в
судовому засіданні; за посягання на учасників судового розгляду в суді під час
розгляду справи (наклеп, поранення, вбивство особи в суді під час судового
розгляду) [335].
Кримінально караними визнавалися діяння, спрямовані на порядок
одержання доказів і встановлення істини у справі: підлог, вчинений повіреним
(так називався захисник у судовому процесі), а також неумисне, з
необережності упущення у справі, яким стороні заподіяно збитки; фальшування
доказів у суді, умисні неправдиві показання свідків, неправдива присяга; обман
і підлог, які допомогли особі у постановленні судового рішення на свою
користь; завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, за
повідомлення про вчинення злочину завідомо невинуватої особи [335].
У документі, що досліджується, було криміналізовано й діяння,
спрямовані проти правосуддя, що вчинялися особами, які його здійснюють або
сприяють цьому. Зокрема, це: хабарництво судових чиновників, затягування
ними справи, підроблення судових документів та інші зловживання; образа і
тілесні ушкодження, завдані учасникам судового процесу. Окрім того,
покаранню підлягали судді за віддання на катування особи, хоч і за наявності
законних підстав, але якщо до неї надмірно застосовувалося катування під час
допиту, і вона при цьому померла, якщо при дії, що становлять катування було
вчинено суддею, який прийняв відповідне рішення, з корисливих чи інших
мотивів. У Правах 1743 року встановлювалася відповідальність і за винесення
неправосудних рішень. При цьому, якщо судді неодноразово виправдовували
винних або обвинувачували невинних без умислу, а необережно, через
недогляд чи незнання, то вони підлягали звільненню з посад. А за ті ж самі дії,
вчинені з особистих або корисливих мотивів, і які завдали комусь даремну
тяганину, матеріальні збитки, судді підлягали смертній карі, а з їх статків
відшкодовувались завдані збитки.
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На відміну від попередніх пам’яток, у Правах 1743 року окрему увагу
приділялося відповідальності за посягання на порядок виконання судових
рішень. Так, обов’язок щодо виконання судових рішень у ті часи було
покладено на возного. А тому у Правах 1743 року передбачалося покарання за
посягання на возного у зв’язку з його діяльністю, а також за перешкоджання
виконанню ним своїх функцій у судочинстві. Водночас і сам возний міг бути
пригятнутий до кримінальної відповідальності, якщо він під час здійснення
своїх обов’язків з виконання судового рішення створив причину для сварки,
знеславив, побив або вбив особу, щодо якої виконується судове рішення.
Прикметно, що втеча з місця ув’язнення визнавалася злочином, а до
відповідальності за втечу притягалася не лише особа, яка втекла з місця
увязнення, а й на тих осіб, які виконували функції представників влади у таких
місцях (сторожа та наглядачі). Особливо суворе покарання (катування і смертна
кара) було передбачене за умисне сприяння втечі ув’язненого [329, с. 290-294].
Артикул військовий 1715 року містив відповідальність за перешкоджання
діяльності суддів і за неповагу до них. В артикулі 34 проголошувалося, що
судді перебували під особливою протекцією царя і зазіхання на них
прирівнювалось до замаху на владу царя. Артикул 204 заборонялося
перешкоджати «судейським служителям» без вказівки на конкретні форми
такого перешкоджання. Фактично у цій памятці вперше було термінологічно
зафіксоване

поняття

«перешкоджання»

стосовно

розуміння

заборони

втручатися в діяльність суддів. При цьому, враховуючи сучасні знання у царині
кримінально-правової кваліфікації слід відзначити, що норма, передбачена в
артикулі 34 була загальною по відношенню до інших норм у цьому
нормативному акті, а судова влада вперше прирівнювалася до влади царя [377,
с. 397].
У період Гетьманщини, окрім вказаних історичних памяток, на території
України діяли й інші нормативні акти, які мали додатковий характер. Зокрема,
це:
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Інструкція гетьмана Апостола 1730 року, яка встановлювала

відповідальність суддів за постановлення неправосудного рішення, за що «...
суддів теж карано або штрафовано, коли доведено їхню необ’єктивність»;


Інструкцію Колегії чужоземних справ 1732 року, якою був

встановлений

обов’язок

наглядати

за

«суддями

генеральними

великоросійськими», щоб вони судили по правді, без зволікання, не брали
хабарів і були прикладом для суддів українського походження. Якщо
виявлялись факти вирішення справ суддями українського походження не по
правді, а шляхом кривдження тих, хто позивається, таким суддям повинні були
виноситись догани з наступним повідомленням про це гетьмана;


Ордер

гетьмана

Кирила

Розумовського

1751

року,

який

встановлював штрафи для суддів, які виносили несправедливі вироки [136, с.
254].
З аналізу наведених документів випливає, що в період Гетьманщини
особлива увага законодавця приділялася дотриманню принципу справедливості
у вирішенні судових справ і тому за постановлення неправосудного рішення
передбачалися чіткі санкції.
В результаті поділу Польщі наприкінці ХVІІІ ст. частина Правобережної
України відійшла до складу Російської імперії, а західноукраїнські землі – до
Австрійської імперії. На цих територіях діяли різні законодавчі акти, і зокрема,
різні правові норми щодо охорони правосуддя.
У

законодавстві

Російської

імперії

правосуддя

набуло

статусу

самостійного об’єкта кримінально-правової охорони, насамперед, в Уложенні
1845 року про покарання кримінальні та виправні. У його нормах правосуддя
розумілося широко (на кшталт сучаснмх кримінально-правових норм), оскільки
у них містилася відповідальність за протиправні діяння як суддів, так і осіб, які
здійснювали досудове слідство (за сучасною термінологією) – чиновника, який
вів слідство, чиновника поліції тощо. Відповідні суб’єкти притягалися до
відповідальності не лише за умисні, а й за необережні діяння, що були
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результатом помилки чи неправильного тлумачення закону і порушували
законні права та свободи потерпілого [269, с. 15].
Як

стверджує

М. І. Мельніченко,

відповідальності

за

вчинення

досліджуваної категорії злочинів були присвячені кілька глав Уложення:
окрема глава 5 «Про неправосуддя» розділу V «Про злочини та проступки по
службі державній та громадській», а також глава 11 цього ж розділу «Про
злочини та проступки чиновників по деяких особливих родах служби». Окрім
цього відділ 1 «Про злочини та проступки чиновників при слідстві та суді», у
якому йшлося про відповідальність за такі злочини: порушення правил,
вказаних у законі, у тому числі в повільному або недбалому виконанні
службових обов’язків, вчиненому чиновником, який здійснював слідство, через
необережність або незнання своїх обов’язків, а також вчинення відповідного
діяння умисно (ст. 426); непорушення кримінальної справи через недбалість у
випадках, коли для цього були достатні підстави, або вчинення цього діяння
умисно, якщо буде доведена його особиста зацікавленість (ст. 429); вчинення
діяння судовим слідчим, яке знайшло вираз в тому, що він не допитав
обвинуваченого, а також нескладання протоколу протягом доби поліцейським у
випадку

неприбуття

слідчого

судді

для

допиту

та

неоголошення

обвинуваченому про причини його затримання (ст. 430); повільне здійснення
чиновником слідства без поважних причин або вчинення відповідного діяння
умисно чи за наявності особистої зацікавленості, чи з мотивів ненависті,
ворожнечі, чи з інших причин (ст. 431); примушування слідчим шляхом
застосування погроз або іншими протизаконними засобами обвинуваченого до
визнання або свідка до давання показань, кваліфікуючою ознакою якого
визнавалося застосування катувань чи насильства (ст. 432) [269, с. 36].
Окрім цього відділу, глава 11 розділу V Уложення містила відділ 3 «Про
злочини

та

проступки

чиновників

поліції»,

в

якому

передбачалася

відповідальність цих осіб, адже від їх діяльності залежало виконання судових
актів. Статті, включені у цей розділ, були покликані стимулювати чиновників
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поліції до своєчасного виявлення, припинення чи недопущення вчинення інших
злочинів. У цьому відділі була передбачена відповідальність за: недбале або
умисне допущення чиновником поліції вчинення злочину, якому він міг
запобігти (ст. 466); своєчасне неповідомлення у відповідні інстанції про
вчинений злочин або незатримання підозрюваного за наявності достатніх
доказів, вчинене з недбалості чи умисно (ст. 467); незаконне тримання особи
під вартою у місцях, які для цього не призначені, або за відсутності для цього
підстав (ст. 448); тримання особи під вартою довше строку, визначеного у
судовому вироці без законних підстав (ст. 451); втеча арештанта або рекрута,
відданого для випробування в лікарню, через недбалість поліцейського
чиновника або варти (ст. 447); спричинення через недбале ставлення
поліцейського чиновника значної шкоди будь-якій зі сторін у цивільній справі
(ст. 454); надання переваг поліцейським чиновником одній зі сторін у цивільній
справі на шкоду іншій при виконанні судового рішення (ст. 455); невиконання
чиновниками, які здійснюють слідство, процедурних норм, правил та форм (ст.
456); використання чиновником своїх повноважень для надання винуватому
передбачених законом засобів з метою уникнення відповідальності або для
послаблення сили наданих проти підсудного доказів (ст. 463) [269, с. 115].
Відповідальність за злочини проти правосуддя передбачалась також в
Уставі про покарання, що застосовуються мировими суддями, 1864 року. Але в
Уставі знайшли закріплення лише злочинні діяння, які посягають «ззовні»,
тобто за різного роду втручання та перешкоджання здійсненню правосуддя
[119, с. 48].
В Уложенні 1903 року містилася також система злочинів проти
правосуддя. Відповідальність за перешкоджання здійсненню правосуддя
передбачалася в різних главах залежно від суб’єкта злочину: глава VII «Про
протидію правосуддю» і глава ХХХVII «Про злочинні діяння по службі
державній і суспільній». У Главі «Про протидію правосуддю» були об’єднані
кримінально-правові

норми,

якими,

по-перше,

встановлювалася
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відповідальність за злочини, що вчинялися особами, які не виконували функції
представників правосуддя, але зобов’язані були сприяти його здійсненню, і,
по-друге, будь-якими особами, які перешкоджали здійсненню завдань
правосуддя. Ця глава містила 22 статті в яких передбачалася, де були включені
відповідальність за лжедонесення, лжесвідчення, підробку або пред’явлення
суду неправдивих доказів, лжеприсягу, неправдиві свідчення у власній справі;
недонесення; відмову від представлення речового або письмового доказу по
кримінальній справі; приховування, поховання або заховання мертвого тіла до
судово-медичного огляду за відсутності мети приховати сліди злочину; відмову
без поважних причин свідка, понятого, експерта або перекладача виконувати
свої обов’язки в процесі слідства або судового розгляду справи; звільнення
особи, що знаходиться в місцях утримання або під вартою; втечу з-під варти
або з місця утримання; втечу з поселення, каторги; самовільне залишення
обов’язкового місця проживання або самовільне перебування в місцях,
заборонених для мешкання, а також самовільне користування правом, якого
винний позбавлений за вироком суду; порушення розпорядження суду про
невиїзд з місця проживання або тимчасового перебування тощо [231, с. 23].
Сформована Уложенням система злочинів проти правосуддя свідчить про
самостійну цінність інтересів правосуддя як об’єкту кримінально-правової
охорони, закладає принципи захисту інтересів учасників судочинства, а також
відповідні процедури, які сприяють встановленню істини у судовому процесі.
Водночас Уложення 1903 року ще не містило спеціальних статей про
відповідальність за вбивство чи замах на вбивство суддів і суддівських
чиновників.
На західноукраїнських землях діяли Кримінальний кодекс Австрії та
Угорський кримінальний кодекс. В останньому встановлювалися тяжкі (суворі)
покарання за посягання на правосуддя. Наприклад, у параграфі 468 розділу
ХLІІ «Злочини і проступки по службі і зловживання званням адвоката»
встановлювалося покарання щодо судді та присяжного засідателя до п’яти
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років ув’язнення у цухтгаузі за вимагання чи отримання хабара задля вчинення
діяння, яке випливає з його службових повноважень. Параграф 469 цього ж
розділу встановлював покарання щодо судді від п’яти до десяти років
ув’язнення у цухтгаузі за незаконне вирішення кримінальних чи цивільних
справ з корисливих мотивів [137, с. 48].
З аналізу наведених історичних правових джерел вбачається зростання
значимості кримінально-правової охорони судової діяльності і осіб, які
здійснювали правосуддя безпосередньо, а також сприяли йому. На початку XX
століття на сучасних українських землях склалася досить чітка, хоч і дещо
недосконала, система кримінально-правових норм, спрямованих на захист
правосуддя,

були

закріплені

відповідні

процедури,

завдяки

яким

встановлювалася істина в ході судового розгляду справи, поступово
розвивалися

норми, спрямовані

на захист інтересів інших

учасників

судочинства.
У перших вітчизняних кодифікованих кримінально-правових актах
радянської доби, а саме Кримінальних кодексах 1922 року і 1927 року, злочини
проти правосуддя не виділялися в окремий розділ. У Кримінальному кодексі
УСРР 1922 року злочини проти правосуддя містилися у розділі 2 «Злочини
проти порядку управління» глави І «Державні злочини», а саме приховування
банд і окремих їх учасників (ст. 76), недонесення про злочин (ст. 89),
звільнення заарештованого з-під варти чи з місця ув’язнення, чи сприяння його
втечі (ст. 94), втеча арештованого з-під варти чи з місця ув’язнення, здійснена
шляхом підкопу, злому, іншого пошкодження затворів, стін тощо (ст. 95);
У главі ІІ «Посадові (службові) злочини» були передбачені склади таких
злочинів як: постановлення суддями з корисливих чи інших особистих мотивів
неправосудного вироку (ст. 111), незаконне затримання, незаконний привід, а
також примушування до дачі показань на допиті шляхом застосування
незаконних заходів слідчим або дізнавачем; взяття під варту в якості
запобіжного заходу з особистих чи корисних мотивів (ст. 112);
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У главі ІІІ «Порушення правил про відокремлення церкви від держави»,
було встановлено відповідальність за присвоєння релігійними або церковними
організаціями адміністративних, судових чи інших публічно-правових функцій
(ст. 123);
У главі V «Злочини проти життя, здоров’я, свободи і гідності
особистості» у розділі 5 «Інші посягання на особистість і її гідність» були
передбачені склади таких злочинів як: завідомо неправдивий донос органу
судової або слідчої влади, або посадовій особі, яка має право порушувати
переслідування, про вчинення певною особою злочинного діяння (ст. 177);
завідомо неправдиве показання, дане свідком, експертом або перекладачем при
провадженні дізнання, слідства або судового розгляду справи (ст. 178);
завідомо неправдивий донос або показання, поєднане з обвинуваченням у
тяжкому злочині, або з корисливими мотивами, або зі штучним створенням
доказів обвинувачення (ст. 179);
У главі VIII «Порушення правил, що охороняють народне здоров’я,
громадську безпеку і публічний порядок» був передбачений такий склад
злочину

як:

самовільне

залишення

певного,

встановленого

законним

розпорядженням адміністративних або судових властей місцеперебування
(ст. 223) [435].
Кримінальний кодекс УСРР 1927 року також не виокремлював злочини,
які посягають на порядок здійснення правосуддя, в окремий структурний
підрозділ. Особлива частина цього Кодексу містила диспозиції злочинів проти
правосуддя фактично у двох розділах. Так, у розділі ІІ «Злочини проти порядку
управління»

містилися

норми

про

недонесення

про

певно

відомі,

підготовлювані або вчинені злочини (ст. 56); самовільне повернення особи, яку
було вигнано на підставі судового вироку за межі держави (ст. 81); ухилення
свідка з’явитися на виклик слідчого чи судового органу або відмова виконати
обов’язки, а також перешкоджання з’явитися для виконання обов’язків
експерта або перекладача зі сторони особи, від якої останні матеріально чи по

92

службі залежать (ст. 87); завідомо неправдивий донос органу судової або
слідчої влади, або посадовій особі, яка має право порушувати переслідування,
про вчинення будь-якою особою злочину (ст. 88); завідомо неправдиве
показання, дане свідком, експертом або перекладачем при провадженні
дізнання, слідства або судового розгляду справи (ст. 89); завідомо неправдивий
донос або показання, поєднане з обвинуваченням у злочині, за який
встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки і більше,
або з корисливих мотивів, або зі штучним створенням доказів обвинувачення
(ст. 90); розголошення даних попереднього слідства, дізнання, прокурорського
нагляду без відповідного дозволу прокурора, слідчого (ст. 91);
У розділі ІІІ «Службові злочини» – за ухвалення суддею неправосудного
вироку, рішення або іншої постанови з корисливих чи з інших особистих
мотивів (ст. 102); незаконне затримання або привід; примушування до дачі
показань на допиті через застосування незаконних заходів слідчим або
дізнавачем, а також взяття під варту як запобіжного заходу з корисливих чи
інших особистих мотивів (ст. 103).
Звертає на себе увагу [217] склад злочину, передбачений у диспозиції
ст. 1091 КК УСРР 1927 року, а саме сутяжництво представників державних і
громадських організацій, тобто безпідставне або явно недоцільне через свою
маловажність і незначність наслідків, порушення справ у судових органах і
подача скарг у тих випадках, коли ці справи можуть розв’язати державні органи
та громадські організації самостійно. Ймовірно, наведена правова норма мала
на меті звільнити професійних суддів від розгляду малозначних справ, та
підвищити відповідальність інших державних органів. Проте, в редакції КК
УРСР 1960 року ця норма вже відсутня.
Подальший розвиток законодавства спричинив збільшення переліку
складів злочинів, які посягають на правосуддя, що в кінцевому підсумку
сприяло виділенню відповідальності за злочини проти правосуддя в окрему
главу VІІІ «Злочини проти правосуддя» КК УРСР 1960 року, в якій була
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проведена

більш

чітка

систематизація

норм

щодо

кримінальної

відповідальності за вчинення злочинів проти правосуддя. Окрім того,
законодавцем був здійснений більш змістовний опис складів таких злочинів та
їх ознак, що мало також своїм наслідком встановлення кримінальної
відповідальності за злочини, склади яких раніше взагалі не були передбачені
попередніми редакціями КК України. Саме в цьому акті було остаточно
сформульовано всі елементи поняття «правосуддя», яке, крім безпосередньої
діяльності суду з розгляду та вирішення справ, включало також досудову
діяльність та діяльність, пов’язану з реалізацією судових рішень [194, с. 159].
Глава «Злочини проти правосуддя» містилась у КК УРСР 1960 року
поряд з відповідальністю за службові злочини і злочини проти порядку
управління і містила значну кількість норм, які якісно відрізнялись від норм
попередніх кодифікованих кримінально-правових актів. Наприклад, диспозиція
ст. 176 КК УРСР 1960 р. «Винесення суддями завідомо неправосудного вироку,
рішення, ухвали або постанови» включала в себе такі діяння як: винесення
суддями з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості завідомо
незаконного вироку, рішення, ухвали або постанови. Таке діяння каралося
позбавленням волі на строк до п’яти років. Кваліфікуючою ознакою цього
злочину визнавалося завдання тяжких наслідків і покарання встановлювалося у
виді позбавлення свободи на строк до восьми років. Порівняно з раніше
чинними кримінальними законами КК УРСР 1960 року встановлював
відповідальність за винесення всіх видів неправосудних судових актів.
Передбачалась відповідальність суддів також за невжиття заходів безпеки щодо
осіб, взятих під захист та розголошення відомостей про заходи безпеки щодо
осіб, взятих під захист [216, с. 14].
Проте, хоча з прийняттям КК УРСР 1960 року правосуддя вперше було
виділене як самостійний родовий об’єкт кримінально-правової охорони, норми
про відповідальність за перешкоджання здійсненню правосуддя не були
формалізовані. Злочинами проти правосуддя вважалися, перш за все, посягання
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на осіб, щодо яких здійснювалось правосуддя, а не тих, хто безпосередньо
здійснював правосуддя. Ймовірно, суспільна свідомість ще не могла сприйняти
необхідності захисту носіїв судової влади, щоб вони були самостійні і захищені
від будь-якого впливу при прийнятті рішень в межах своєї компетенції.
Водночас, перешкоджання діяльності радянському правосуддю у 50-60-х роках
ХХ ст.

носили

масовий

характер.

Судді

часто

ставали

жертвами

перешкоджання їх діяльності, перш за все, з боку правлячої (комуністичної)
партії. У випадку непідкорення, наприклад, обкому партії, їхню поведінку
трактували як партійно незрілу і виключали з партійних лав за недотримання
дисципліни.

Теза

про

необхідність

постійного

посилення

партійного

керівництва органами правосуддя не ставилась під сумнів. І взагалі, вживати
термін «судова влада» не було прийнято ні в законодавстві, ні в науці. Майже
до початку 90-х років ХХ ст., у спеціальній літературі суд традиційно
розглядався як один з правоохоронних органів [406, с. 2].
Будучи в цілому вдалою спробою систематизації правових норм щодо
відповідальності за злочини проти правосуддя, КК УРСР 1960 р. мав і певні
недоліки.

Зокрема,

законодавча

невизначеність

поняття

«правосуддя»,

необґрунтоване дублювання норм про однорідні за сутністю посягання,
прогалини в регламентації злочинних посягань (наприклад, ухилення від
відбування виправних робіт, ухилення від сплати штрафу розглядалися як
інститути Загальної частини). Окрім цього, в нормах глави «Злочини проти
правосуддя» збереглася застаріла термінологія, яка не узгоджувалася з
нормативними актами інших галузей права (наприклад, використання терміну
«арешт» при тому, що кримінально-процесуальне законодавство вже оперувало
поняттям «взяття під варту»). Мало місце широке використання оціночних
понять, засилля бланкетних норм, зміст більшості яких неможливо з’ясувати
без звернення до норм цивільного та господарського законодавства, відомчих
нормативних актів [278, с. 75].
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Здобувши незалежність у 1991 році, українська держава стала на шлях
докорінного

реформування,

зокрема,

і

судової

системи.

Необхідність

функціонування дійсно незалежної і самостійної судової була обумовлена
принципом поділу влади, який українські політики прагнули реально втілити в
життя. Тому, в ухваленому 8 червня 1995 року Конституційному Договору між
Верховною Радою України та Президентом України була закріплена
надзвичайно важлива норма про те, що «судова влада в Україні здійснюється
включно судами» (ст. 76). Виходячи з цього, у 1996 році законодавець України
вніс доповнення до ст. 190-1 КК України, за якими вперше встановлювалась
відповідальність за посягання на життя судді. Зазначимо [231, с. 30], що
потерпілими у цьому складі злочину нарівні з суддями вважалися і працівники
правоохоронних органів, військовослужбовці та представники громадськості .
Проте, в цілому, КК України 1960 року діяв до 01 вересня 2001 року, коли
набрав чинності КК України, схвалений Верховною Радою України 05 квітня
2001 Законом № 2341-ІІІ. Новий кримінальний закон об’єднав у розділі XVIII
«Злочини проти правосуддя» 30 складів злочинів, які багато в чому суттєво
відрізнялися від передбачених у КК України 1960 року. Перш за все, новелою
КК України 2001 року стала криміналізація протиправних діянь, спрямованих
на порушення права особи на захист та діяльність захисника. Законодавцем
передбачені такі склади злочинів як «Порушення права на захист», «Втручання
в діяльність захисника чи представника особи», «Погроза або насильство щодо
захисника чи представника особи», «Умисне знищення або пошкодження майна
захисника чи представника особи» та «Посягання на життя захисника чи
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги».
Окрім

цього,

розширений

перелік

кримінально

караних

діянь,

спрямованих проти порядку відбування покарання. Зокрема, передбачені такі
склади злочинів, як «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання
покарань» та «Порушення правил адміністративного нагляду». Звертає увагу і
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звернення законодавця до додаткового об’єкту злочинів проти правосуддя, а
саме майна осіб, залучених до здійснення правосуддя. Формалізуються такі
злочини, як «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного
засідателя чи присяжного» та «Умисне знищення або пошкодження майна
захисника чи представника особи».
Законодавчо встановлена відповідальність за втручання в діяльність
судових органів з метою перешкодити виконанню суддею службових
обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення. Проте, на нашу
думку, стаття 176-1 КК України «Втручання у вирішення судових справ»,
доповнена Указом ПВР № 9166-11 від 04.05.1990 року, відображала склад
цього

злочину

більш

повно.

А

саме,

вказана

норма

передбачала

відповідальність за вплив у будь-якій формі на суддів з метою перешкодити
всебічному, повному і об’єктивному розглядові конкретної справи або
добитися винесення незаконного судового рішення. Очевидно, що категорії
«всебічного, повного і об’єктивного розгляду конкретної справи» краще
відображають мету і суть правосуддя, у порівнянні з «виконанням службових
обов’язків».
Водночас, деякі склади злочинів, передбачені КК УРСР 1960 року, не
знайшли свого місця у новому кримінальному законі, або були значно змінені.
Наприклад, «Недонесення про злочин» не міститься серед злочинів проти
правосуддя у КК України 2001 р. А такий склад злочину, як «Завідомо
неправдивий донос», по суті, залишився, але під назвою «Завідомо неправдиве
повідомлення про вчинення злочину».
Цікаво, що на початку 1990-х років до КК УРСР 1960 року додано ряд
правових норм, що мають на меті захист осіб, які залучені до здійснення
правосуддя, а також забезпечення виконання результату судового процесу, а
саме – судового рішення. Очевидним є прагнення законодавця підвищити
авторитет судової влади і припинити хибну практику незаконного впливу і
тиску на суддів і осіб, які сприяють здійсненню правосуддя. Проте, не всі
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злочини цієї категорії залишені законодавцем у КК України 2001 року.
Наприклад, злочин «Образа прокурора або слідчого у зв’язку з їх службовою
діяльністю» (карався виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від 50 до 120 мінімальних заробітних плат), був включений до глави
«Злочини проти правосуддя» (ст. 176-5) згідно з Указом ПВР № 647-12 від
18.01.91 року. А вже у 1996 році Законом України від 02.10.1996 № 388/96-ВР
це діяння було декриміналізоване.
Стосовно образи судді у зв’язку з його діяльністю по здійсненню
правосуддя, то вказаний склад злочину був передбачений у диспозиції ст. 176-3
згідно з Указом ПВР № 9166-11 від 04.05.90 року. У редакції КК України 2001
року такого складу злочину не міститься. Водночас, невиконання судового
рішення, тобто умисне невиконання посадовою особою рішення, вироку,
ухвали чи постанови суду або перешкоджання їх виконанню, що було
криміналізоване законодавцем згідно з Указом ПВР № 9166-11 від 04.05.90
року, знайшло місце у новому КК України 2001 року [198].
Отже, у XX-XXІ ст. простежується тенденція демократизації українського
кримінального законодавства в цілому, і зокрема, у сфері охорони правосуддя.
Під

охорону

кримінального

закону

підпадають

честь,

гідність,

інші

нематеріальні та матеріальні цінності учасників судочинства, окрім суддів і
слідчих, зокрема, адвокатів і присяжних засідателів.
Розвиток азербайджанського кримінального законодавства має певні
особливості, обумовлені релігійним підґрунтям правової системи держави в
цілому.
Справедливо підкреслити, що джерела мусульманського права вже
звертають певну увагу на протиправні посягання проти здійснення правосуддя,
хоча і не систематизують їх. Очевидною є значимість непорушності принципів
правосуддя для мусульманської правової системи: деякі протиправні посягання
на правосуддя прирівнюються за ступенем тяжкості до умисного вбивства,
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зради мусульманської віри та збройного повстання проти мусульманської
держави [25, с. 39].
На території сучасної Азербайджанської Республіки, починаючи з VII
століття і до моменту поділу Азербайджана між Іраном і Російською імперією,
діяла лише мусульманська система права. В цей період не існувало
систематизованого

кримінального

законодавства,

а

мусульманська

юриспруденція ґрунтувалася на приписах Корану, хадісах або суннах, позиціях
прадавніх релігійних авторитетів (іджма) і висновках за аналогією (кійас). У
першоджерелах мусульманське кримінальне право включає в себе також
процесуальні і кримінально-виконавчі норми [224, с. 280].
Основою мусульманського права є священна книга ісламу – Коран, до
якої входять висловлювання і проповіді Аллаха своєму останньому посланнику
на землі Мухаммеду. Кримінальні і кримінально-процесуальні приписи
викладені приблизно у 35 віршах (аятах). Священний переказ Сунна – друге за
значимістю джерело мусульманського права, є, по суті, збірником традицій, які
стосуються

діянь

і

висловлювань

Мухаммеда,

переказаних

його

сподвижниками. У Сунні також містяться норми сімейного, спадкового,
доказового, судового і деяких інших галузей права. У випадках, коли ані Коран,
ані Сунна не можуть розв’язати спірну ситуацію, застосовується Іджма,
складена за одностайною згодою докторів ісламу. Іджма не має нічого
спільного зі звичаєм, що є одним із джерел європейського права. Іджма, як
одностайна думка компетентних осіб – докторів права, знатоків ісламу, які
поєднують традицію, звичай і практику, щоб встановити таким шляхом норму,
принцип чи інститут права, отримує значення і силу юридичної істини.
Допоміжним джерелом мусульманського права є судження за аналогією –
кійас.
В цілому, у мусульманському праві основу поняття «злочин» складають
релігійні переконання і приписи, що нерозривно пов’язані із правовими
нормами і правилами. У загальному сенсі злочин розуміється як «заборонене
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діяння, спрямоване проти особистості або майна». Водночас, будь-який злочин
є діянням, спрямованим проти волі Аллаха, адже «існуючі суспільні відносини
в мусульманському суспільстві регулюються божественним законом, тому
будь-яке посягання на ці суспільні відносини спрямоване проти волі Аллаха».
За однією із класифікацій вчені виділяють [114, с. 74] великі (кябір) і малі
(сягір) злочини. Зауважимо, що такі злочини як примушування до дачі
неправдивих показань, а також відмова від дачі показань, відносилися до
великих злочинів, нарівні із вбивством, перелюбом, лихварством, наклепом,
вживанням алкогольних напоїв, гомосексуалізмом, ухиленням від участі в
джихаді, обважуванням, умисним тілесним ушкодженням, ворожінням,
азартними іграми тощо.
Окрім цього, усі протиправні діянні, описані у священному Корані,
можна поділити на дві великі групи у залежності від ступеню визначеності
покарання за те чи інше діяння. Першу групу складають злочинні діяння, за
скоєння яких встановлені визначені санкції, а саме покарання у вигляді
смертної кари, відсікання кінцівок, побиття камінням, висилка чи плата за кров
(дійа). В контексті цього дослідження зауважимо, що до таких злочинів
належить, зокрема, і бездоказове звинувачення особи у скоєнні перелюбу.
Іншими злочинами цієї групи визнавались: крадіжка, розбій, вбивство і тілесні
ушкодження.
До другої групи належать злочини, за вчинення яких не встановлені
конкретні санкції. Такими злочинами, наприклад, є дача завідомо неправдивих
показань, привласнення чужого майна, вживання спиртних напоїв, ворожіння,
обважування тощо [354].
Залежно від походження і характеру посягання, ступеня тяжкості і
встановленого виду покарання всі злочини у мусульманському праві можна
поділити на чотири категорії, три з яких відноситимуться до першої групи –
злочинів, за скоєння яких встановлена певна санкція. Перша категорія включає
особливо тяжкі злочини, які мають найбільшу суспільну небезпеку і посягають
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на права всієї мусульманської общини. До таких злочинів належить і «казф»,
тобто недоведене звинувачення у вчиненні перелюбу.
Водночас, завідоме винесення неправомірного судового рішення і
лжесвідчення відносилися до категорії найменш тяжких злочинів, які
посягають на мусульманське суспільство і права приватних осіб, і за вчинення
яких передбачалося покарання «тазір», що означає «заборону». Характерною
особливістю такого покарання була абсолютна свобода правозастосовчого
органу, тобто конкретний вид покарання призначався в залежності не лише від
об’єктивних, але і суто суб’єктивних обставин (особистості винного, зокрема).
Покарання

могло

бути

у

вигляді

арешту,

суспільного

засудження,

попередження, позбавлення права носити чалму тощо [410, с. 184].
Таким чином, мусульманське кримінальне право, яке діяло на території
сучасної Азербайджанської Республіки протягом кількох сотень років (початок
VIII ст. – початок XIX ст.), було за своєю природою канонічним правом і
ґрунтувалося не на кодифікованих нормативно-правових актах, а на релігійних
книгах. Характерною особливістю мусульманського кримінального права була
можливість застосування аналогії права (що на сьогодні заборонено нормою ст.
5 КК Азербайджанської Республіки), а також авторитетних суджень докторів
права і знатоків ісламу (це джерело права також залишилось в історії).
Водночас, не зважаючи на відсутність кодифікованого кримінального
законодавства, мусульманське кримінальне право не лише давало чітке
розуміння поняття «злочину», але й класифікувало злочини за характером
об’єкта посягань і ступенем тяжкості покарання (останній критерій відображав
суспільну небезпеку злочину). В контексті цього дослідження важливим є те,
що джерела мусульманського права – священні книги Коран і Сунна, не лише
містили приписи стосовно протиправних посягань на здійснення правосуддя, а і
визнавали деякі із таких злочинів особливо небезпечними (наприклад,
недоведене звинувачення у вчиненні перелюбу).
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З досліджених джерел вбачається, що справедливість і юридична істина
мають глибокі історичні коріння та тверду моральну основу, і є невід’ємною
складовою правосуддя.
Наступний

етап

дії

кримінального

законодавства

на

території

Азербайджану можна умовно назвати «дореволюційним періодом», коли за
умовами Гюлістанського договору від 12 жовтня 1813 року, а потім
Туркменчайського договору від 10 лютого 1828 року, укладених між Іраном і
Росією, територія сучасної Азербайджанської Республіки була приєднана до
Російської імперії. Специфічною рисою цього періоду було одночасне
застосування норм Шаріату і законів Російської держави. Оскільки кримінальне
законодавство Росії, у порівнянні з Іраном, було більш систематизованим і, в
цілому, більше відповідало рівню розвитку суспільних відносин, то його
застосування мало позитивний вплив на формування світської правової системи
на території Азербайджану [42, c. 80].
Відмітимо, що в цей період не було чітко визначеного кримінального
закону. Визначення норм, які підлягали застосуванню у кожному конкретному
випадку, залежало від ряду обставин, і, в першу чергу, від підсудності
кримінальних справ. Паралельно функціонували два типи судів – царський і
казійський (шаріатський). В останніх головували представники духовенства,
керувалися нормами Шаріату, і застосовували покарання за такі злочини, які не
були караними за царськими законами.
За «Правилами про суд і розправу, про злочини і проступки жителів
бувших татарських дистанцій, Єлисаветпольського округу, мусульманських
провінцій і гірських народів», затвердженими 08 квітня 1831 року Державною
Радою, злочини поділялися на такі категорії:
тяжкі злочини (грабіж, вбивство, крадіжка, шахрайство та інші злочини,
справи по яких розглядалися на підставі загальних законів, і за які
передбачалося покарання у вигляді висилки на каторжні роботи);
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маловажні злочини (крадіжка, шахрайство на суму до 100 рублів сріблом,
скоєні вперше або вдруге);
проступки (всі інші злочини, зокрема, нанесення тілесних ушкоджень,
викрадення наречених, п’янство, непослух, порушення громадського порядку
тощо).
Вказані Правила передбачали також відповідальність за неправдивий
донос про злочин. Якщо в ході слідства факти, зазначені в скарзі, не
підтверджувалися або вони були навмисне перекручені скаржником (незалежно
від підстав), то така особа підлягала покаранню. Правила діяли до 1840 року, в
якому була проведена суттєва реформа судової системи Закавказзя [270, с. 94].
З 1845 року починає діяти прийняте в результаті багаторічної підготовчої
роботи Уложення про покарання кримінальні та виправні, норми якого досить
повно охороняли правосуддя (досліджені нами вище).
В цілому, в досліджуваний історичний період застосування кримінальних
законів на території Азербайджану відбувалося в абсолютній залежності від
російських кримінальних законів, і, відповідно, розвивалося разом з ними,
оскільки Азербайджан не мав власної державності і був колонією Російської
імперії. Винятком стала судова реформа 1866 року, яка проводилася на землях
Азербайджану дещо у скороченій формі. Наприклад, не був запроваджений
важливий демократичний інститут – суд присяжних засідателів по причині,
начебто, «нерозвинутості» місцевого населення та ризику виправдування
присяжними усіх злочинців. З цієї ж надуманої причини мирові судді не
обиралися місцевим населенням, а призначалися царською владою, і при цьому
могли розглядати прави про злочини з максимальною санкцією до двох років
позбавлення волі [384, с. 106].
Залежність

азербайджанського

кримінального

законодавства

від

російського зберігалася у певній мірі і в період Бакінської комуни (1917-1918
роки), через фактичну політичну і військову залежність проголошеної
суверенної держави Азербайджану від Росії. В результаті російської військової
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інтервенції, переважна більшість нормативних актів РСФСР, декретів,
інструкцій, положень безпосередньо застосовувались і в Азербайджанській
Республіці. Основними джерелами права були Звернення уряду до населення,
Постанови з’їзду Рад, Декрети, накази місцевих Рад робочих, селянських і
солдатських депутатів, інструкції Народного комісаріату юстиції, а також
судова практика [25, c. 38].
З 1922 року в радянських республіках розпочалася кодифікація
кримінального законодавства. Не стала винятком і Азербайджанська СРР, у
якій були затверджені Кримінальні кодекси 1922, 1927 і 1960 років. Втім,
справедливо відмітити, що положення останніх були майже ідентичними
відповідним кодексам РРФСР. Стосовно досліджуваної категорії злочинів в
окремий розділ злочини проти правосуддя були виділені лише Кримінальним
кодексом 1960 року.
У КК АСРР 1922 року злочинні посягання проти правосуддя не були
згруповані, і входили до складу декількох розділів. Наприклад, злочин
«Недонесення про достовірно відомі, такі, що готуються або вчинені злочини»
(ст. 89) входив до розділу 2 «Злочини проти порядку управління» глави І
«Державні злочини». При цьому, об’єктивна сторона складу злочину
передбачала недонесення лише про злочини, передбачені ст.ст. 58 і 66 цього ж
Кодексу, а саме: організація в контрреволюційних цілях збройних повстань чи
вторгнення на радянську територію та шпигунство, тобто передача, викрадення
чи збір з метою передачі відомостей, що містять спеціально охоронювану
державою таємницю.
Цим же розділом встановлювалася відповідальність за такі злочини, як
«Звільнення заарештованого з-під варти чи з місця ув’язнення, чи сприяння
його втечі» (ст. 94). «Втеча арештованого з-під варти чи з місця ув’язнення,
здійснена шляхом насильства над охороною, підкопу, злому, іншого
пошкодження затворів, стін тощо, а також втеча з місця висилки чи на шляху
слідування до неї» (ст. 95) [209].
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Главою ІІ «Державні (службові) злочини» КК АСРР 1922 року були
передбачені такі злочинні посягання як «Постановлення суддями з корисливих
чи інших особистих мотивів неправосудного вироку» (ст. 111), «Незаконне
затримання, незаконний привід, а також примушування до дачі показань на
допиті шляхом застосування незаконних заходів слідчим або дізнавачем, взяття
під варту в якості запобіжного заходу з особистих чи корисливих мотивів» (ст.
112).
Положення КК АСРР 1927 року звертають на себе увагу розмежуванням
посягань проти правосуддя за їх тяжкістю.
Наприклад, недонесення про достовірно відомі чи такі, що готуються,
злочини, містилося у розділі 2 «Особливо небезпечні для Союзу СРС злочини
проти порядку управління» глави І «Державні злочини». При цьому, злочином
визнавалося недонесення про більш широке коло посягань, у порівнянні з КК
АСРР 1922 року. Зокрема, про масові безпорядки, порушення стану
залізничних колій, засобів зв’язку, погроми і підпали; бандитизм; підробка і
збут у вигляді ремесла підробної металічної монет, державних казначейських
білетів і державних цінних паперів, а також підробка і збут у вигляді ремесла
підробної іноземної валюти.
Водночас, інші злочинні посягання, які ми відносимо до злочинів проти
правосуддя, містилися у главі ІІ «Інші злочини проти порядку управління» та
главі ІІІ «Посадові (службові) злочини». Зокрема, «Звільнення заарештованого
з-під варти чи з місця ув’язнення, чи сприяння його втечі» (ст. 110); «Втеча
арештованого з-під варти чи з місця ув’язнення, здійснена шляхом насильства
над охороною, підкопу, злому, іншого пошкодження затворів, стін тощо, а
також повернення у заборонені для проживання місця і втеча з місця висилки
чи на шляху слідування до неї» (ст. 111); «Ухиляння свідка, експерта чи
перекладача з’явитися на виклик слідчого чи судового органу або відмова
виконати обов’язки, а також перешкоджання такій явці зі сторони особи, від
якої останні матеріально чи службово залежать» (ст. 127); «Завідомо
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неправдивий донос органу судово-слідчої влади, донос, поєднаний з
обвинуваченням у тяжкому злочині, або з корисливими мотивами, або зі
штучним створенням доказів обвинувачення, або завідомо неправдиві
показання свідка, експерта чи перекладача» (ст. 130); «Постановлення суддею
неправосудного вироку, рішення або іншої постанови з корисливих чи з інших
особистих

мотивів»

(ст.

149);

«Незаконне

затримання

або

привід;

примушування до дачі показань на допиті через застосування незаконних
заходів слідчим або дізнавачем, а також взяття під варту в якості запобіжного
заходу з корисливих чи інших особистих мотивів» (ст. 150) [210].
Більш чітка систематизація норм про відповідальність за злочини проти
правосуддя була здійснена законодавцем у КК АРСР 1960 року, в якому перелік
таких злочинів був значно розширений і виокремлений у самостійну главу.
Глава VIII «Злочини проти правосуддя» об’єднувала п’ятнадцять складів
злочинних посягань, більшість з яких не були криміналізовані попередніми
Кримінальними кодексами АСРС. Злочинами проти правосуддя законодавчо
визнавалися:

«Притягнення

завідомо

невинного

до

кримінальної

відповідальності» (ст. 174); «Постановлення завідомо неправосудного вироку,
рішення, ухвали чи постанови» (ст. 175); «Завідомо незаконні затримання чи
арешт» (ст. 176); «Примушування до дачі показань на допиті через
застосування незаконних заходів слідчим або дізнавачем» (ст. 177); «Завідомо
неправдивий донос» (ст. 178) і «Завідомо неправдиві показання» (ст. 179);
«Примушування або підкуп свідка, потерпілого, експерта чи перекладача до
давання неправдивих показань, висновку або невірного перекладу» (ст. 180);
«Злісне ухилення свідка чи експерта з’явитися на виклик слідчого чи судового
органу або відмова давати свідчення чи робити висновок» (ст. 181); «Втеча з
місця висилки чи на шляху слідування до неї, самовільне повернення у
заборонені для проживання місця» (ст. 184); «Втеча арештованого з-під варти
чи з місця ув’язнення» (ст. 185); «Недонесення про злочини» (ст. 186);
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«Наперед не обіцяне приховування злочинів» (ст. 187); «Ухилення посадової
особи від виконання судового вироку чи рішення» (ст. 188).
Необхідно

підкреслити,

що об’єктивна

сторона

складу злочину,

передбаченого у диспозиції ст. 186 КК АРСР, полягала у недонесенні про
вичерпний перелік злочинів, а саме: крадіжка державного чи суспільного
майна, розбій, умисне вбивство, зґвалтування, крадіжка і грабіж. Водночас,
злочин «Недонесення про державні злочини» залишився у Кримінальному
кодексі 1960 року поза спеціалізованою главою, і містився, як і раніше, у
розділі 1 глави І «Державні злочини». При цьому, коло злочинних посягань,
недонесення про які вважалося злочин, було ще більше розширено
законодавцем, у порівнянні з попереднім діючим кримінальних законом. Це,
зокрема, такі злочини, як зрада батьківщини, шпигунство, терористичний акт,
диверсія, шкідництво, організаційна діяльність, спрямована на вчинення
особливо небезпечних державних злочинів, бандитизм, виготовлення або збут
підробних грошей та цінних паперів.
Щодо злочину склад якого, передбачений у диспозиції ст. 187 КК АРСР,
слід вказати, що його об’єктивна сторона полягала у приховуванні тих же
злочинів, що наведені у ст. 186 (крадіжка державного чи суспільного майна,
розбій, умисне вбивство, зґвалтування, крадіжка і грабіж) [211].
Слід

відмітити,

що

у порівнянні

з

чинним

КК України,

КК

Азербайджанської Республіки зберіг такий склад злочину, як «Недонесення про
злочин» (ст. 307 КК Азербайджанської Республіки). При цьому, за вчинення
такого злочину, згідно з приміткою до цієї статті, до відповідальності не
притягуються близькі родичі.
Встановлюючи кримінальну відповідальність за недонесення про злочин,
держава намагається запобігти вчиненню цього злочину. Держава, погоджуючи
переконання (виховання) і примус (загрозу, страх), впливає на свідомість
окремих громадян, правосвідомість яких не досить висока для того, щоб в
необхідних випадках вони надавали допомогу відповідним органам у боротьбі
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зі злочинністю за допомогою повідомлення про підготовлювані або скоєні
злочини. Це досягається не тільки загрозою застосування покарання за
недонесення про злочин, а й самим фактом застосування покарання,
передбаченого в кримінальному законі, щодо особи, винної у скоєнні даного
злочину [9, с. 144-145].
Сучасні азербайджанські дослідники наголошують, що у примітці статті
307 Кримінального Кодексу вказується про непритягнення особи, яка не
донесла про підготовку або вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину
його дружиною (чоловіком), дітьми, батьками та близькими родичами, коло
яких встановлено законодавством. Поряд з невизначеністю повного списку
родичів, дача свідчень проти яких не примусова, Кримінальний Кодекс,
вживаючи вислів «дружина (чоловік), діти, батьки і близькі родичі, коло яких
встановлено законодавством» покладає вирішення даного завдання на інше
законодавство [411, с. 28].
Водночас,

інші

вчені

вважають

[374,

с.

297],

що

норми

КК Азербайджанської Республіки не враховують специфіку правосвідомості
азербайджанського народу, для якої характерна повага до батьків і шанобливе
ставлення до старших. У зв’язку з цим, пропонується доповнити КК
Азербайджанської Республіки вказівкою про звільнення від кримінальної
відповідальності близьких родичів у випадку вчинення ними такого злочину, як
«заздалегідь не обіцяне приховування злочину».
Прослідкувавши

історичний

розвиток

кримінально-правових

норм

України та Азербайджанської Республіки, можемо зробити такі висновки.
Хоча правосуддя не завжди було об’єктом комплексної кримінальноправової охорони, як ми це зараз розуміємо, але потреба у захисті основних
цінностей правосуддя з боку влади виникла ще з прадавніх часів. І насамперед,
досліджені нами правові пам’ятки захищали справедливість і об’єктивність
судового розгляду. Тому, все, що могло зашкодити винесенню справедливого
судового рішення, суворо каралося.
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На прикладі історії Азербайджану яскраво простежується моральнодуховна основа норм про кримінальну відповідальність за злочини. За
відсутності

кодифікованих

мусульманських

священних

правових

актів,

керуючись

книг,

діяли

на

які

приписами

території

сучасної

Азербайджанської Республіки аж до початку XIX століття, суспільство мало
досить чітку систему злочинів і покарань. При цьому, одним із найтяжчих
злочинів визнавалося недоведене звинувачення людини у скоєнні гріха
(перелюбу).

У

переважній

більшості

досліджених

історичних

джерел

закріплювалась кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про
злочин, наклеп і лжесвідчення, а також за ухвалення суддею завідомо
несправедливого (неправосудного) рішення. В цих нормах також чітко
простежується предмет правової охорони – істина у справі, яку неможливо
встановити без об’єктивних доказів, та яку легко спотворити неправосудним
судовим рішенням.
В цілому, кримінальне законодавства України та Азербайджанської
Республіки, в частині досліджуваної нами категорії злочинів, має низку
спільних та відмінних рис, що обумовлено специфікою історичного розвитку
суспільства. Українське законодавство, на відміну від азербайджанського, не
зазнавало вирішального впливу релігійної доктрини протягом кількох століть, і
за своєю природою ніколи не було джерелом права канонічного. Водночас,
періоди перебування в складі Російської імперії та часи радянської влади, що є
спільними і для Азербайджанської Республіки і для України, справили значний
вплив на сучасне кримінальне законодавство обох держав.
Висновки до розділу 1
У обох державах виокремлюються два основні підходи до визначення
правосуддя як діяльності. Відповідно до першого підходу, правосуддя
розуміється виключно як процесуальна регламентована законом діяльність суду
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з вирішення спорів про право та суспільних конфліктів. Відповідно до другого
підходу, правосуддя - це процесуально регламентована діяльність суду, а також
суміжних органів і посадових осіб та інших осіб, які сприяють його здійсненню
(органи досудового розслідування, дізнання, адвокатура, свідки, експерти,
перекладачі).
Сутністю

кримінально-правової

охорони

правосуддя

є

охорона

комплексної діяльності, результатом якої є постановлення законного і
справедливого судового рішення у конкретній справі. Така діяльність
реалізується судом спільно з іншими державними органами, а також
недержавними

інституціями.

Аналіз

норм

конституцій,

кримінальних,

кримінальних процесуальних та інших процесуальних кодексів України та
Азербайджанської Республіки, а також законів, що регламентують статус
суддів в обох державах, дає підстави стверджувати, що під охороною закону
перебуває не лише професійна діяльність суддів, їх життя, честь і безпека, але й
і народних засідателів, присяжних, слідчих, захисників, свідків, експертів і
перекладачів.
Підґрунтям концепції криміналізації злочинів проти правосуддя є
необхідність кримінально-правової охорони правосуддя, а саме визначеної
законодавством діяльності по забезпеченню правопорядку, що полягає у
вирішенні спорів і розв’язанні суспільних конфліктів шляхом законного і
справедливого рішення у конституційному, цивільному, господарському,
адміністративному і кримінальному судочинстві, постановленого судом за
участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню належних і допустимих доказів
стосовно обставин справи
За результатами аналізу стану наукових досліджень проблем запобігання
злочинам проти правосуддя, зроблено висновок, що для ефективної боротьби,
протидії і профілактики злочинних посягань у сфері правосуддя, необхідним є
ґрунтовне наукове дослідження об’єкта і специфічних рис суб’єктів цих
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посягань, вивчення причин, мотивів і умов їх вчинення, а також теоретично
обґрунтована систематизація злочинів проти правосуддя.
Сформовано «концепцію криміналізації злочинів проти правосуддя»,
згідно з якою має відбуватися і оцінюватися процедура криміналізації вказаних
злочинів в Азербайджанській Республіці та в Україні, а також наведено
критерії, які мають при цьому враховуватись.
Кримінально-правова

регламентація

злочинів

проти

правосуддя

за

законодавством України та Азербайджанської Республіки має ряд спільних та
відмінних рис, що обумовлено специфікою історичного розвитку обох держав.
Українське законодавство, на відміну від азербайджанського, не зазнавало
вирішального впливу релігійної доктрини протягом кількох століть. Водночас,
періоди перебування в складі Російської імперії та часи радянської влади, що є
спільними і для Азербайджанської Республіки, і для України, справили значний
вплив на сучасне кримінальне законодавство обох держав.
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РОЗДІЛ 2
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА В УКРАЇНІ

2.1 Класифікація злочинів проти правосуддя

Визначення об’єкта злочину робить можливим пізнання суті суспільно
небезпечного посягання, адже злочинні посягання розрізняються між собою
цінністю суспільних відносин, що порушуються ними. При цьому між
неправильною кримінально-правовою кваліфікацією та помилками щодо
визначення обєкта злочину існує пряма залежність. Особливо гостро відповідна
проблема стоїть у випадку розмежування суміжних складів злочинів, стосовно
яких розмежувальною ознакою можуть бути ознаки об’єкта злочину
(наприклад, ознака предмета, потерпілого). Значення об’єкта злочину полягає у
тому, що він допомагає у багатьох випадках визначити інші ознаки складу
злочину (зокрема, ознаки об’єктивної сторони). Водночас, найголовніше, це те,
що об’єкт злочину має таке генетичне значення, як включення відповідного
елемента у підставу кримінальної відповідальності. Тобто, без наявності ознак
об’єкта не можна встановити, що особа вчинила злочин, а отже відсутні
підстави про притягнення її до кримінальної відповідальності. Вченими також
обґрунтовується, що ознаки об’єкта посягання дозволяють з’ясувати зміст і
ознаки інших елементів складу злочину.
Варто

відзначити,

що

проблема

наукового

пізнання

обєкта

характеризується двовекторністю. З одного боку, існує усталене розуміння
вказаного елемента складу злочину, яке традиційно наводять у навчальній
літературі з кримінального права, а з іншого – у наукових джерелах мають
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місце різні підходи стосовно розуміння того, що таке обєкт злочину, які
структурні елементи він у себе включає.
Традиційно під об’єктом злочину розуміється кримінально-правовий
феномен, який використовується для позначення суспільних відносин, яким
завдано шкоду внаслідок вчинення кримінального протиправного діяння (дії
або бездіяльності) [214, с. 7]. Водночас, як вказувалося вище, у науковій
літературі пропонуються різні концепції об’єкта злочину. Їх аналіз засвідчує,
що з них фактично основними є дві концепції, а саме об’єкта злочину як
суспільних відносин та об’єкта злочину як соціальних цінностей і благ.
Концепція розуміння об’єкта злочину як суспільних відносин є найбільш
поширеною у теорії кримінального права України. При цьому її прихильниками
є як вчені-класики (наприклад, М. Й. Коржанський, В. Я. Тацій, А. Н. Трайнін)
[185, с. 147], так і молоді науковці сучасності, що свідчить про те, що вказана
концепція є важливою та базовою у кримінально-правовій доктрині [103; 268, с.
78]. При цьому у більшості випадків учені конкретизують, що об’єктом злочину
є суспільні відносини, які перебувають під охороною кримінального закону, на
які посягає злочин, яким заподіюється шкода або які ставляться під загрозу
заподіяння суспільно небезпечної шкоди [102, с. 51].
Водночас вказана концепція об’єкта злочину отримує все більше
критичний підходів, оскільки стверджується, що розуміння суспільних
відносин має «радянський наліт», а тому підлягає науковій ревізії. Зокрема,
відзначається, що концепція об’єкта злочину як суспільних відносин не
враховує значення людини у сфері соціального життя. Тому як альтарнатива
пропонуються інші теорії об’єкта злочину, серед яких чільне місце займає
теорії об’єкта злочину як соціальнитх цінностей, правових благ, правових
інтересів. Зокрема, науковці пропонують розуміти під об’єктом злочинів
цінності, що охороняються кримінальним законом від суспільно небезпечних
посягань, і яким у процесі вчинення злочину заподіюється шкода або
створюється

небезпека

заподіяння

такої

шкоди

[205,

с.

17].

Також
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висловлюється думка, що об’єктом злочину слід визнавати не абстрактні
суспільні відносини, а конкретні людські, суспільні або державні цінності [266,
с. 97-100].
На думку науковців, які є прихильниками цієї концепції об’єкта злочину,
цінності, які є ключовою категорією відповідної концепції, мають суттєве
значення для людини і суспільства в цілому. На їх погляд, саме тому цінності
охороняються нормами різних галузей права, що містяться у регулятивному
законодавстві України. Водночас цінності, найбільш важливі для суспільства
загалом та для людиени зокрема, охороняє кримінальне законодавство України,
оскільки злочинне діяння у такому випадку створює загрозу спричинити або
спричинює шкоду найбільш значущим, з точки зору людини та суспільства,
цінностям, які й виступають об’єктом злочину. До структури цінностей як
об’єкта злочину науковці зазвичай відносять суб’єкти, їхні дії або стан;
інтереси суб’єктів; матеріальне втілення потреб та інтересів суб’єктів у вигляді
предметів [456, с. 234-239]. Наприклад, на думку А. Н. Трайніна, об’єктом
посягання в його конкретному життєвому втіленні можуть бути як матеріальні,
так і нематеріальні цінності – політичні, моральні, культурні та інші [424, с.
123].
На думку О. І. Бандурки, суспільні відносини є специфічними,
врегульованими соціальними нормами взаємодіями, які виникають між двома
та більше людьми, які відіграють певну соціальну роль і мають якусь соціальну
позицію. Тому цей науковець пропонує у структурі суспільних відносин
виокремлювати предмети (об’єкти), стосовно яких виникають суспільні
відносини; суб’єкти (учасники, носії) суспільних відносин, ті, між ким
суспільні відносини виникають; соціальний зв’язок, у якому проявляється зміст
суспільних відносин. Предметом (об’єктом) суспільних відносин завжди є те, з
приводу (стосовно) чого виникають суспільні відносини, тобто ті чи інші явища
зовнішнього світу, предмети, які є продуктом людської діяльності та які мають
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відповідну цінність (як у грошовому, так і не в грошовому визначенні) [57, с.
72].
Водночас, на наш погляд, найбільш слушною є думка тих науковців, які
пвважають, що об’єктом злочину є охоронюваний кримінальним законом
порядок відносин між людьми в суспільстві. Основоположником цієї системи, є
О.М. Костенко. Цей науковець спільно з А. В. Ландіною вважають, що сутність
усіх злочинів полягає не в тому, що вони посягають на безпеку суспільства,
тобто є суспільно небезпечними, а в тому, що вони є проявом сваволі й
посягають на встановлений у суспільстві за допомогою законодавства порядок,
необхідний для безпеки громадян. Таким чином, загальним об’єктом будьякого злочину є не суспільна безпека, а закріплений у законодавстві порядок
відносин між людьми, необхідний для забезпечення безпеки кожного з них
[193, с. 28].
Об’єкт злочину як елемент складу злочину не є однорідним. Він включає
різні за ступенем узагальнення групи. Тому й у теорії кримінального права
України пропонується відповідна класифікація об’єкта злочину.
Найбільш часто у науковій літературі наводиться «вертикальна»
класифікація об’єкта злочину, у межах якої розрізняється загальний, родовий
(іноді його називають груповим або спеціальним) та безпосередній об’єкти.
Додатково виділяють і видовий об’єкт, який є проміжним між родовим та
загальним об’єктом та який є частиною, підсистемою родового об’єкта,
перебуваючи з ним у родово-видових відносинах.
Традиційно під загальним об’єктом злочинів називають усі суспільні
відносини, що охороняються нормами кримінального законодавства України.
Слушною є точка зору М. І. Бажанова, відповідно до якої що норми
кримінального права спрямовані на захист лише тих суспільних відносин,
порушення яких здатне завдати істотної шкоди інтересам суспільства. Отже,
об’єктом злочину є не будь-які суспільні відносини, а лише ті, що
охороняються кримінальним законодавством України. При цьому якщо у
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кримінальний закон України вносяться зміни та доповнення, тобто відбувається
криміналізація чи декриміналізація, то цей об’єкт змінюється у своєму обсязі.
Він стає вужчим (у випадку декриміналізації) чи, навпаки, ширшим (якщо
здійснюється криміналізація) [54, с. 31].
Родовий (груповий) об’єкт найчастіше розуміється як об’єкт, що охоплює
певне коло тотожних або однорідних суспільних відносин, які охороняються
єдиним комплексом взаємопов’язаних кримінально-правових норм [205, с. 86].
Родовий об’єкт являє собою менш високий рівень узагальненості того порядку
суспільних відносин, що охороняється кримінальним законом України,
порівняно з загальним обєктом злочину. Виокремлення законодавцем порядку
суспільних відносин здійснюється не довільно, а на підставі об’єктивно
існуючих критеріїв. Ці критерії стосуються, насамперед, визначення того, чи
тотожними чи однорідними ті суспільні відносини, що охороняються (мають
охоронятися) єдиним комплексом кримінально-правових норм. Зокрема,
законодавець для цього повинен ураховувати окремі елементи суспільних
відносин, порядок яких охороняються кримінально-правовими нормами, їхнє
соціальне призначення, зокрема, суб’єкти або предмети відносин, зміст та
особливість соціального зв’язку). При цьому на встановлення кола тотожних
або однорідних суспільних відносин, що мають охоронятися єдиним
комплексом кримінально-правових норм, впливає відповідна сфера державного
або суспільногого життя. При цьому в узагальненому вигляді, які саме сфери
потребують кримінально-правової охорони, вказується у ч. 1 ст. 1 КК України,
відповідно до якої такими сферами визнаються права і свободи людини і
громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, довкілля,
конституційний устрій України, миру і безпека людства.
У законодавстві України про кримінальну відповідальність родовий
об’єкт злочину покладено в основу виокремлення розділів Особливої частини
КК України, що є досить зручним як для пошуку відповідної інформації про
злочин, так і у разі внесення змін та доповнень до цього Кодексу. Окрім того,
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розміщення нової статті, що вноситься у КК України у порядку поточної
нормотворчості, з порушенням вказаного правила, вважається істотним
порушенням вимог законодавчої техніки у кримінально-правовій сфері.
Найменшим ступенем узагальнення характеризується безпосередній
об’єкт злочину, який властивий кожному з суспільно небезпечних посягань у
межах родового об’єкта. Під безпосереднім об’єктом злочинного посягання
найчастіше

розуміють

конкретні

суспільні

відносини,

які

поставлені

законодавцем під охорону певного кримінального закону і яким завдається
шкода злочином, що підпадає під ознаки даного складу [204, с. 87].
Інтерпретуючи безпосередній об’єкт злочину крізь призму концепції обєкта
злочину як порядку суспільних відносин, що охороняється кримінальноправовими нормами, відзначаємо, що під ним будемо розуміти той конкретний
порядок суспільних відносин, що поставлений під охорону тієї чи іншої статті
Особливої частини КК України.
Злочин завжди посягає на той чи інший порядок суспільних відносин. Без
безпосереднього об’єкта відсутній і злочин. Саме конкретному порядку
суспільних відносин, що охороняється тією чи іншою нормою Особливої
частини КК України, власне й чпричиняється шкода суспільно небезпечним
діянням. Водночас і вказаний конкретний порядок суспільних відносин не є
однорідним, у звязку з чим науковці здійснюють класифікацію безпосереднього
об’єкта злочину «за горизонталлю» на основний і додатковий (обовязковий та
факультативний). Стосовно більшості злочинів проти правосуддя можна
виокремити власне такий ускладнений безпосередній об’єкт. Наприклад, у разі
умисного заподіяння судді тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю,
пов’язаною зі здійсненням правосуддя, шкода спричиняється не лише
правосуддю, а й здоров’ю судді. При цьому власне через здоров’я особи
винуватий спричиняє шкоду для правосуддя, оскільки злочину вчиняється у
зв’язку з діяльністю судді по відправленню правосуддя. Якщо винуватий хоче
спричинити шкоду виключно здоров’ю судді, не зазіхаючи на правосуддя, то і
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склад злочину проти правосуддя відсутній, а дії особи підлягатимуть
кваліфікації за загальнокримінальними нормами (як тілесні ушкодження
відповідного ступеня тяжкості).
Отже, під основним безпосереднім об’єктом злочину слід розуміти як
такий конкретний порядок суспільних відносин, який охороняється конкретною
кримінально-правовою нормою [57, с. 72].
Додаткові об’єкти і суспільні відносини, які, заслуговуючи у певному
аспекті самостійної охорони, стосовно цілей і завдань створення цієї норми,
захищаються кримінальним законом лише опосередковано, оскільки ці
відносини обов’язково потрапляють в небезпеку спричинення шкоди під час
вчинення посягання на основний безпосередній об’єкт. Факультативний об’єкт
– це такі суспільні відносини, які, потребуючи в інших випадках і самостійної
кримінально-правової охорони, під час вчинення цього злочину можуть
потрапити у небезпеку заподіяння шкоди, проте зовсім не обов’язково [185, с.
163].
Визначення змісту об’єкта злочинів проти правосуддя безпосередньо
залежить від розуміння самого поняття «правосуддя». Різні погляди на зміст
цього поняття досліджено нами у першому розділі.
Характеризуючи об’єкти злочинів проти правосуддя, науковці хоча і
звертають увагу на них, але при цьому не досліджують внутрішні зв’язки між
ними, що саме і визначаються сутність і правову природу правосуддя. Складно
визначити об’єктом злочинів проти правосуддя лише інтереси правосуддя або
діяльність судових та інших правоохоронних органів у сфері реалізації завдань
та цілей правосуддя, або суспільні відносини, які є структурним елементом
системи цінностей, направлених на забезпечення нормального функціонування
охоронної, правозастосовної, процесуальної функцій судових органів тощо.
Наприклад, Л. В. Іногамова-Хегай пише, що об’єктом злочинів проти
правосуддя є суспільні відносини зі здійснення державної влади [337, с. 22].
Проте, заподіяння шкоди відносинам у сфері здійснення державної влади
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кримінальним правопорушенням здійснюється й іншими групами злочинів,
зокрема, злочинами у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з
наданням публічних послуг, злочинами у сфері службової діяльності тощо.
Очевидно, для досліджуваної категорії злочинів важливішою є їх спрямованість
проти належного забезпечення виконання завдань правосуддя, а не проти
порядку державного управління.
Є.А. Смірнов вказує, що об’єктом аналізованих складів злочинів є
закріплений у законодавстві порядок правосуддя [397, с. 5]. При цьому,
правосуддя розглядається дослідником як у вузькому значенні як діяльність
суду з розгляду кримінальних і цивільних справ, так і в широкому значенні – як
встановлений законодавством порядок кримінального і цивільного процесу, а
також порядок відбування покарань.
В.К. Глістін вважає, що, виходячи з родового об’єкта, у групі злочинів
проти правосуддя доцільно об’єднати лише злочини, які охороняють відносини
зі здійснення правосуддя [96, с. 107].
С.А. Денисов, навпаки, вказує, що не можна вважати об’єктом злочинів
проти правосуддя владні відносини між державою і фізичними та юридичними
особами з приводу охорони прав та інтересів держави і громадян шляхом
вирішення цивільних, адміністративних та кримінальних справ в рамках
процесуальної діяльності. За своїм характером, відносини у сфері здійснення
правосуддя безперечно є управлінськими, так як головним їх учасником є
державний

орган

–

суд.

Проте,

дані

правовідносини

також

можна

охарактеризувати як політично-правові у зв’язку із намаганнями окремих
суспільних та політичних угрупувань реалізувати свої власні інтереси та цілі.
Більше того, кримінально-правовий захист владних відносин між державою в
особі її уповноважених органів та фізичними та/або юридичними особами
свідчить про певні тоталітарні характеристики держави, де таким чином
здійснюється захист [116, с. 70].
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Слушною видається позиція Н.А. Носкової, яка вважає, що правильне
вирішення кримінальної справи судом, винесення законного і обґрунтованого
вироку неможливе без попередньої роботи органів дізнання і слідства, до
завдань яких належить виявлення злочинів, порушення і розслідування
кримінальних справ, збирання і перевірка доказів. Тому посягання на діяльність
органів дізнання, слідства і прокуратури Н.А. Носкова вважає посяганнями і на
інтереси правосуддя [303, с. 6].
Ш.С. Рашковська, виходячи з концепції двох значень правосуддя,
вважала

родовим

регламентований

об’єктом
нормами

злочинів

проти

правосуддя

кримінально-процесуального,

«суворо
цивільно-

процесуального та виправно-трудового права специфічний вид діяльності суду
та органів, які йому сприяють як частини державного апарату, тобто інакше –
інтереси правосуддя» [356, с. 6].
Іноді має місце навіть ототожнення інтересів і суспільних відносин як
об’єкта злочинів проти правосуддя. Наприклад, Т.К. Агузаров пише, що
видовий об’єкт злочинів проти правосуддя визначається як інтереси
правосуддя, що складаються з двох груп громадських відносин – відносин по
здійсненню правосуддя судом та відносин по здійсненню правоохоронними
органами діяльності, спрямованої на реалізацію цілей і завдань правосуддя
шляхом створення необхідних умов для здійснення судом його повноважень по
здійсненню пpaвocyддя [6, с. 18].
Зокрема,

О.С. Горелик, Л.В. Лобанова також вказують, що злочини

проти правосуддя охороняють не лише процесуальні відносини. В об’єкт
кримінально-правової охорони злочинів проти правосуддя включаються, поряд
із суспільними відносинами, що виникають в процесі здійснення правосуддя,
також і суспільні відносини, які виникають і реалізуються в процесі діяльності
інших органів і осіб, і які спрямовуються на вирішення завдань, що стоять
перед судовою владою [103].
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В.Г. Павлов підкреслює, що злочини проти правосуддя, як правило,
посягають на сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальну,
регламентовану законодавством діяльність суду по здійсненню його задач, а
також на діяльність державних органів і відповідних осіб, які покликані
сприяти здійсненню правосуддя у державі [325, с. 231].
А.В. Воронцов також стверджує, що родовим об’єктом аналізованих
злочинів є саме діяльність щодо здійснення правосуддя уповноваженими на те
органами. При цьому, на виконання завдань правосуддя спрямована не лише
діяльність суду. Цілі і завдання правосуддя реалізуються також і тоді, коли
службові особи органів досудового розслідування в точній відповідності до
закону виконують їхні повноваження, і не порушують свої обов’язки
вчиненням злочинів. Кожен з цих злочинів має наслідком порушення
відповідного інтересу (прагнення, цілі) правосуддя, перешкоджає протидії
злочинам і реалізації кримінально-правової державної політики. Наведене
стосується і тих злочинів, які вчиняються в ході виконання покарань [86, с. 42].
Окремі дослідники висловлюють думку, що об’єктом злочинів проти
правосуддя слід визнати судочинство та встановлений законом порядок
виконання судових рішень [327, с. 278]. Проте, таке твердження видається
суперечливим через те, що судочинство є зовнішнім виразом правосуддя, його
процесуальною формою [37, c. 17]. Натомість, кримінальний закон, як доведено
нами вище, захищає саме якісні характеристики правосуддя, його внутрішню
сутність.
Заслуговує на увагу думка О.І. Заліска, який визначає об’єктом злочинів
проти правосуддя врегульовані нормами кримінального права та охоронювані
кримінальним законом суспільні відносини у сфері розслідування злочинів,
розгляду і вирішення цивільних, адміністративних та кримінальних справ і
виконання покарання, що виникають на підставі та у зв’язку із вчиненням
суспільно небезпечних діянь у даній сфері і яким внаслідок злочинних посягань
завдається шкода або створюється загроза її заподіяння [137, с. 105].
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Також в літературі висловлюється думка, що об’єктом злочинів проти
правосуддя є суспільні відносини щодо здійснення правосуддя: відносини, що
виникають у сфері правозастосовної або юрисдикційної діяльності, діяльності
суду щодо розгляду визначених законодавством справ (проваджень), діяльності
спеціально створених державних органів, що сприяють здійсненню правосуддя
[65, с. 336].
Інші прихильники «широкого» підходу до визначення родового об’єкта
злочинів проти правосуддя розуміють під ним суспільні відносини, які
забезпечують необхідні умови для нормальної діяльності суду і органів та осіб,
які офіційно є учасниками здійснення правосуддя, що включає сам порядок
його здійснення на стадіях проведення досудового і судового кримінального
провадження, винесення законного, обґрунтованого і справедливого судового
рішення та подальше його виконання [168, с. 228]. Зауважимо, що сказане
цілком справедливе також і для цивільного, і для адміністративного
судочинства.
Визначаючи видовий об’єкт злочинів проти правосуддя, О.В. Федоров
звертає увагу на таке: відповідна глава Особливої частини кримінального
закону охоплює дві групи норм, що забезпечують охорону суспільних відносин
у сфері діяльності суду по реалізації судової влади та правоохоронних органів,
які сприяють суду в здійсненні правосуддя; дефініція повинна відображати
сутність правосуддя як основного складового елементу визначення; злочини
проти правосуддя віднесені до числа посягань проти державної влади [436, с.
40]. Тому видовим об’єктом аналізованих складів злочинів вчений вважає
суспільні відносини щодо здійснення діяльності суду, регламентованої
відповідними нормативно-правовими актами, що полягає в розгляді та
вирішенні по суті підвідомчих суду справ шляхом конституційного, цивільного,
арбітражного, адміністративного і кримінального судочинства, а також
суспільні відносини по здійсненню діяльності правоохоронних органів,
спрямованої на реалізацію цілей і завдань правосуддя шляхом створення
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необхідних умов для реалізації судом його повноважень по здійсненню
правосуддя і забезпечення виконання судових рішень. В цьому випадку
безпосереднім

об’єктом

окремих

груп

злочинів

виступають

суспільні

відносини: а) по відправленню судом правосуддя; б) щодо здійснення
діяльності правоохоронних органів, спрямованої на створення необхідних умов
для реалізації судом його повноважень по здійсненню правосуддя; в) по
здійсненню діяльності по виконанню вироку, рішення або іншого судового
акту.
Водночас, окремими вченими обґрунтовується і значно вужчий підхід до
розуміння об’єкту злочинів проти правосуддя, який полягає у відправленні
правосуддя саме судом. Наприклад, І.С. Власов визначає об’єктом цієї
однорідної групи складів злочинів відправлення правосуддя відповідно до
порядку, цілей і завдань, встановлених законом [87, с. 96]. Т.М. Добровольська
пише, що об’єктом злочинів проти правосуддя є посягання на правильне
відправлення правосуддя судом [120, с. 18]. Конкретизуючи цю тезу, окремі
вчені стверджують, що родовим об’єктом злочинів проти правосуддя є
суспільні відносини, що виникають між Конституційним Судом України,
судами загальної юрисдикції та учасниками процесу при розгляді і вирішенні
конституційних

проваджень,

цивільних,

кримінальних,

господарських,

адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення
[99, с. 362].
Але ми критично ставимося до наведених тверджень через те, що
схиляємося до «широкого» розуміння поняття правосуддя, як висвітлене вище.
Пропонуємо під родовим об’єктом злочинів проти правосуддя розуміти
порядок суспільних відносин, які забезпечують виконання завдань і досягнення
цілей правосуддя, зокрема, ухвалення законного і справедливого рішення і його
виконання шляхом реалізації процесуальних і позапроцесуальних функцій
органами судової влади, а також органами і особами, діяльність яких сприяє
здійсненню правосуддя [29, c. 38].
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Дослідивши різні підходи до визначення об’єкта злочинів проти
правосуддя, вважаємо за можливе перейти до їх класифікації. Системна і
науково обґрунтована класифікація злочинів проти правосуддя допомагає не
лише аналізувати актуальні проблеми цієї категорії злочинів в їх взаємозв’язку і
взаємозумовленості, але і правильно виявляти пріоритети і приймати практичні
рішення. Класифікація досліджуваної групи складів злочинів в жодному
випадку не може бути самоціллю, але повинна слугувати виявленню сутнісних
зв’язків в системі злочинів проти правосуддя і комплексному дослідженню
методики їх запобігання.
Наприклад, В.П. Малков, визнаючи дещо умовний характер такої
класифікації, об’єднує всі злочини проти правосуддя за подібністю ознак
об’єктивної сторони в чотири групи, а саме: злочини, що посягають на
самостійність судової влади, її авторитет і безпеку діяльності суддів та інших
осіб, що сприяють здійсненню правосуддя; злочини проти правосуддя, вчинені
суддями та іншими посадовими особами органів досудового слідства і
сторонами у цивільній або господарській справі; злочини, які посягають на
встановлений Конституцією й процесуальним законом порядок одержання,
використання й збереження доказової інформації; злочини, які посягають на
встановлений законом порядок виконання вироків, рішень судів і інших
судових актів, що вступили в законну силу [426, с. 679].
Проте, очевидним є недотримання принципу єдності класифікаційного
критерію у запропонованій класифікації: три групи злочинів виділені за
ознакою безпосереднього об’єкта (групи 1, 3 і 4) і одна – за ознакою суб’єкта
злочину.
На думку А.П. Кузнєцова, злочини проти правосуддя необхідно
класифікувати, виходячи з об’єкта, на такі групи: злочини, які посягають на
авторитет судової влади; злочини, які посягають на діяльність по здійсненню
завдань правосуддя; злочини, які посягають на встановлений порядок
судочинства [234].
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Виходячи з особливостей злочинів проти правосуддя, Г.В. Кудрявцева
вважає пошуки кримінально-правового ознаки, на підставі якої можна було б
зробити

науково

обґрунтовану

класифікацію

аналізованих

діянь,

безперспективними і пропонує як таку ознаку використовувати специфіку
кримінально-процесуальних відносин [233, с. 208-209]. За запропонованою
ознакою вченою виділяються чотири групи злочинів: злочини, спрямовані на
діяльність органів досудового розслідування і суду; посягання на інтереси
учасників кримінально-процесуальної діяльності, які мають свій інтерес в
кримінальному

судочинстві;

злочини,

що

перешкоджають

отриманню

достовірної доказової інформації; злочини, що перешкоджають виконанню
вироку чи іншого судового акта.
Обґрунтовано доводячи некоректність наведеної класифікації, О.В.
Федоров звертає увагу на таке. По-перше, без будь-якого пояснення всі злочини
розглядаються лише як вчинювані в межах кримінального судочинства. У
цьому випадку виникають, принаймні, два питання: перше – чи включає автор в
об’єкт кримінально-правової охорони правосуддя, здійснюване шляхом
конституційного,

цивільного,

господарського

та

адміністративного

судочинства; друге – чи необхідна в цьому випадку класифікація, яка враховує
інші

форми

судочинства.

По-друге,

об’єднання

складів

злочинів

є

неоднорідним, друга група повністю утворена за ознакою потерпілого. Потретє, посягання на діяльність суду і на діяльність органів досудового
розслідування виявилися включеними в одну підгрупу [436, с. 56].
Окремі вчені характеризують об’єкт складів злочинів проти правосуддя з
позиції групової належності суспільних відносин, які порушуються, що
виникають у сфері здійснення кримінального і цивільного судочинства,
виконання рішень суду, а також відносини щодо забезпечення здійснення
процесуальної діяльності правоохоронних органів і органів правосуддя. Тому
всі злочини проти правосуддя пропонується умовно розділити на три види,
залежно

від

особливостей

суспільних

відносин,

взятих

під

охорону

125

кримінальним законом: злочини, які безпосередньо посягають на відносини у
сфері здійснення судочинства; злочини, що посягають на відносини щодо
забезпечення здійснення судочинства; злочини, що посягають на виконання
вироку чи іншого рішення суду.
Водночас, злочини, які посягають на відносини у сфері здійснення
судочинства, додатково розділяють на три групи: злочини, що посягають на
відносини, характерні для всіх видів судочинства; злочини, що посягають на
відносини, характерні для кримінального судочинства; злочини, що посягають
на відносини, характерні для цивільного судочинства.
Злочини,

які

посягають

на

кримінально-процесуальні

відносини,

поділяють на такі групи:
злочини, що посягають на відносини з реалізації встановленого законом
порядку і підстав притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення
від кримінальної відповідальності, затримання чи взяття під варту, винесення
справедливого вироку;
злочини, що посягають на відносини законного отримання доказів у
кримінальній справі або достовірної інформації про факт скоєння злочину;
злочини, що посягають на відносини щодо здійснення правосуддя або
провадження досудового розслідування та дотримання його таємниці [333, с.
95-96].
Цікаву систему за об’єктом злочинів проти правосуддя запропонував
М.І. Бажанов. І хоча сам автор стверджував, що він конструює систему,
виходячи з Конституції, але нам видається, що в ній більше простежується
критерій видового об’єкта злочину, адже конституційних принципів стосується,
власне, лише перша підгрупа у сформульованій системі [55, с. 11]. Злочини
проти правосуддя цей вчений поділяв на: злочини проти правосуддя, які
посягають на відносини, що забезпечують реалізацію конституційних
принципів діяльності органів розслідування, прокуратури, суду; злочини, які
посягають на відносини, що забезпечують отримання достовірних доказів та
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істинних висновків у справі; злочини, які посягають на відносини, що
забезпечують своєчасне припинення і розкриття злочинів; злочини, які
посягають на відносини, що забезпечують виконання вироків і призначених до
відбування покарань.
Окрема класифікація, запропонована Т.К. Агузаровим виглядає таким
чином [6, с. 36-37]. Перша група включає злочини, що посягають на суспільні
відносини щодо реалізації конституційних принципів здійснення правосуддя.
Друга група складається з загальних злочинів проти правосуддя, тобто
злочинів, які можуть посягати як на суспільні відносини з приводу здійснення
правосуддя, так і на відносини з приводу діяльності правоохоронних органів,
покликаних сприяти правосуддю. У третю групу входять злочини, що
посягають на суспільні відносини з нормального функціонування державних
органів, які сприяють суду у здійсненні правосуддя, – прокуратури, дізнання та
досудового розслідування. Четверта група, з огляду на специфіку змісту і
суб’єктного складу суспільних відносин, що становлять безпосередній об’єкт,
об’єднує злочини, які посягають на відносини щодо реалізації судового акту,
хоча цю групу можна розглядати і як автономну частину третьої групи.
За критерієм видового (групового) об’єкта також можлива така
класифікація складів злочинів проти правосуддя:
1. Злочини, які посягають на конституційні засади діяльності органів
досудового дізнання, слідства, прокуратури та суду. Відповідно до КК України
до цієї групи слід віднести: завідомо незаконні затримання, привід, арешт або
тримання під вартою (ст. 371 КК України); притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України); порушення права на захист
(ст. 374 КК України); втручання в діяльність судових органів (ст. 376 КК
України);

незаконне

втручання

в

роботу

автоматизованої

системи

документообігу суду (ст. 3761 КК України); втручання в діяльність захисника
чи представника особи (ст. 397 КК України) [143, с. 8].
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КК Азербайджанської Республіки містить такі злочини цієї групи:
незаконні затримання, взяття під варту або тримання в місці ув’язнення (ст. 292
КК Азербайджанської Республіки); тортури та таке, що не вважається
тортурами жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження
або покарання (ст. 293 КК Азербайджанської Республіки); притягнення
завідомо

невинного

до

кримінальної

відповідальності

(ст.

290

КК Азербайджанської Республіки); незаконне звільнення від кримінальної
відповідальності (ст. 291 КК Азербайджанської Республіки); винесення
завідомо неправосудних вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 295
КК Азербайджанської Республіки); перешкоджання здійсненню правосуддя і
провадженню попереднього розслідування (ст. 286 КК Азербайджанської
Республіки).
2. Злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, власність
суддів та інших учасників судочинства. До цієї групи за КК України входять:
посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК країни);
посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України); погроза або
насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 377 КК
України); погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст.
398 КК України); умисне знищення або пошкодження майна судді, народного
засідателя чи присяжного (ст. 378 КК України); умисне знищення або
пошкодження майна захисника чи представника особи (ст. 399 КК України)
[280, с. 245].
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи злочинів належать:
посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє
розслідування (ст. 287 КК Азербайджанської Республіки); погроза або
насильницькі дії у зв’язку із здійсненням правосуддя або провадженням
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попереднього розслідування (ст. 288 КК Азербайджанської Республіки);
неповага до суду (ст. 289 КК Азербайджанської Республіки).
3. Злочини, які посягають на відносини, що забезпечують одержання
достовірних доказів та істинних висновків у справі. За кримінальним
законодавством

України

до

таких

складів

злочинів

слід

віднести:

примушування давати показання (ст. 373 КК України); завідомо неправдиве
повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України); завідомо неправдиве
показання (ст. 384 КК України); відмова свідка від давання показань або
відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків
(ст. 385 КК України); перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта,
примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК
України) [143, с. 9].
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи можна віднести такі
злочини: фальсифікація доказів (ст. 294 КК АР); завідомо неправдивий донос
(ст. 296 КК Азербайджанської Республіки); завідомо неправдиві показання,
висновок експерта або неправильний переклад (ст. 297 КК Азербайджанської
Республіки); відмова свідка чи потерпілого від дачі показань (ст. 298 КК
Азербайджанської Республіки); підкуп або примушування до ухилення від дачі
показань, до дачі неправдивих показань чи висновку або до неправильного
перекладу (ст. 299 КК Азербайджанської Республіки).
4. Злочини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне
розкриття та припинення злочинних посягань. До цієї групи за КК України
входять: невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК
України); розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під
захист (ст. 381 КК України); розголошення даних досудового слідства або
дізнання (ст. 387 КК України); приховування злочину (ст. 396 КК України);
порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України) [280,
с. 245].

129

КК Азербайджанської Республіки містить такі злочини, склади яких слід
віднести до цієї групи: розголошення відомостей про заходи безпеки, які
застосовуються у відношенні працівників суду і правоохоронних органів
(ст. 301 КК Азербайджанської Республіки); розголошення даних дізнання або
попереднього розслідування (ст. 300 КК Азербайджанської Республіки);
порушення законодавства про оперативно-розшукову діяльність (ст. 302
КК Азербайджанської Республіки); недонесення про злочини і заздалегідь не
обіцяне приховування злочинів (ст. 307 КК Азербайджанської Республіки).
5. Злочини, що посягають на відносини, які забезпечують належне
виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного покарання. За
КК України, до цієї групи слід віднести склади таких злочинів як невиконання
судового рішення (ст. 382 КК України); незаконні дії щодо майна, на яке
накладений арешт, або яке описане чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК
України); ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389
КК України); умисне невиконання угоди про примирення або про визнання
винуватості (ст. 3891 КК України); ухилення від відбування покарання у виді
обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК України); злісна
непокора вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК України); дії,
що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392 КК України); втеча з
місця позбавлення волі, або з-під варти (ст. 393 КК України); втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК України) [143, с. 9].
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи можна віднести такі
склади злочинів: незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, або яке
описане чи підлягає конфіскації (ст. 303 КК Азербайджанської Республіки);
втеча з місця позбавлення волі або ув’язнення, або з-під варти (ст. 304
КК Азербайджанської Республіки); ухилення від відбування покарання у
вигляді позбавлення волі (ст. 305 КК Азербайджанської Республіки);
невиконання вироку, постанови суду або іншого судового акту (ст. 306
КК Азербайджанської Республіки).
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О.І. Чучаєв, виходячи з безпосереднього об’єкта, пропонує поділяти
злочини проти правосуддя на такі групи: злочини, які посягають на відносини
по реалізації конституційних принципів правосуддя; злочини, які посягають на
діяльність органів правосуддя відповідно до його цілей і завдань; злочини, що
порушують процесуальний порядок одержання доказів по справі; злочини, що
посягають на діяльність органів правосуддя по своєчасному розкриттю
злочинів; злочини, які посягають на відносини з реалізації судового акту [453,
с. 876].
І.С. Власов і І.М. Тяжкова систематизують злочини проти правосуддя на
основі подібності безпосередніх об’єктів цих злочинів і виділяють такі групи:
злочини, що перешкоджають використанню працівниками правосуддя їхніх
прав для здійснення завдань правосуддя, а не всупереч їм; злочини, що
перешкоджають надходженню в розпорядження правосуддя доброякісних
доказів і справедливих свідчень від громадян; злочини, що порушують
безперешкодне отримання органами правосуддя відомостей про злочин та про
обставини його вчинення; злочини, які перешкоджають здійсненню державного
примусу, який знаходить вираз в обвинувальному вироці чи рішенні суду, в
постанові суду або прокурора [88, с. 53].
Підтримуючи

концепцію

систематизації

злочинів

за

подібністю

безпосереднього об’єкта, окремі вчені конкретизують її і вводять додаткові
класифікаційні критерії. Зокрема, С.А. Денисов з метою повного відображення
внутрішніх

взаємозв’язків

між

кримінально-правовими

нормами

та

усвідомлення причин віднесення того чи іншого складу злочину до розділу КК
України «Злочини проти правосуддя», вводить ознаку насильства (як
фізичного, так і психічного), яка об’єднує собою групу посягань на правомірну
діяльність органів правосуддя, життя і здоров’я співробітників правоохоронних
органів. У першу групу входять такі склади злочинів, як перешкоджання
здійсненню правосуддя, посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя,
погроза або насильницькі дії у зв’язку із здійсненням правосуддя. До другої
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групи цей автор включає норми, які встановлюють відповідальність за
неправомірний вплив на діяльність суду і попереднього розслідування шляхом
образи чи наклепу (неповага до суду). Третю групу утворюють норми, що
встановлюють відповідальність за посадові зловживання у сфері правосуддя –
сюди входять такі види складів злочинів як притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності; завідомо незаконне звільнення від кримінальної
відповідальності; незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання
під

вартою;

примушування

давати

показання;

фальсифікація

доказів;

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного судового рішення;
розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються стосовно
судді та учасників кримінального процесу; незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано та підлягає
конфіскації.
До четвертої групи злочинів проти правосуддя входять види складів
злочинів, які об’єднує ознака використання правосуддя з метою компрометації
або притягнення до відповідальності невинної людини, наприклад завідомо
неправдивий донос. П’ята група охоплює склади злочинів, які об’єднані
ознакою відмови від виконання конституційних, процесуальних обов’язків або
вироку суду, які порушують тим встановлений порядок розслідування –
завідомо неправдиві показання, висновок експерта або неправильний переклад;
відмова свідка чи потерпілого від дачі показань; втеча з місця позбавлення волі,
з-під арешту або з-під варти; ухилення від відбування покарання у вигляді
позбавлення волі; приховування злочинів. До шостої групи увійшли склади
злочинів, пов’язаних з неправомірним впливом на учасників кримінального
процесу – підкуп або примушування давати показання або ухилення від дачі
показань, або до неправильного перекладу [116, с. 129-131].
Спроби класифікувати злочини проти правосуддя за критерієм наявності
особливостей безпосереднього об’єкта робилися й іншими вченими. Досліджувані
склади злочинів злочини пропонувалося розділити на такі групи: посягання на
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суддів і співробітників органів досудового розслідування; службові злочини
учасників кримінального судочинства; фальсифікація і приховування доказів;
невиконання процесуальних рішень [380, с. 396].
За іншою класифікацією пропонувалося виділити такі види складів злочинів:
вплив на осіб, які беруть участь у здійсненні правосуддя; зловживання правами та
обов’язками з боку представників правосуддя; невиконання громадянського,
службового або громадського обов’язку в сфері правосуддя з боку осіб, які не є
представниками у конкретній справі [432, с. 618].
Втім справедливо зауважити, що наведені класифікації не позбавлені
недоліків, адже використовують кілька підстав: ознаки об’єктивної сторони,
потерпілого і суб’єкта, що призводить до їх неоднорідності.
На думку О.В. Федорова, наукове і практичне значення має двоетапна
класифікація досліджуваних складів злочинів. На першому етапі класифікації
слід виходити з того, що видовий об’єкт злочинів проти правосуддя є
складеним і включає дві групи відносин по забезпеченню діяльності: суду зі
здійснення правосуддя та правоохоронних органів, які сприяють суду у
здійсненні правосуддя.
На першому етапі класифікації складів злочинів проти правосуддя
О.В. Федоров виділяє дві групи діянь: а) злочини, що посягають на правосуддя
безпосередньо, перешкоджають діяльності суду по здійсненню правосуддя; б)
злочини, що посягають на правосуддя опосередковано, ці діяння порушують
нормальну допоміжну роботу державних органів, які сприяють суду у
здійсненні правосуддя відповідно до його цілей і завдань. Вчений підкреслює,
що дана класифікація розкриває механізм порушення правосуддя і в зв’язку з
цим має значення для законотворчої, правозастосовної і профілактичної
діяльності. Так, вона може свідчити про прогалини в кримінально-правовому
регулюванні і необхідності криміналізації відповідних суспільно небезпечних
діянь, які порушують інтереси правосуддя, або, навпаки, про надмірну
криміналізацію, і, відповідно, про доцільність декриміналізації певного діяння.
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Встановлення компетенції державного органу в сфері правосуддя дає
можливість правильно кваліфікувати конкретне порушення процесуальних або
кримінально-виконавчих

норм.

Нарешті,

така

класифікація

дозволить

предметно організувати профілактичну і запобіжну роботу, тому що вона
дозволяє визначити найбільш поширені способи злочинного впливу на інтереси
правосуддя.
Подальше угруповання досліджуваних діянь О.В. Федоров здійснює,
виходячи зі змісту діяльності відповідного державного органу, що здійснює
правосуддя або сприяє суду, тобто за безпосереднім об’єктом, на який
спрямоване посягання. За цим критерієм всі посягання на систему правосуддя
вчений об’єднує в чотири групи. Перша група охоплює склади злочинів проти
інтересів правосуддя (або склади злочинів проти правосуддя загального
характеру), тобто діяння, які посягають як на суспільні відносини, що
забезпечують діяльність суду зі здійснення правосуддя, так і на суспільні
відносини, що забезпечують діяльність державних органів, що створюють
необхідні передумови для здійснення судом правосуддя, а також на суспільні
відносини, що забезпечують діяльність органів і установ, які виконують судові
акти.
До другої групи включені склади злочинів, що посягають на суспільні
відносини щодо забезпечення діяльності суду по здійсненню правосуддя. Третя
група інтегрує склади злочинів, які посягають на суспільні відносини, що
забезпечують

діяльність

державних

органів,

які

створюють

необхідні

передумови для здійснення судом правосуддя, – прокуратури і досудового
розслідування. Четверта група об’єднує склади злочинів, що посягають на
відносини з реалізації органами і установами судового акту [436, с. 71-72].
Значна група вчених за основу класифікації злочинів проти правосуддя
використовує не об’єктний, а суб’єктний критерій.
Суб’єкт

злочину

як

класифікаційний

критерій

вперше

був

запропонований у роботах Я.М. Кульберга. Така позиція мотивована тим, що
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злочини проти правосуддя вчиняються спеціальним суб’єктом: службовою
особою правоохоронних і судових органів, що здійснюють досудове
розслідування, прокурорський нагляд, розгляд і вирішення відповідних справ;
особою, щодо якої вжито заходи правового примусу; учасник процесу, що
порушує передбачені законом обов’язки. Я.М. Кульберг пропонував розподіл
цих складів злочинів на дві групи: а) діяння, які можуть бути вчинені тільки
посадовими особами; б) діяння, які можуть бути вчинені окремими
громадянами [240, с. 20-21]. Проте, нам видається, що, хоча автор і
наголошував на суб’єкті злочину як класифікаційній підставі, але насправді у
класифікації застосований критерій механізму впливу на об’єкт злочину: перша
група об’єднувала діяння, що посягають на об’єкт «зсередини», а друга «ззовні».
С.А. Кузьмін пропонує при аналізі складів досліджуваних злочинів
поділяти їх на такі дві самостійні групи: злочини проти правосуддя, що вчинені
службовими особами – представниками органів влади та злочини проти
правосуддя, вчинені іншими особами [237, с. 61]. Проте, вважаємо таку
класифікація надто узагальненою і непрактичною.
До теорії поділу злочинів проти правосуддя за суб’єктним критерієм
схилялася і Ш.С. Рашковська. Вчена пропонувала всі злочини проти
правосуддя ділити на дві групи: 1) злочини, що вчинюються посадовими
особами – працівниками органів дізнання, слідчими, прокурорами, суддями; 2)
злочини, що вчинюються іншими особами [356, с. 15]. Водночас, друга група
поділялась цією авторкою ще на три підгрупи: а) злочини, які протидіють
розслідуванню, розгляду і вирішенню судом кримінальних справ; б) злочини,
які протидіють виконанню судового вироку; в) злочини, які протидіють
правильній діяльності органів правосуддя шляхом приховування злочинів і
недонесення про злочини. Очевидно, що у запропонованій класифікації
використовується одразу два критерії: суб’єкт злочину як основний (за ним всі
злочини поділені на дві групи) і спосіб вчинення злочину проти інтересів
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правосуддя як додатковий (за ним друга група поділена на підгрупи). Така
непослідовність, на нашу думку, робить запропоновану класифікацію дещо
суперечливою і нелогічною.
Інші

вчені

за

ознакою

суб’єкта

аналізовані

склади

злочинів

диференціюють [429, с. 619-620] на злочини, які вчиняються: посадовими
особами і працівниками правоохоронних органів, органів правосуддя;
приватними і посадовими особами, що залучаються до здійснення правосуддя
або пов’язаними зі здійсненням правосуддя; особами, щодо яких правосуддя
здійснилося, або особами, зобов’язаними виконувати судовий акт.
Існує також класифікація злочинів за подібним критерієм, але вона
включає чотири групи складів злочинів: злочини, що вчиняються посадовими
особами суду, прокуратури, органів дізнання і досудового розслідування;
злочини, що вчиняються особами, які зобов’язані сприяти здійсненню
правосуддя;

злочини, що

вчиняються

засудженими або

особами,

які

знаходяться під вартою; злочини, що вчиняються іншими особами [146, с. 847].
Н.Р. Ємєєва виділяє такі види складів злочинів проти правосуддя за
суб’єктним критерієм:
злочини,

що

вчинюються

суддями,

в

тому

числі

присяжними

засідателями (наприклад, незаконне затримання, взяття під варту або тримання
під вартою, винесення завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого
судового акта);
злочини, що вчиняються посадовими особами правоохоронних органів
при провадженні досудового розслідування (притягнення завідомо невинного
до кримінальної відповідальності, незаконне звільнення від кримінальної
відповідальності, примушування до дачі показань, фальсифікація доказів;
злочини, що вчиняються посадовими особами правоохоронних і
службовцями державних та інших органів (перешкоджання здійсненню
правосуддя

і

провадженню

досудового

розслідування,

розголошення

відомостей про заходи безпеки, які застосовуються до судді та учасників
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кримінального процесу, невиконання вироку, рішення суду або іншого
судового акту;
злочини, які вчиняються особами, які характеризуються спеціальним
правовим статусом у справі (завідомо неправдиві показання, висновок експерта,
спеціаліста або неправильний переклад, відмова свідка чи потерпілого від дачі
показань, розголошення даних досудового розслідування, незаконні дії щодо
майна, підданого опису чи арешту, або що підлягає конфіскації, втеча з місця
позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти;
злочини, що вчиняються особами, які не володіють спеціальним
правовим статусом (перешкоджання здійсненню правосуддя і провадженню
досудового розслідування, посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя
або досудове розслідування, погроза або насильницькі дії у зв’язку із
здійсненням правосуддя, неповага до суду, завідомо неправдивий донос, підкуп
або примушування до дачі показань або ухилення від дачі показань або до
неправильного перекладу, приховування злочинів тощо [129, с. 32].
Слід вказати, що наведена класифікація має певні недоліки, адже, поперше, її автором не розкривається поняття «спеціальний правовий статус
особи», а по-друге, недосконалість самого класифікаційного критерію
призводить до віднесення одного і того ж злочину до різних груп (наприклад,
перешкоджання

здійсненню

правосуддя

і

провадженню

досудового

розслідування) [21, с. 219].
Найбільш прийнятною, на думку окремих вчених [431], є класифікація
складів злочинів проти правосуддя на три групи: злочини проти правосуддя, які
вчинені працівниками органів дізнання, слідства, прокурорами, суддями
(посадовими особами); злочини проти правосуддя, вчинені особами, які
залучаються до здійснення правосуддя (приватними і посадовими); злочини
проти правосуддя, які вчинені особами, стосовно яких виконується вирок або
інший судовий акт.
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Наприклад, М.О. Гараніна зауважує, що при побудові системи складів
злочинів проти правосуддя за безпосереднім об’єктом, злочини всередині глави
розташовуються не в залежності від тяжкості злочинів – від більш тяжких до
менш тяжких,

а з порушенням цього принципу. Розташування ж складів

злочинів за суб’єктами призводить до того, що такий принцип витримується.
Розділивши всі злочини проти правосуддя на чотири групи залежно від
суб’єкта, можна класифікувати їх диференційовано: кожну групу розташувати в
залежності від ступеня суспільної небезпеки, а норми всередині кожної групи
диференційовано за ступенем тяжкості злочинів [93, с. 91].
Л.В. Лобанова вказує, що вимоги єдності класифікаційного критерія
стосовно досліджуваних складів злочинів, мають спричинити не просте, а
складне угруповання. На переконання вченої, на початковому етапі логічно
виділити дві групи злочинів проти правосуддя, одну з яких утворять склади
злочинів, що вчиняються спеціальним суб’єктом, а іншу – склади злочинів, що
вчинюються будь-якими особами, наділеними лише загальними ознаками
суб’єкта злочину. Всі злочини першої групи автором піддаються подальшій
класифікації, в основу якої вже кладуться ті особливі якості, якими наділені їх
суб’єкти. На цій підставі виділяються:
злочини, що вчинюються особами з використанням службових або
посадових повноважень, зокрема посадовими особами, які здійснюють
досудове розслідування або правосуддя, а також особами, зобов’язаними
виконувати вирок чи іншої судовий акт або зобов’язаними зберігати в таємниці
відомості про заходи безпеки, які застосовуються у стосовно учасників
кримінального процесу;
злочини, що вчинюються особами, які володіють процесуальними і
постпроцесуальними правами і обов’язками, не пов’язаними або не обов’язково
пов’язаними зі здійсненням посадових повноважень та особами, які беруть
участь у цивільній справі, або їх представниками, а також особами,
зобов’язаними:

а)

сприяти

правосуддю

або

здійсненню

досудового
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розслідування; б) зберігати в таємниці дані досудового розслідування; в)
забезпечувати збереження майна, яке описане або знаходиться під арештом; г)
понести заходи покарання або процесуального примусу.
Очевидна складність і надмірна громіздкість наведеної класифікації
випливає

з

вихідної

позиції

Л.В.

Лобанової,

яка

прагне

одночасно

застосовувати і суб’єктний, і об’єктний класифікаційні критерії [251, с. 65-95].
З одного боку, вчена вважає, що класифікація злочинів проти правосуддя з
урахуванням ознак суб’єкта має важливе теоретичне і практичне значення,
оскільки вказує на те, від кого захищене правосуддя шляхом кримінальноправових обмежень, а також на особу, яка підлягає притягненню до
кримінальної відповідальності за відповідною статтею кримінального закону та
дозволяє побачити недоліки правового регулювання. З іншого боку, дослідниця
стверджує, що побудова класифікації злочинів проти правосуддя на цій підставі
не повинна усувати групування даних посягань за традиційним критерієм – з
урахуванням ознак основного безпосереднього об’єкта злочину. Адже без цього
неможливо уявити, що саме в правосудді підлягає кримінально-правовій
охороні, таке угруповання лежить в основі побудови системи Особливої
частини кримінального закону і, нарешті, ця класифікація дозволить
встановити співвідношення окремих складів злочинів. У зв’язку з цим вчена
пропонує спочатку відокремити злочини, які порушують умови, необхідні для
успішного здійснення процесуальних і постпроцесуальних функцій, від
посягань на суспільні відносини, що забезпечують виконання поставлених
перед правосуддям завдань. Перша група об’єднує дві підгрупи діянь: а)
посягання на суспільні відносини, що забезпечують розвиток процесуальної
діяльності відповідно до завдань правосуддя; б) посягання на суспільні
відносини, що забезпечують виконання процесуальних актів відповідно до
завдань правосуддя (посягання, що порушують суспільні відносини, що
забезпечують обов’язковість процесуальних актів).
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Після цього дані підгрупи з урахуванням конкретного змісту і типу тих
завдань,

виконання

яких

ускладнюється

відповідним

злочином,

підрозділяються на більш дрібні структурні частини. Так, виділяються
посягання на правосуддя як на: 1) пізнавально-правозастосовну діяльність; 2)
охоронну діяльність; 3) процесуально-впорядковану діяльність. Посягання на
правосуддя як на охоронну діяльність, на думку Л.В. Лобанової, об’єднують
два різновиди злочинів:
діяння, що порушують суспільні відносини, що забезпечують виконання
такого завдання правосуддя як захист від необґрунтованого засудження
невинуватих

осіб,

уникнення

надмірної

реалізації

кримінальної

відповідальності або надмірно суворого покарання суб’єктів злочину;
діяння, що посягають на суспільні відносини, що забезпечують викриття
винних, визначення міри їх провини, реалізацію у відповідності з останньою
кримінальної відповідальності, призначення кримінального покарання.
Злочини, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують
виконання судових актів відповідно до завдань правосуддя, підрозділяються на:
загальні склади, що стосуються виконання процесуальних актів в цілому;
склади злочинів, які посягають на суспільні відносини, покликані забезпечити
вирішення завдання реалізації кримінальної відповідальності і призначеного
відповідно до закону кримінального покарання; склади злочинів, які посягають
на суспільні відносини, покликані забезпечити вирішення відновлювальних
завдань виконавчого провадження.
Крім названих груп і підгруп Л.В. Лобанова вважає необхідним окремо
групувати посягання, спрямовані на забезпечення виконання учасниками
процесуальних відносин своїх функцій. Утворена на цій підставі група, в свою
чергу поділяється на сім самостійних структурних утворень: посягання на
життя, здоров’я і безпеку учасників процесуальної і постпроцесуальної
діяльності; посягання на незалежність судової влади та процесуальну
самостійність осіб, які здійснюють розслідування; посягання на авторитет суду,
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честь і гідність посадових осіб, які здійснюють правосуддя або сприяють йому;
посягання на суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови для
вирішення питання про порушення кримінальної справи; посягання на
суспільні відносини, що забезпечують таємницю слідства; посягання на
неупередженість осіб, які сприяють здійсненню правосуддя; посягання на
суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови для виконання
процесуальних актів.
Поділяємо думку [125, с. 51], що науково обґрунтовано класифікувати
злочини проти правосуддя за суб’єктним критерієм надзвичайно складно. В
такому випадку ігнорується принцип систематизації норм Особливої частини
КК України, що передбачає об’єднання норм в рамках одного розділу за
ознаками спільності їх видового об’єкта. Окрім цього, суб’єкти злочинів проти
правосуддя мають настільки різний статус, що їх неможливо якісно об’єднати в
однорідні групи. Вважаємо, що класифікація складів злочинів за спеціальним
суб’єктом є методологічно помилковою, адже за основу класифікації в цьому
випадку береться не первинна, а вторинна ознака. Слід вказати, що спеціальний
суб’єкт сам по собі породжується специфічним за змістом об’єктом злочину
(правосуддям). Крім того, порушується логічний принцип поділу цілого на
частини: спочатку з усієї спільності виділяються родовий і видовий об’єкти, а
подальша класифікація системи проводиться вже за суб’єктом.
Також заслуговує на увагу класифікація злочинних посягань на
правосуддя, в основу якої покладений матеріальний критерій, що відображає
внутрішню соціальну сутність злочинів – ступінь їх тяжкості, небезпечності для
суспільних відносин, які охороняються кримінальним законом. Цей ступінь
суспільної небезпечності, як ознака тяжкості злочину, складається з сукупності
його об’єктивних та суб’єктивних ознак: важливості об’єкта, характеру діяння,
способів його вчинення, тяжкості наслідків, форм і видів вини, мотивів і мети
тощо. Через визначення, поряд із матеріальним критерієм, формального –
певного виду і розміру покарання, класифікація злочинів за ступенем тяжкості є
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суттєвою, універсальною, такою, що визначає зміст і структуру інститутів
кримінального права.
Злочини проти правосуддя, відповідальність за які передбачена у КК
України, є переважно злочинами невеликої і середньої тяжкості. Їх питома вага
у загальній кількості злочинів цієї категорії становить 71,5%, а тяжкі і особливо
тяжкі – 28,5%. До злочинів невеликої тяжкості (всього 21 склад або 34%)
відносяться такі склади злочинів, передбачені у диспозиціях: ч.1 ст.371, ч.1
ст.374, ч.1 ст.376, ч.1 ст.381, ст.381¹, ч.1 ст.382, ч.1 ст.383, ч.1 ст.384, ч.1
ст.385, ч.1 ст.386, ч.1,2 ст. 387, ч.1 ст.388, ч.1,2 ст 389, ст.389¹, ч.1 ст.390,
ст.394, ст.395, ч.1,2 ст.397 КК України.
До злочинів середньої тяжкості (всього 24 склади або 37,5%) відносяться
склади злочинів, передбачені у диспозиціях: ч.2 ст.371, ч.1 ст.372, ч.1 ст.373,
ч.1 ст.377, ч.1 ст.378, ст.380, ч.2 ст.381, ч.2 ст.382, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384, ч.2
ст.388, ч.1,3 ст.390, ст.391, ч.1 ст.393, ч.1 ст.396, ч.1,2 ст.398, ч.1 ст.399 КК
України.
До тяжких злочинів (всього 10 складів або 17,8%) відносяться склади
злочинів,

передбачені у диспозиціях: ч.3 ст.371, ч.2 ст.372, ч.2 ст.373, ч.2

ст.374, ч.2 ст.377, ч.3 ст.382, ст.392, ч.2 ст.393, ч.2 ст.399 КК України.
До особливо тяжких злочинів, передбачених розділом XVIII КК України
(всього 6 складів або 10,7%), відносяться злочини, передбачені у диспозиціях
статей: ч.3 ст.377, ч.2 ст.378, ст.379, ч.3 ст.398, ч.3 ст.399, ст.400 КК України
[278, с. 100].
Для порівняння, класифікуємо за наведеним критерієм склади злочинів
проти правосуддя за КК Азербайджанської Республіки.
Відповідно до ст. 15 КК Азербайджанської Республіки, залежно від
характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння (дії або бездіяльності),
передбачені цим Кодексом, поділяються на злочини, які не становлять великої
суспільної небезпеки, менш тяжкі злочини, тяжкі злочини і особливо тяжкі
злочини. Злочинами, що не представляють великої суспільної небезпеки,
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визнаються увмисні і необережні діяння, за вчинення яких цим Кодексом
передбачене покарання, не пов’язане з позбавленням волі, або максимальне
покарання не перевищує двох років позбавлення волі. Менш тяжкими
злочинами визнаються унавмисні і необережні діяння, за вчинення яких
максимальне покарання, передбачене цим Кодексом, не перевищує семи років
позбавлення волі. Тяжкими злочинами визнаються умисні та необережні
діяння, за вчинення яких максимальне покарання, передбачене цим Кодексом,
не перевищує дванадцяти років позбавлення волі. Особливо тяжкими
злочинами визнаються умисні діяння, за вчинення яких цим Кодексом
передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад дванадцять
років або більш суворе покарання.
Злочини

проти

правосуддя,

передбачені

КК

Азербайджанської

Республіки, є переважно злочинами, які не становлять великої суспільної
небезпеки, і менш тяжкими злочинами. Їх питома вага у загальній кількості
злочинів цієї категорії становить 88%, а тяжких і особливо тяжких – 12%.
До злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки (всього 16
складів або 32 %) належать злочини, склади яких передбачені у диспозиціях: ч.
1 і ч. 2 ст. 286, ч. 1 і ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 297, ст. 298, ч. 1
ст. 299, ст. 300, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 302, ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 304, ст. 305, ч. 1 ст.
307 КК Азербайджанської Республіки.
Менш тяжкими злочинами (всього 28 складів або 56 %) визнаються
злочини, склади яких передбачені у диспозиціях: ч. 3 ст. 286, ч. 1, 2 і 3 ст. 288,
ч. 1 і 2 ст. 290, ст. 291, ч. 1, 2 і 2-1 ст. 292, ч. 2 ст. 293, ч. 2 і 3 ст. 294, ч. 1 ст.
295, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 297, ч. 2, 3 і 4 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 2 і 3 ст. 302, ч. 2 ст.
303, ч. 2 ст. 304, ч. 1 і 2 ст. 306, ч. 2 і 3 ст. 307 КК Азербайджанської
Республіки.
До тяжких злочинів (всього 5 складів або 10 %) належать злочини, склади
яких передбачені у диспозиціях: ч. 4 ст. 288, ч. 3 ст. 292, ч. 3 ст. 293, ч. 2 ст. 295,
ч. 2 ст. 296 КК Азербайджанської Республіки.
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До особливо тяжких злочинів віднесено лише один склад злочину (2%), а
саме, передбачений у диспозиції ст. 287 КК Азербайджанської Республіки.
На перший погляд здається, що законодавець Азербайджанської
Республіки вважає злочини проти правосуддя в цілому менш суспільно
небезпечними і встановлює за їх скоєння менш суворі санкції, у порівнянні із
кримінальним законодавством України. Проте, дослідивши класифікацію
злочинів за КК України, стає очевидною розбіжність у підходах законодавців
до класифікації злочинів за ознакою ступеня тяжкості.
Ст. 12 КК України визначає, що залежно від ступеня тяжкості злочини
поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та
особливо тяжкі. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше,
більш м’яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в
розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання
у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років. Тяжким
злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в
розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років. Особливо
тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічне
позбавлення волі.
Тому, при застосуванні до злочинів проти правосуддя, склади яких
передбачені у КК України, критерію класифікації, прийнятого законодавцем
Азербайджанської

Республіки,

співвідношення

складів

злочинів

дещо

змінюється. Наприклад, злочин, склад якого передбачений у диспозиції ч.2
ст.377 КК України (умисне заподіяння судді, народному засідателю чи
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присяжному або їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості
тілесних ушкоджень у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням
правосуддя), що карається позбавленням волі на строк до шести років і є
тяжким, за КК Азербайджанської Республіки був би віднесений до менш
тяжких злочинів.
Також і злочин, склад якого передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 374 КК
України (недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе
порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим,
прокурором або суддею, які призвели до засудження невинної у вчиненні
кримінального правопорушення особи, або вчинені за попередньою змовою
групою осіб, або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки), за вчинення якого
передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи
років, законодавцем Азербайджанської Республіки визначається як менш
тяжкий злочин.
Аналогічно, деякі особливо тяжкі злочини, передбачені КК України, за
прийнятою законодавцем Азербайджанської Республіки класифікацією є
тяжкими злочинами. Наприклад, злочин, склад якого передбачений

у

диспозиції ч.3 ст.377 КК України (умисне заподіяння судді, народному
засідателю чи присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного
ушкодження у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя),
що карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років,
належить до тяжких, а не особливо тяжких злочинів за класифікацією КК
Азербайджанської Республіки. Також і злочин, склад якого передбачений у
диспозиції ч.3 ст.398 КК України (умисне заподіяння тим самим особам у
зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, тяжкого
тілесного ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від семи до
дванадцяти років, за КК Азербайджанської Республіки є тяжким, а не особливо
тяжким злочином.
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Проаналізувавши викладені концепції систематизації злочинів проти
правосуддя, пропонуємо власну класифікацію цих злочинів:
Злочини, що посягають на суспільні відносини зі створення

1.

необхідних умов здійснення правосуддя.
До цієї групи за КК України можна віднести: завідомо незаконні
затримання, привід, арешт або тримання під вартою (ст. 371); притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372); невжиття
заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380); розголошення
відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381); завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст. 383); розголошення даних
досудового слідства або дізнання (ст. 387); приховування злочину (ст. 396).
КК Азербайджанської Республіки містить такі злочини цієї групи:
незаконні затримання, взяття під варту або тримання в місці ув’язнення (ст.
292); тортури та таке, що не вважається тортурами жорстоке, нелюдське або
таке, що принижує гідність, поводження або покарання (ст. 293); притягнення
завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності (ст. 290); незаконне
звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 291); завідомо неправдивий
донос

(ст.

296);

розголошення

відомостей

про

заходи

безпеки,

які

застосовуються у відношенні працівників суду і правоохоронних органів (ст.
301); розголошення даних дізнання або досудового розслідування (ст. 300);
порушення законодавства про оперативно-розшукову діяльність (ст. 302);
недонесення про злочини і заздалегідь не обіцяне приховування злочинів (ст.
307).
2.

Злочини, що посягають на суспільні відносини із процесуально

регламентованого здійснення правосуддя судом.
В цю групу входять злочини, склади яких передбачені КК України:
втручання в діяльність судових органів (ст. 376); незаконне втручання в роботу
автоматизованої системи документообігу суду (ст. 3761 ); посягання на життя
судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю,
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пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379); погроза або насильство щодо
судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 377); умисне знищення або
пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 378).
КК Азербайджанської Республіки містить такі склади злочинів цієї групи:
винесення завідомо неправосудних вироку, рішення, ухвали або постанови (ст.
295); перешкоджання здійсненню правосуддя і провадженню досудового
розслідування (ст. 286); посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або
попереднє розслідування (ст. 287); погроза або насильницькі дії у зв’язку із
здійсненням правосуддя або провадженням досудового розслідування (ст. 288);
неповага до суду (ст. 289).
3.

Злочини, що посягають на суспільні відносини із забезпечення

реалізації права особи на правову допомогу.
КК України містить такі склади злочини, що можуть бути віднесені до
цієї групи: порушення права на захист (ст. 374); посягання на життя захисника
чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги (ст. 400 ); втручання в діяльність захисника чи представника особи
(ст. 397); погроза або насильство щодо захисника чи представника особи (ст.
398); умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника
особи (ст. 399); представництво в суді без повноважень (ст. 400-1).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи слід віднести такі
склади злочинів: погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням
правосуддя або провадженням попереднього розслідування, вчинене щодо
захисника (ч. 2 ст. 288); посягання на життя захисника, вчинене з метою
перешкоджання його законній діяльності або з помсти за таку діяльність
(ст. 287).
4.

Злочини, які посягають на суспільні відносини із забезпечення

встановлення істини у справі та ухвалення справедливого рішення.
За КК України в цю групу пропонуємо включити: примушування давати
показання (ст. 373); завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого,
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завідомо неправдивий висновок експерта (ст. 384); відмова свідка від давання
показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них
обов’язків (ст. 385); перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта,
примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи слід віднести такі
склади злочинів: фальсифікація доказів (ст. 294); завідомо неправдиві
показання, висновок експерта або неправильний переклад (ст. 297); відмова
свідка чи потерпілого від дачі показань (ст. 298); підкуп або примушування до
ухилення від дачі показань, до дачі неправдивих показань чи висновку або до
неправильного перекладу (ст. 299).
5.

Злочини, які посягають на суспільні відносини з реалізації

принципу невідворотності юридичної відповідальності [21, c. 220].
До цієї групи пропонуємо віднести такі склади злочинів, передбачені КК
України: невиконання судового рішення (ст. 382); незаконні дії щодо майна, на
яке накладений арешт, або яке описане чи підлягає конфіскації (ст. 388);
ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389); умисне
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389 1);
ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі (ст. 390); злісна непокора вимогам адміністрації виправної
установи (ст. 391); дії, що дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392);
втеча з місця позбавлення волі, або з-під варти (ст. 393 КК); втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК); порушення правил
адміністративного нагляду (ст. 395 КК).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи доцільно віднести такі
склади злочинів: незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт, або яке
описане чи підлягає конфіскації (ст. 303); втеча з місця позбавлення волі або
ув’язнення, або з-під варти (ст. 304); ухилення від відбування покарання у
вигляді позбавлення волі (ст. 305); невиконання вироку, постанови суду або
іншого судового акту (ст. 306).
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Зауважимо, що авторська класифікація ґрунтується на єдиному критерії, а
саме: ознаках видового об’єкта, в якому відображені завдання і цілі правосуддя
в його широкому розумінні, що дозволяє виявити взаємний зв'язок і
взаємообумовленість елементів класифікації. При цьому, наведена класифікація
обумовлена різноплановістю відносин, сукупність яких складає правосуддя як
об’єкт кримінально-правової охорони.
Дослідивши представлені науково обґрунтовані класифікації злочинів
проти правосуддя, ми дійшли висновку, що системна класифікація злочинів
проти правосуддя допомагає аналізувати актуальні проблеми цієї категорії
злочинів в їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, приймати правильні
практичні рішення, і слугувати комплексному дослідженню методів і способів
запобігання цим злочинам.

2.2. Система і особливості норм законодавства Азербайджанської
Республіки і України про відповідальність за злочини проти правосуддя

Реформа судової системи і побудова громадянського суспільства та
правової держави в Азербайджанській Республіці та в Україні викликають
потребу у ґрунтовному дослідженні правової охорони правосуддя, як вагомої
складової суспільної і політичної стабільності. Аналіз теоретичних засад
кваліфікації злочинів проти правосуддя, регламентації їх складів, дозволяє
виокремити особливості суспільних відносин, що виступають видовим
об’єктом таких злочинів, і, як наслідок, – винайти шляхи ефективної протидії
вчиненню злочинних посягань проти правосуддя [23, с. 40]. Кримінальне
законодавство деяких зарубіжних держав, порівняно з КК України, в багатьох
випадках значно детальніше регламентує кримінальну відповідальність за певні
злочини проти правосуддя за рахунок криміналізації більш різноманітних їхніх
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форм, що є перевагою в превентивному та правозастосовчому аспектах [227, с.
389].
Злочини проти правосуддя в кримінальних законах Азербайджанської
Республіки та України згруповані за ознакою видового об’єкта. Відповідні
розділи кримінальних кодексів не містять більш детальної класифікацію
злочинів за будь-яким критерієм. В цілому, норми про відповідальність про
злочини проти правосуддя за законодавством Азербайджанської Республіки та
України охороняють подібні види суспільних відносин, проте існують і певні
суттєві

відмінності.

Особливо

це

стосується

криміналізації

суспільно

небезпечних діянь і встановлення покарання за їх вчинення, що, ймовірно,
обумовлене історичними особливостями розвитку правових систем обох
держав.
Під загальними підставами криміналізації традиційно розуміють ті
процеси, що відбуваються в матеріальному та духовному житті суспільства,
розвиток яких породжує об’єктивну необхідність кримінально-правової
охорони тих або інших суспільних відносин, це дійсні передумови, соціальні
причини виникнення або зміни кримінально-правової норми [321, с. 205-206].
Підставами

криміналізації

суспільно

небезпечних

діянь

можуть

бути:

зростаюча динаміка певного виду суспільно небезпечних діянь, які раніше не
утворювали спеціального складу злочину; виникнення або суттєвий розвиток
нової групи суспільних відносин, що відбувається на базі економічного чи
технічного прогресу; поява шкідливих наслідків господарської й іншої
діяльності людей, у зв’язку з чим виникає необхідність обмежити форми та
межі цієї діяльності; суттєва та раптова зміна соціального, економічного або
політичного стану в результаті війни, стихійного лиха, неврожаю та інших
подій, що можуть обумовити превентивну криміналізацію, яка здійснюється ще
до того, як можливі відповідні суспільно небезпечні дії набудуть реального
поширення; такий розвиток суспільства, який визначає нетерпимість, особливу
небезпечність деяких дій, які раніше не потребувала кримінально-правового
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реагування, але за нових умов такі дії суперечать пануючому устрою
суспільних відносин або отримують реальну базу для їх викорінення;
необхідність виконання зобов’язань за міжнародними угодами тощо.
Щодо загальної характеристики складів злочинів проти правосуддя
необхідно відзначити, що вони є переважно двооб’єктними або навіть
поліоб’єктними. Наприклад, основним безпосереднім об’єктом злочину, що
полягає у завідомо незаконних затриманні, приводі, арешті або триманні під
вартою (ст. 292 КК Азербайджанської Республіки, ст. 371 КК України) є
правосуддя в частині забезпечення законного затримання, приводу, арешту або
тримання під вартою, а також конституційне право людини на свободу і
особисту недоторканність. Додатковими факультативними об’єктами у цих
складах злочинів можуть виступати честь та гідність особи, життя, здоров’я,
майнові блага.
Основним безпосереднім об’єктом злочину, що здійснюється шляхом
погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи присяжного
(ст. 288 КК Азербайджанської Республіки, ст. 377 КК України) є встановлений
законом порядок здійснення правосуддя в частині діяльності судді, народного
засідателя чи присяжного. Додатковим обов’язковим об’єкто в цих складах
виступають психічна та фізична недоторканність особи, а додатковим
факультативним – її здоров’я [296, с. 860].
Ознакою окремих складів злочинів проти правосуддя є предмет та (або)
потерпілий. Наприклад, завідомо неправосудне судове рішення є предметом
складу злочину, передбаченого у ст. 295 КК Азербайджанської Республіки.
Такий же предмет було названо у ст. 375 КК України, яку було визнано
неконституційною відповідно до рішення Конституційного Суду України від
11.06.2020 № 7-р/2020 у справі за конституційним поданням 55 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
статті 375 Кримінального кодексу України (справа № 1-305/2019(7162/19). В
окремих складах злочинів проти правосуддя предмет має інформаційний

151

характер, оскільки відповідний злочин посягає на порядок документообігу у
сфері правосуддя чи інформації у сфері судочинства. Наприклад, предметом
складу злочину, передбаченого ст. 376-1 КК України, є автоматизована система
документообігу суду (у разі вчинення такого діяння, як умисне внесення
неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до такої системи),
інформація, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду (у
випадку вчинення несанкціонованих дій з такою інформацією, чи інше
втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду). Під
автоматизованою системою документообігу суду розуміється сукупність
компютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів, що
входять до складу Єдиної судової інформаційної системи, та забезпечують
виконання завдань, визначених цим Положенням, в тому числі таких як:
функціонування документообігу суду та органів системи правосуддя; обмін
інформацією між ними та з іншими органами державної влади; обмін з єдиною
централізованою базою даних судової влади; оприлюднення інформації за
допомогою офіційного веб-порталу судової влади України; захист інформації
від несанкціонованого доступу, тощо (Положення про автоматизовану систему
документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів 26.11.2010 № 30).
Обов’язковою ознакою окренмих складів злочинів проти правосуддя
може бути потерпілий. При цьому відповідна ознака характерна для тих
злочинів проти правосуддя, що вчиняються як «ззовні», так і «зсередини».
Наприклдад, свідок, потерпілий, експерт, спеціаліст є потерпілими від таких
дій, як перешкоджання з'явленню до суду, органів досудового розслідування,
тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України, примушування до відмови від давання показань чи висновку, а також
до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози
вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або
розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп свідка, потерпілого чи
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експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за
раніше дані показання чи висновок (ст. 386 КК України).
Приблизно таке ж коло потерпілих визначається й у ст. 299 КК
Азербайджанської Республіки. Так, ним визнається свідок, потерпілий, експерт
та перекладаач, а також іхні болизькі родичі, а коло вчинених щодо них
протиправних дій – примушування до давання неправдивих показань,
неправдивого

висновку

чи

до

здійснення

неправильного

перекладу,

примушування до ухилення від виконання процесуальних обовязків. Водночас,
особи, які є потерпілими за одними злочинами проти правосуддя, за іншими
однорідними посяганнями можуть бути, навпаки, суб’єктами злочинів.
Зокрема, професійний суддя, який може бути потерпілим у вказаних складах
злочинів, виступає спеціальним суб’єктом у такому складі злочину як
постановлення

завідомо

неправосудного

судового

акта

(ст.

295

КК

Азербайджанської Республіки) [143, с. 11].
З об’єктивної сторони злочини проти правосуддя можуть вчинятися як у
формі дії, так і у формі бездіяльності. Зокрема, виключно шляхом активної
поведінки може бути вчинено такий злочин проти правосуддя, як завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
(ст. 383 КК України) чи неповага до суду (ст. 289 КК Азербайджанської
Республіки). Проте в окремих випадках злочини проти правосуддя можуть
вчинятися шлдяхом пасивної поведінки. Йдеться про ті склади злочинів,
обєктивнпа сторона яких полягає у невиконанні правових обовязків у сфері
правосуддя, ухилення від них. Йдеться, наприклад, про

невжиття заходів

безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК України), ухилення від
відбування покарання у виді позбавлення волі (ст. 305 КК Азербайджанської
Республіки). Такий злочин, як ухилення від покарання у виді позбавлення волі,
може вчинюватися лише шляхом бездіяльності. У всіх випадках йдеться про
невиконання особою обов'язку повернутися до установи відбування покарання
протягом певного часу, при тому, що вона має для цього реальну можливість.
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Зазначений обов'язок вважається складовою правового статусу засудженого.
Відповідно до кримінально-виконавчого законодавства України особі, щодо
якої була призначене судом покарання у виді позбавлення волі, надається
можливість тимчасової відсутності в установі відбування покарання. При цьому
невиконання обов'язку повернення до установи відбування покарання після
закінчення дозволеного терміну, визначає факт вчинення цього злочину. Звісно,
за умови відсутності обставин, що роблять з об'єктивних причин повернення
неможливим (природне лихо, важке захворювання тощо) [94, с. 26].
Конструюючи окремі склади злочинів проти правосуддя, законодавець
передбачає можливість вчинення суспільно небезпечного діяння у двох формах
– дії та бездіяльності. Наприклад, невиконання судового рішення (ст. 382 КК
України, ст. 306 КК Азербайджанської Республіки) може вчинюватися шляхом
бездіяльності (невиконання вироку, рішення, ухвали чи постанови суду), а
може вчинюватися шляхом активних дій, а саме у перешкоджанні виконанню
судових рішень, які набрали законної сили [213, с. 873].
У деяких складах злочинів проти правосуддя обов’язковою ознакою їх
об’єктивної сторони є певні факультативні ознаки, а саме обстановка чи місце
їх вчинення. Наприклад, завідомо неправдиві показання, висновок експерта чи
неправильний переклад (ст. 297 КК Азербайджанської Республіки) вчинюються
у певній обстановці: під час провадження досудового розслідування чи
судового слідства. Водночас в українському аналогу – у диспозиції вказані
ознаки не передбачені. Водночас у них конкретизується, що предмет
відповідного складу злочину складається для надання або надані органу, що
здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді
правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії
Верховної Ради України. Для злочинів, що у теорії кримінального права
отримали назву пенітенціарних, місцем вчинення злочину названо установи
виконання покарань (наприклад, статті 391-392 КК України – злісна непокора
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вимогам адміністрації виправної установи та дії, що дезорганізують роботу
виправних установ).
Об’єктивна сторона в аспекті належності складів злочинів проти
правосуддя до формальних чи матеріальних однозначно у диспозиціях
відповідних норм не виражена. Склади злочинів проти правосуддя віднесено як
до формальних (наприклад, склади, передбачені статтями 372, 3761, 383, 385,
387, 390 КК України та статтями 290, 296, 298, 300, 305 КК Азербайджанської
Республіки), так і до матеріальних (наприклад, склади злочинів, передбачених
статтями 378, 380, 381 КК України та ст. 301 КК Азербайджанської
Республіки). Окремі діяння проти правосуддя є злочинами з так званим
усіченим складом, у яких момент закінчення злочину перенесений на більш
ранню стадію злочину [215]. Наприклад, йдеться про такий класичний злочин,
об’єктивна сторона якого полягає у посяганні на життя особи, яка здійснює
правосуддя чи досудове розслідування ( ст. 287 КК Азербайджанської
Республіки) або посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку
з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги ( ст. 400 КК України).
Із суб’єктивної сторони злочини проти правосуддя переважно є
умисними, а деякі із них можуть бути вчинені лише з прямим умислом.
Наприклад, завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під
вартою (ст. 371 КК України, ст. 292 КК Азербайджанської Республіки).
Злочини, що полягають у невжиті заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
(ст. 380 КК України), та розголошення відомостей про заходи безпеки щодо
особи, взятої під захист (ст. 381 КК України, ст. 301 КК Азербайджанської
Республіки), можуть бути вчинені з необережності або за наявності змішаної
форми вини [213, с. 870].
Якщо

у

диспозиціях

статей

про

злочини

проти

правосуддя

використовується термін «завідомо», то він вказу на те, що відповідний злочин
вчиняється з прямим умислом [143, с. 14]. Наприклад, постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст.
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295 КК Азербайджанської Республіки) або завідомо неправдиве повідомлення
про вчинення злочину (ст. 383 КК України, ст. 296 КК Азербайджанської
Республіки).
Що стосується такої ознаки складу злочину, як суб’єкт, то злочини проти
правосуддя можуть бути вчинені як загальним, так і спеціальним суб’єктом.
Зазвичай така особа наділяється певними спеціальними ознаками, що
передбачають наявність певних спеціальних функцій у сфері правосуддя в
особи, яка вчиняє протиправні діяння. Наприклад, професійні судді та народні
засідателі або присяжні під час виконання ними своїх обов’язків щодо
здійснення правосуддя (наприклад, ст. 295 КК Азербайджанської Республіки),
службові особи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, установ
виконання судових рішень (наприклад, статті 371, 372, 382 КК України та статті
292, 290, 306 КК Азербайджанської Республіки). Спеціальними суб’єктами
можуть виступати й інші учасники судочинства, наприклад, свідки, потерпілі,
експерти, перекладачі, спеціалісти, засуджені тощо (зокрема, статті 384, 385,
390, 392 КК України та статті 297, 298, 305 КК Азербайджанської Республіки)
[215].
Окремі злочини проти правосуддя можуть бути вчинені як спеціальними,
так і загальними суб’єктами, наприклад, злочин, склад якого передбачений у
диспозиції ст. 306 КК Азербайджанської Республіки. За частиною першою цієї
статті суб’єкт злочину загальний, диспозиція правової норми не конкретизує,
яким статусом має бути наділена особа, винна у злісному невиконанні або
перешкоджанні виконанню рішення, вироку, постанови чи наказу суду, які
набули законної сили. А частина друга цієї статті передбачає відповідальність
за вчинення цих діянь посадовою особою [36, c. 107].
Окремі зі злочинів проти правосуддя можуть вчинятися і загальними
суб’єктами. Наприклад, суб’єктами таких злочинів як перешкоджання
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови давати
показання чи висновок (ст. 386 КК України), підкуп або примушування до
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ухилення давати показання, давати неправдиві показання чи висновки або до
неправильного перекладу (ст. 299 КК Азербайджанської Республіки), завідомо
неправдиве повідомлення про вчинення злочину (завідомо неправдивий донос)
(ст. 383 КК України, ст. 296 КК Азербайджанської Республіки), приховування
злочину (ст. 396 КК України), недонесення про злочини і заздалегідь не обіцяне
приховування злочинів (ст. 307 КК Азербайджанської Республіки) можуть бути
будь-які особи, що досягли певного віку, з якого настає

кримінальна

відповідальність [23, c. 47].
Розвиваючи запропоновану нами вище класифікацію, проаналізуємо
особливості кожної з підгруп складів злочинів проти правосуддя.
До першої підгрупи слід віднести склади злочинів, що посягають на
суспільні відносини зі створення необхідних умов здійснення правосуддя. За
КК України до таких складів злочинів належать: завідомо незаконні
затримання, привід, арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК України);
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372
КК України); невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист (ст. 380 КК
України); розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під
захист (ст. 381 КК України); завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
злочину (ст. 383 КК України); розголошення даних досудового слідства або
дізнання (ст. 387 КК України); приховування злочину (ст. 396 КК України).
КК Азербайджанської Республіки містить такі склади злочинів цієї
підгрупи: незаконні затримання, взяття під варту або тримання в місці
ув’язнення (ст. 292 КК); тортури та таке, що не вважається тортурами жорстоке,
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання (ст. 293
КК); притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 290
КК); незаконне звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 291 КК);
завідомо неправдивий донос (ст. 296 КК); розголошення відомостей про заходи
безпеки, які застосовуються у відношенні працівників суду і правоохоронних
органів (ст. 301 КК); розголошення даних дізнання або попереднього
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розслідування (ст. 300 КК); порушення законодавства про оперативнорозшукову діяльність (ст. 302 КК); недонесення про злочини і заздалегідь не
обіцяне приховування злочинів (ст. 307 КК).
Важливо відмітити, що законодавці Азербайджанської Республіки та
України по різному ставляться до суспільної небезпеки незаконного звільнення
особи від кримінальної відповідальності. Ст.

291 КК Азербайджанської

Республіки передбачає санкцію у виді позбавлення волі на строк від двох до
п’яти років за незаконне звільнення від кримінальної відповідальності особи,
підозрюваної чи обвинуваченого у вчиненні злочину, прокурором, слідчим чи
особою, яка провадить дізнання. Натомість, у КК України криміналізовані лише
притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим,
прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою.
Особливістю є і склад злочину, передбачений у диспозиції ст. 302
КК Азербайджанської Республіки, а саме: порушення законодавства про
оперативно-розшукову діяльність [305]. Вказана правова норма встановлює
кримінальну відповідальність за здійснення оперативно-розшукових заходів
неуповноваженими особами, без законних підстав, із застосуванням технічних
засобів, призначених для таємного отримання інформації, так само як і
незаконне виробництво, продаж чи придбання для продажу таких засобів. За
чинним законодавством Азербайджанської Республіки, оперативно-розшукову
діяльність

здійснюють

органи

дізнання,

передбачені

кримінально-

процесуальним законодавством Азербайджанської Республіки, а за злочинами,
повязаними з корупцією – орган прокуратури, що спеціалізується на сфері
боротьби з корупцією.
За КК України наразі такі діяння не кваліфікуються як злочини проти
правосуддя.
Відмінним є формулювання складу такого злочину, як приховування
злочину. Ст. 396 КК України встановлює відповідальність тільки за заздалегідь
не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Водночас, ст.
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307 КК Азербайджанської Республіки передбачає санкції не лише за заздалегідь
не обіцяне приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину, але і за
недонесення про відомі підготовлювані або вчинені тяжкі або особливо тяжкі
злочини. В даному випадку очевидним є вплив радянського законодавства,
адже

відповідальність

за

недонесення

про

злочин

встановлювалася

Кримінальними кодексами АРСР 1922, 1927 і 1960 років.
В цій підгрупі звертає на себе увагу відсутність у КК України такого
складу злочину як тортури та таке, що не вважається тортурами жорстоке,
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання. Хоча
Конституція України і декларує принцип, що ніхто не може бути підданий
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність,
поводженню чи покаранню, проте кримінальна відповідальність за вчинення
таких

діянь

законодавцем

не

визначена.

Натомість,

ст.

293

КК Азербайджанської Республіки передбачає відповідальність за жорстоке,
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання, а також
катування щодо особи, вчинені службовою особою державного органу у зв'язку
з виконанням нею своїх службових обов'язків або іншою особою, яка виступає
в цій якості, або з його підбурювання або згоди, або іншими особами при його
обізнаності. Кваліфікуючою ознакою злочину є заподіяння тяжкої або менш
тяжкої шкоди здоров'ю. При цьому, під тортурами законодавець розуміє
заподіяння сильного фізичного болю або психічних страждань з метою
отримання інформації або зізнання від самої особи або іншої особи, або
залякування цієї особи або іншої особи, покарання за діяння, яке вчинене цією
або іншою особою чи у скоєнні якого ця або інша особа підозрюються,
спонукання до вчинення будь-якого діяння проти волі або з якої-небудь
причини, що ґрунтується на дискримінації.
До другої підгрупи у запропонованій класифікації слід віднести склади
злочинів,

що

посягають

на

суспільні

регламентованого здійснення правосуддя судом.

відносини

із

процесуально
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В цю підгрупу входять такі склади злочинів, передбачені у КК України:
втручання в діяльність судових органів (ст. 376 КК України); незаконне
втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 376 1 КК
України); посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК
України); погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи
присяжного (ст. 377 КК України); умисне знищення або пошкодження майна
судді, народного засідателя чи присяжного (ст. 378 КК України).
КК Азербайджанської Республіки містить такі склади злочинів цієї групи:
винесення завідомо неправосудних вироку, рішення, ухвали або постанови (ст.
295); перешкоджання здійсненню правосуддя і провадженню досудового
розслідування (ст. 286); посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або
попереднє розслідування (ст. 287); погроза або насильницькі дії у зв’язку із
здійсненням правосуддя або провадженням досудового розслідування (ст. 288);
неповага до суду (ст. 289).
Насамперед, звернемо увагу на такий склад злочину, що посягає на
процесуальну діяльність зі здійснення правосуддя, як постановленння счуддею
(суддями) завідомо неправосудного судового рішення. У КК Азербайджанської
Республіки відповідна норма передбачена у ст. 295 Кодексу. У той час як
аналогічна норма, що передбачалася у ст. 375

КК, була визнана

неконституційною.
11 червня 2020 року було прийнято рішення Конституційного Суду
України за конституційним поданням 55 народних депутатів України, яким
норму, вміщену у ст. 375 КК України було визнано такою, що не відповідає
Конституції

України

(неконституційною).

Як

зазначено

у

рішенні

Конституційного Суду України, автори клопотання обгрунтували своє подання
до Суду тим, що поняття «завідомо неправосудне»» є оцінним, а тому його
зміст законодавчо не визначений. Ця обставина суперечить принципу
верховенства права, а саме таким його елементам, як юридична визначеність та
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легітимні очікування. Окрім того, на думку авторів конституційного подання,
використання оцінної лексики у диспозиції ч. 1 ст. 375 КК України впливає на
незалежність і недоторканність суддів.
Конституційний Суд України, обгрунтовуючи своє рішення, використав
наступні основні юридичні аргументи. По-перше, що ст. 375 КК України є
невдалим наслідуванням юридичної практики радянської держави. По-друге,
крізь призму визначеності закону як складової принципу верховенства права
було констатовано, що відповідному принципу не відповідає вжите у
диспозиції ч. 1 ст. 375 КК України словосполучення «завідомо неправосудне»,
оскільки у ній не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок,
рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є «неправосудними», а також не
розкрито змісту сполучення слів «завідомо неправосудний». По-третє, що
невизначене формулювання диспозиції ч. 1 ст. 375 КК України допускає
можливість зловживання вказаною нормою при вчиненні органами досудового
розслідування дій, що мають наслідком притягнення до кримінальної
відповідальності судді лише за факт постановлення ним судового рішення, яке,
за субєктивним розумінням слідчого, прокурора або будь-якої іншої особи, є
«неправосудним» (зокрема, у разі незгоди з цим рішенням).
Ураховуючи викладене, Конституційний Суд України вважав за доцільне
прийняти рішення, що статтю 375 КК України визнано такою, що не відповідає
Конституції України (є неконституційною). Окрім того, з урахуванням того, що
для адаптації судової практики жо вказаного рішення, Конституційний Суд
України

також

постановив,

що

стаття

375

КК

України,

визнана

неконституційною, втрачає чинність через шість місяців з дня ухвалення
Конституційним Судом України цього Рішення.
Однак вказане рішення не було прийнято одноголосно. Семеро суддів не
погодилося з більшістю та висловило окрему думку. Основними аргументами
незгоди з рішенням Конституційного Суду України були наступні. Суддя О. О.
Первомайський обгрунтовує свою незгоду з тим, що ст. 375 КК України
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визнана неконституційною, тим, що більшість норм цього Кодексу є
запозиченими, враховуючи наступність кримінального законодавства України;
наявністю

аналога

вказаної

статті

у

кримінальному

законодавстві

Європейських держав (наприклад, у КК Франції, Іспанії); наявністю
процесуальних

підстав

для

того,

щоб

витлумачити

зміст

поняття

неправосудного судового рішення та іншим. Основні аргументи Судді
В. В. Городовенка: наявність оцінної лексики у багатьох статтях КК України, а
не лише у ст. 375 цього Кодексу; неминучість існування оцінних понять у КК
України. Проте він також погоджується, що вказана стаття є неконституційною,
однак не у звязку з невіизначеністю, а враховуючи те, що у ній криміналізовано
професійну діяльністі судді, пов'язаної із сутністю правосуддя і формуванням у
судді переконання щодо вирішення юридичного спору, кримінального
обвинувачення чи іншого питання, що порушує принципи верховенства права,
поділу влади, гарантії незалежності суддів.
Схожі аргументи наведено суддями Конституційного Суду України
С. В. Сасом та В. В. Лемаком.
Погоджуючись з другим підходом, відповідно до якого визнання
неконституційною ст. 375 КК України, відзначимо, що завідомість як
прикметник, що входить до словосполучення «завідомо неправосудне» судове
рішення», використовується законодавцем і в інших статтях Особливої частини
КК України. Слово «завідомість» передбачає, що поведінка судді (суддів)
повинна бути не просто умисною. Вона має становити найвищий щабель його
(їх) прмого умислу. На наш погляд, слово «завідомо» передбачає найбільш
зухвалу поведінку субєкта злочину (у нашому випадку – судді (суддів), коли він
безперечно, безсумнівно, безумовно, поза (всяким) сумнівом, явно вчиняє певні
дії (у нашому випадку – постановляє неправосудне судове рішення).
При цьому законодавство України містить чіткі критерії того, як можна
визначити таку неправосудність. Ними є підстави скасування або зміни
судового рішення судом апеляційної та касаційної інстанцій. Так, відповідно до
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ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування або зміни судового
рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є: 1) неповнота
судового розгляду; 2) невідповідність висновків суду, викладених у судовому
рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження; 3) істотне
порушення вимог кримінального процесуального закону; 4) неправильне
застосування

закону

України

про

кримінальну

відповідальність.

Як

передбачено у ч. 2 цієї статті. підставою для скасування або зміни вироку суду
першої інстанції може бути також невідповідність призначеного покарання
тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Як
зазначено у ч. 1 ст. 438 КПК України, підставами для скасування або зміни
судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є: 1) істотне
порушення вимог кримінального процесуального закону; 2) неправильне
застосування

закону

3) невідповідність

України

призначеного

про

кримінальну

покарання

тяжкості

відповідальність;
кримінального

правопорушення та особі засудженого.
Згідно з ч. 1 ст. 376 ЦПК України, підставами для скасування судового
рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній
частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з’ясування обставин, що
мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для
справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність
висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи;
4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм
матеріального права.
Схожі положення містяться і в інших процесуальних кодексах. Тобто,
законодавець на сьогодні визначив чіткі критерії того, як можна визначати
неправосудність судового рішення. Тому й про невизначеність відповідної
ст. 375 КК України говорити передчасно.
Підсумовуючи викладене зауважимо, що з урахуванням концепції
криміналізації злочинів проти правосуддя запропоновано проєктувати нову
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редакцію ст. 375 Кримінального кодексу України, визнаної неконституційною
рішенням Конституційного Суду України від 11.06.2020 №7-р/2020, виходячи з
того, що поняття «неправосудний», яке має використовуватися у ст. 375 КК
України щодо постановленого суддею вироку, рішення, ухвали або постанови,
слід тлумачити на основі критеріїв, зазначених у процесуальних кодексах
(наприклад, у ст. 409 і ст. 438 Кримінального процесуального кодексу України,
які передбачають підстави скасування або зміни судового рішення судом
апеляційної інстанції та підстави для скасування або зміни судового рішення
судом касаційної інстанції).
У 2009 році розділ

XVIII

Особливої частини КК України доповнений ще

одним складом злочину, а саме: незаконне втручання в роботу автоматизованої
системи документообігу суду (ст. 3761 КК України). Криміналізація цього
діяння обґрунтовується тим, що прозорість і доступність судової влади є
невід’ємною складовою демократичних перетворень правової системи сучасної
держави. Відкритість судового провадження і судових рішень, в цілому,
сприяють легітимності судової влади. Водночас, інформація, що міститься в
електронних системах судового документообігу, потребує захисту задля
унеможливлення незаконного використання і поширення інформації про особу
в контексті розгляду судових справ, а також з метою недопущення зриву
належної роботи судових органів. Наприклад, Єдиний державний реєстр
судових рішень є складовою автоматизованої системи документообігу суду,
яка, у свою чергу, забезпечує об’єктивний і неупереджений розподіл справ між
суддями з дотриманням принципів черговості та однакової кількості справ для
кожного судді; надання фізичним і юридичним особам інформації про стан
розгляду справ щодо них; централізоване зберігання текстів судових рішень та
інших процесуальних документів тощо. Не лише судові рішення, а й позовні
заяви, скарги, подання та інші, передбачені законом процесуальні документи,
що подаються до суду й можуть бути предметом судового розгляду і у порядку
їх надходження підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі
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документообігу. Важливе значення налагодженій роботі автоматизованої
системи надається також у зв’язку з визначенням нею судді або колегії суддів
для розгляду конкретної справи під час реєстрації відповідних документів за
принципом вірогідності.
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу
загрожує безпеці інформації та є злочином із формальним складом, що
вважається закінченим із моменту вчинення хоча б одного з таких діянь:
внесення неправдивих даних; несвоєчасне внесення даних; несанкціоновані дії
з інформацією, що міститься в системі та інше втручання (будь-який
самочинний вплив, зокрема зламування паролю, знеструмлення електромережі,
пошкодження чи знищення файлів, засмічення чи перекручування інформації
тощо). Зазначені дії вчиняються з прямим умислом, а мотив і мета значення не
мають. Суб’єктами можуть виступати як особи з доступом до системи згідно з
функціональними обов’язками, так і будь-які особи, що досягли 16-річного віку
та є осудними, тобто загальні суб’єкти [212, с. 857-858].
Водночас, неповага до суду не криміналізована законодавцем України, на
відміну від Азербайджанської Республіки, Кримінальний кодекс якої включає
до об’єктивної сторони неповаги до суду не лише образу судді, але й усіх
учасників судового розгляду [27, с. 33-38]. На нашу думку, криміналізація
неповаги до суду відповідає концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя.
Так, найважливішою підставою криміналізації є суспільна небезпека
протиправних діянь. Сутність суспільної небезпеки нерозривно пов’язана із
здатністю діяння породжувати небезпечні з точки зору громадян, суспільства та
держави зміни в охоронюваних кримінальним правом суспільних відносинах та
створювати загрозу майбутніх небезпечних змін у цих відносинах. Доцільно
криміналізувати ті діяння, які так чи інакше можуть негативно вплинути на
нормальний розвиток держави відповідно до принципів, закріплених у
нормативно-правових актах, та боротися з якими іншими методами правового
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впливу не видається за можливе. Авторитет суду має особливе значення в
процесі становлення та розбудови України як правової держави, а його
нівелювання підриває основи правового системи і національної безпеки
України.
Погоджуємося з думкою, що суспільна небезпека неповаги до суду
полягає ще й у тому, що в результаті образливих дій стосовно суду, присяжних
засідателів, учасників судового розгляду або інших осіб, які беруть участь у
судовому процесі, порушується принцип всебічного, повного та об’єктивного
встановлення істини у справі. Тому, виходячи з того, що повага до суду є
невід’ємним елементом загальної та індивідуальної правової культури, а також
умовою формування правової держави, неповага до суду є протиправним
діянням, що має підвищений рівень суспільної небезпеки [158, с. 93].
Натомість, в Україні механізм кримінально-правової охорони поваги до суду
відсутній.
Наступною підставою криміналізації протиправного діяння, що втілює
концепцію криміналізації злочинів проти правосуддя, є значимість і правова
визначеність суспільних відносин, на які це діяння посягає. Аналіз чинних
нормативно-правових актів України свідчить про важливість і доцільність
охорони суду від проявів неповаги зі сторони інших учасників процесу. Проте,
сьогодні за вчинення такого протиправного діяння передбачена лише
адміністративна відповідальність. Так, ст. 129 Конституції України гарантує,
що за неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної
відповідальності. Ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
визначає, що втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у
будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання,
використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з
метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до
невиконання

судових

рішень

забороняються

і

мають

наслідком

відповідальність, установлену законом. Цим же Законом відповідальність за
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неповагу до суду чи судді визнається однією із гарантій незалежності суддів.
Прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або
присутні в судовому засіданні, має наслідком відповідальність, установлену
законом.
Склад правопорушення передбачений у диспозиції ст. 185-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Наведена правова норма
встановлює відповідальність за неповагу 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 будьким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, а
також злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд.
На наше переконання, встановлені законом стягнення (штраф від
п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
за повторне вчинення діянь – штраф від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк
від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб) є такими, що не
відповідають суспільній небезпеці діянь, та через надмірну м’якість не є тим
стримуючим фактором, що може запобігти подальшим проявам неповаги до
суду не лише самим порушником, але й іншими особами.
Також слід звернути увагу, що склад адміністративного правопорушення
передбачає прояв неповаги лише до суду (судді), і не охоплює випадки образи,
наприклад, присяжних та інших учасників процесу. Вважаємо це законодавчою
прогалиною, адже принципи судочинства, такі, як рівність усіх учасників
судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості,
можуть бути реалізовані у повній мірі лише за умови належної правової
охорони усіх учасників процесу, а не лише судді.
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Концепція криміналізації злочинів проти правосуддя також обумовлює
необхідність впливу на неповагу до суду як на негативне соціальне явище за
допомогою кримінально-правових заходів. Варто зазначити [462, с. 439], що в
правовій державі забезпечується верховенство закону, непорушність основних
прав та свобод людини, охорона інтересів особистості, взаємна відповідальність
держави та громадян, захист суспільства від свавілля влади. Діє повноцінна
система стримувань та противаг, у якій важливу роль відіграє правосуддя,
здатне вирішувати конфлікти та примиряти законність із доцільністю в
кожному окремому випадку. Безумовно, покладення відповідальних рішень на
суддів потребує шанобливого ставлення до них та до їхньої діяльності, оскільки
авторитет суду, честь та гідність осіб, які беруть участь у здійсненні
правосуддя, є важливою умовою реалізації судом своїх функцій.
Слушною

видається

думка,

що

саме

кримінальна-правова

відповідальність стане ефективною протидією неповазі до суду як формі прояву
правового нігілізму, та забезпечить належну охорону честі і гідності суду,
виходячи з його особливого конституційного статусу.
Окрім цього, концепції криміналізації злочинів проти правосуддя
відповідає застосування

критеріїв типовості і

достатньої

поширеності

антигромадської поведінки з урахуванням ступеня суспільної небезпеки.
Сутність зазначеного критерію полягає в тому, що кримінальне право регулює
форму реакції суспільства й держави на такі суспільно небезпечні вчинки осіб,
які є невипадковими та непоодинокими.
Актуальність і доцільність розробки системи заходів протидії неповазі до
суду визнається, перш за все, самими суддями. Зокрема, в рішенні Ради суддів
від 4 листопада 2016 року №74 [465] йдеться про те, що повага до суду є
чинником належного функціонування правової держави. Закон вимагає від
учасників процесу або присутніх у судовому засіданні осіб поваги до суду як
одного із інститутів державної влади. Проте, за останні роки в Україні все
більше набуває поширення публічна демонстрація такої форми правового
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нігілізму, як прояв неповаги до суддів та суду зокрема. Наголошується на тому,
що поширеність такого негативного явища зумовлює неможливість виконання
судовою владою своїх функцій у повному обсязі. Адже в результаті вчинення
діянь, що посягають на авторитет судової влади, фактично нівелюється
принцип всебічного, повного та об’єктивного розгляду справи будь-якої
категорії. У загальному підсумку поширення прояву неповаги до суду,
уникнення винними особами юридичної відповідальності за вчинення такого
правопорушення,

відсутність

забезпечення

приміщень

судів

належною

охороною тощо призводять до невиконання українською державою своїх
зобов’язань щодо забезпечення права на справедливий суд, передбаченого ст.6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод .
Тому Рада суддів вважає за необхідне звернути увагу суддів на
необхідність реагування на прояви неповаги до суду з метою забезпечення
незалежності

суду

і

схвалює

рекомендації

щодо

притягнення

до

відповідальності за неповагу до суду. При цьому, Рада суддів наголошує, що,
виходячи з аналізу норм ст. 129 Конституції України і ст. 50 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», підтримання незалежності й поваги до суду є
прямим обов’язком суду, а не його правом. Ігнорування суддями своїх прямих
обов’язків у будь-який спосіб є неприпустимим, а тому жоден випадок прояву
неповаги до суду не повинен залишатись без належного реагування з боку
органів судової влади.
Враховуючи доведену за допомогою концепції криміналізації злочинів
проти правосуддя доцільність криміналізації неповаги до суду, усвідомлюючи
при цьому важливість реалізації принципів рівності сторін перед законом і
судом, змагальності сторін і необхідності встановлення істини у справі,
пропонуємо розділ XVIII Особливої частини КК України доповнити статтею
3762 такого змісту:
«Стаття 3762. Неповага до суду.
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1.

Неповага до суду, що виразилася у цинічній образі та/або

приниженні честі і гідності учасників судового процесу,
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років.
2.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені по

відношенню до судді, присяжного засідателя, а також злісне ухилення від явки
в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб, що призвело до
систематичного

зриву судових

засідань, невиконання законних

вимог

головуючого, а також інше грубе порушення встановленого у суді порядку,
караються арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на
той же строк.
3.

Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені

групою осіб, за попередньою змовою або без такої,
карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі
на той самий строк» [27, c. 36].
У третю підгрупу ми пропонуємо об’єднати склади злочинів, що
посягають на суспільні відносини із забезпечення реалізації права особи на
правову допомогу.
КК України містить такі склади злочинів, що можуть бути віднесені до
цієї групи: порушення права на захист (ст. 374 КК); посягання на життя
захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням
правової допомоги (ст. 400 КК); втручання в діяльність захисника чи
представника особи (ст. 397 КК); погроза або насильство щодо захисника чи
представника особи (ст. 398 КК); умисне знищення або пошкодження майна
захисника чи представника особи (ст. 399 КК); представництво в суді без
повноважень (ст. 400-1 КК).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи належать такі склади
злочини: погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або
провадженням попереднього розслідування, вчинене щодо захисника (ч. 2
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ст. 288 КК); посягання на життя захисника, вчинене з метою перешкоджання
його законній діяльності або з помсти за таку діяльність (ст. 287 КК).
Конституційне право кожної людини на правову допомогу посідає значне
місце у системі гарантій прав і законних інтересів особи, яка бере участь у
судочинстві. Це право є міжгалузевим і відповідно до ст. 64 Конституції України
не може бути обмежене. Важливість цього права як додаткової гарантії
дотримання інших прав і законних інтересів людини зумовлена тим, що воно є
елементом механізму правового захисту, під яким розуміється динамічна система
правових норм, засобів і заходів, дія і взаємодія яких спрямована на запобігання
порушенням прав людини чи на їх відновлення у випадку порушення [317, с. 7677].
Відмітимо, що криміналізація діянь, які порушують право особи на правову
допомогу, є цілком виправданою новелою, у кримінальному законодавстві
незалежної України. На сучасному етапі розвитку української держави існує
об’єктивна необхідність кримінально-правової охорони права особи на правову
допомогу, а відносини із забезпечення цього права мають загальносоціальне
значення. Під злочинами, що порушують право особи на правову допомогу,
розуміють суспільно небезпечні діяння, передбачені кримінальним законом, що
безпосередньо посягають на конституційне право особи на правову допомогу та
реалізацію такого права у процесі судочинства. Об’єктом посягання злочинів, що
порушують право особи на правову допомогу, є право особи на захист,
встановлений законом порядок здійснення правосуддя в частині забезпечення
права особи на її захист, діяльність захисника чи представника особи, життя,
здоров’я, гідність, воля, безпека, недоторканність, власність захисника,
представника особи чи їх близьких родичів. У кримінальному праві досить часто
визнається суспільно небезпечним уже саме посягання на власність, життя,
здоров’я, свободу людини. Водночас небезпека відповідних діянь посилюється у
випадках, коли шкода охоронюваним об’єктам завдається чи то у зв’язку з
процесуальним статусом особи, чи то у зв’язку з діяльністю захисника або
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представника особи, пов’язаної з наданням правової допомоги. Посягання на
захисника чи представника особи, не пов’язані з діяльністю із надання правової
допомоги, за наявності для цього підстав слід розглядати як злочини проти особи
або власності.
Суб’єктами злочинів, що порушують право особи на правову допомогу,
виступають особи, які вчиняють посягання на потерпілих у зв’язку з виконанням
ними службових чи громадських обов’язків. Злочини, що порушують право
особи на правову допомогу, переважно вчиняються із прямим умислом [398, с.
165].
Зауважимо, що система злочинів проти права кожної особи на правову
допомогу за кримінальним законом України продовжує розвиватися. Законом
України № 2147-VIII від 03.10.2017 року Розділ XVIII Кримінального кодексу
доповнено

статтею

4001,

якою

встановлюється

відповідальність

за

«представництво в суді без повноважень». В даному випадку захисник
(представник) особи виступає в ролі не потерпілого, а суб’єкта злочину.
Диспозиція цієї правової норми передбачає завідомо неправдиве повідомлення
суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне
невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо повноважень, встановлених
договором про надання правничої допомоги. Кваліфікуючими ознаками цього
злочину є вчинення вказаних дій повторно або за попередньою змовою групою
осіб.
КК України містить більше криміналізованих діянь, спрямованих проти
законної діяльності захисника або представника особи, у порівнянні з
кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки. Зокрема, склади
таких злочинів як порушення права на захист, втручання в діяльність захисника
чи представника особи, умисне знищення або пошкодження майна захисника
чи представника особи, відсутні у КК Азербайджанської Республіки. Вважаємо
за необхідне усунути цю прогалину і пропонуємо криміналізувати таке діяння
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як порушення права на захист, і внести відповідні доповнення до Особливої
частини КК Азербайджанської Республіки, що обґрунтовується таким чином.
Діяльність

захисника

є

невід’ємною

складовою

правосуддя.

Без

гарантованого права особи на професійну юридичну допомогу досудове
розслідування стає каральним, а судовий процес – інквізиційним. Встановлення
істини у справі в результаті об’єктивного і неупередженого дослідження доказів і
ухвалення

справедливого

рішення

неможливе

без

участі

професійного

захисника. Тому застосування заходів кримінально-правового характеру проти
суспільно небезпечних дій, які перешкоджають досягненню цілей правосуддя, є
одним із найбільш ефективних методів та способів захисту системи правосуддя.
Кожна держава зацікавлена в тому, щоб здійснення правосуддя, функціонування
органів правосуддя було не тільки впорядковане, а й захищене шляхом
криміналізації дій, які перешкоджають здійсненню правосуддя [252, с. 83].
Підставою криміналізації суспільно небезпечних посягань на право особи
на юридичну допомогу і захист в Азербайджанській Республіці є особлива
цінність особи та необхідність кримінально-правової охорони забезпечення
дотримання її прав та свобод у процесі правосуддя. Існування Азербайджанської
Республіки як демократичної, правової, світської держави неможливе без
забезпечення доступності правової допомоги для всіх верств суспільства та
створення, таким чином, реальної можливості для ефективного правового
захисту громадянами своїх прав, свобод та законних інтересів.
Ми переконані, що криміналізація порушення права на правову допомогу
та захист в Азербайджанській Республіці відповідає концепції криміналізації
злочинів проти правосуддя, зокрема, принципам суспільної небезпечності
діяння; кримінально-політичної адекватності; конституційної адекватності,
системно-правової

несуперечливості

криміналізації

конкретного

діяння;

визначеності і єдності термінології.
Вирішальним для віднесення тих або інших діянь до злочинних є принцип
суспільної небезпечності діяння. Суспільну небезпеку найчастіше розуміють як

173

основну матеріальну ознаку злочину, яка відображає його головний зміст та яка
являє собою здатність злочину заподіювати або створювати загрозу заподіяння
шкоди об’єкту кримінально-правової охорони. Це об’єктивна властивість діяння,
реальне порушення відносин, які склалися у суспільстві, що заважає їхньому
існуванню та розвитку. Виразником об’єктивності суспільної небезпеки злочину
є об’єктивний характер шкоди, яка ним заподіюється (матеріальна, фізична,
моральна) [197, с. 32].
Об’єктом злочину, що порушує право особи на юридичну допомогу, є
право особи на захист і встановлений законом порядок здійснення правосуддя в
частині забезпечення права особи на її захист.
На основі раніше розроблених понять «право на захист», «особа, яка має
право на захист», «правосуддя», «діяльність, що сприяє здійсненню правосуддя»
у роботі Н. Ю. Карпової сформульовано визначення видового об’єкту злочинів
проти правосуддя, пов’язаних з обмеженням права особи на захист, як суспільні
відносини, що забезпечують дотримання при здійсненні правосуддя та
діяльності, яке сприяє його здійсненню, конституційного принципу права особи
на захист у будь-якій встановленій законом формі реалізації. На погляд вченої,
цей спільний видовий об’єкт злочину мають ст. ст. 374, 397, 398, 399, 400 КК
України [162, с. 50].
Право на захист особи, що охороняється вказаними вище статтями, є
важливою гарантією незаконного засудження особи, запобіжником суддівського
свавілля чи помилки від притягнення до кримінальної відповідальності,
особливо за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Одним із критеріїв оцінки ступеня суспільної небезпеки є характеристика
суб’єкта посягання. Ряд ознак, що стосуються суб’єкта злочину, може впливати
на оцінку ступеня небезпеки злочинів одного і того ж виду. Такими ознаками є
вік, посадове становище, стійкість злочинної установки тощо. У злочині
«Порушення права на захист» суб’єктом виступають службові особи (слідчі,
прокурори, судді), які наділені законом повноваженнями, є управненими
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суб’єктами по відношенню до особи, і завідомо наділені більшим обсягом
компетенцій і професійних знань.
Тому ми вважаємо, що посяганням на право особи на юридичну допомогу
властивий рівень суспільної небезпечності, що відповідає ступенню суспільної
небезпеки саме злочинів.
Принцип конституційної адекватності реалізується у ч. 1 ст. 12
Конституції

Азербайджанської

Республіки

[181],

відповідно

до

якої

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гідного рівня життя
громадянам Азербайджанської Республіки є вищою метою держави. Ст. 61
Основного Закону Азербайджанської Республіки гарантує, що кожен має право на
отримання кваліфікованої юридичної допомоги. У випадках, передбачених
законом, юридична допомога надається безкоштовно, за рахунок держави. У будьякої людини з моменту затримання, взяття під варту, пред'явлення обвинувачення
у вчиненні злочину з боку компетентних державних органів є право
користуватися допомогою захисника [40, с. 75-80].
Зазначені конституційні норми закріплюють положення, які визнають за
будь-якою особою право на правову допомогу та право на захист. Ці права є
невід’ємними та непорушними для будь-якої людини. Змістом конституційного
права на правову допомогу є гарантована Конституцією та іншими законами
держави можливість особи одержати кваліфіковану правову допомогу, пов’язану
із практичним застосуванням законодавства для відстоювання її суб’єктивних
прав та інтересів [398, с. 54].
Тому забезпечення засобами кримінально-правової охорони належної
реалізації права на юридичну допомогу і захист відповідає принципу
конституційної адекватності.
Принцип кримінально-політичної адекватності криміналізації містить
вимоги щодо її відповідності основним напрямкам соціальної та кримінальної
політики держави, рівню й характеру правосвідомості і стану громадської думки.
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Забезпечення прав і свобод людини в Азербайджані потребує проведення
корінних демократичних правових реформ в країні. З метою реалізації положень
Конституції

Азербайджанської

Республіки

Розпорядженням

Президента

Азербайджанської Республіки в лютому 1996 року була створена Комісія з
правової реформи, до якої увійшли відомі фахівці в області законодавства, судді,
науковці-юристи, працівники правоохоронних органів.
В рамках судово-правової реформи в Азербайджані здійснена значна
кількість заходів, метою яких є приведення судово-правової системи у
відповідність до міжнародних та європейських стандартів. Одним з перших
кроків на шляху проведення судово-правової реформи стало створення
Концепції її здійснення, в якій були визначені основні цілі та завдання
проведення

реформи

судової

системи

–

забезпечення

незалежного

функціонування судової влади в рамках правової держави, прав громадян на
справедливий судовий розгляд, отримання правової допомоги. Судово-правова
реформа, що послідовно проводиться в Азербайджані, має на меті закріплення і
гарантоване здійснення прав людини і громадянина в усіх сферах.
Закон «Про адвокатів і адвокатську діяльність» від 28 грудня 1999 року
[309], розроблений у співпраці з експертами Ради Європи, Німецького
товариства технічного співробітництва (GTZ) та Світового банку, забезпечує
рівність прав сторін обвинувачення і захисту, встановлює тверді гарантії
конституційних прав на юридичний захист, право на справедливий розгляд в
суді і незалежність адвокатської професії. У Законі встановлені основні
принципи незалежності захисту при

його здійсненні. Відповідно до

законодавства сторона захисту бере участь у всіх слідчих діях і в суді, має право
надавати докази захисту, конфіденційно і без перешкод зустрічатися з
підзахисним. Даний Закон закріплює правовий статус адвокатів, їх незалежність
і основи самоврядування, гарантуючи тим самим незалежність професії юриста.
З 1 вересня 2000 року набули чинності Кримінальний, Кримінальнопроцесуальний,

Цивільний,

Цивільно-процесуальний

кодекси,

Кодекс
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адміністративних проступків, Кодекс виконання покарань, які були розроблені за
участю авторитетних зарубіжних експертів з урахуванням міжнародних і
європейських стандартів.
Зокрема,

ст.

19

Кримінального

процесуального

кодексу

Азербайджанської Республіки закріплено [218], що в ході кримінального
переслідування дізнавач, слідчий, прокурор або суд зобов'язані вжити належні
заходи для забезпечення права потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого
на одержання кваліфікованої юридичної допомоги. При допиті потерпілого або
свідка орган, який здійснює кримінальний процес, не має права забороняти
знаходження

біля

зазначених

осіб

адвоката,

запрошеного

ними

як

представника.
Для розслідування злочинів проти правосуддя в Міністерстві юстиції
засноване Слідче управління. З метою поглиблення співпраці з місцевими та
міжнародними

неурядовими

правозахисними

організаціями,

а

також

забезпечення дотримання прав засуджених в місцях позбавлення волі, в
Міністерстві юстиції створений Відділ з прав людини [156].
На сучасному етапі розвитку Азербайджану активізація зусиль в області
розбудови правової держави і захисту прав людини визначена як один з
основних напрямів державної політики. Азербайджанська Республіка розвиває
співпрацю із впливовими міжнародними структурами, які здійснюють діяльність
в галузі прав людини, приєдналися понад 50 міжнародних документів щодо
захисту прав людини і домоглася значних успіхів у справі виконання
міжнародних зобов'язань у цій сфері.
В рамках затвердженої Розпорядженням Президента Азербайджанської
Республіки від 18 червня 1998 року Державної програми в галузі захисту прав
людини, здійснені законодавчі та інституційні реформи. Створена така, що
спирається на принципи демократичного правосуддя, нова судова система,
створені такі нові інститути, як конституційний нагляд, Уповноважений з прав
людини,

вдосконалена

правоохоронна

діяльність,

розширена

діяльність
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неурядових організацій, засобів масової інформації, сформовані ефективні
механізми захисту в сфері забезпечення прав людини. На майбутнє визначені
такі завдання, як забезпечення повної відповідності нормативно-правових актів
Азербайджанської Республіки міжнародним стандартам з прав людини, розробка
і здійснення нової стратегії співробітництва з міжнародними організаціями,
вдосконалення діяльності державних органів щодо забезпечення прав людини,
стимулювання науково-аналітичних робіт, розширення роботи з правової освіти,
розвиток взаємозв'язків між державою і громадянським суспільством.
Виходячи із того, що забезпечення прав і свобод людини і громадянина в
Азербайджанській Республіці є загальнодержавним завданням, з огляду на
визначені «Цілями розвитку тисячоліття» ООН і 3-м Саммітом Ради Європи
пріоритети в галузі захисту прав людини та забезпечення демократії,
верховенства закону, з метою розширення заходів в галузі захисту прав людини,
Розпорядженням Президента від 28 грудня 2006 року № 1880 затверджений
Національний план діяльності з захисту прав людини в Азербайджанській
Республіці.
Пунктом 29 затвердженого Плану передбачене, зокрема, здійснення
заходів для посилення інституту адвокатури в Азербайджанській Республіці,
підвищення продуктивності його діяльності та забезпечення самостійності, а
також збільшення чисельності професійних адвокатів в регіонах з метою
забезпечення можливостей отримання населенням правової допомоги [355].
Відповідно до ст. 10 Кодексу Азербайджанської Республіки про
виконання покарань [170], право на отримання юридичної допомоги є одним з
основних прав засудженого. У пенітенціарних установах Азербайджану широко
використовується

практика

надання

правової

допомоги

засудженим

правозахисниками і представниками неурядових організацій. Наприклад,
представники Громадського Комітету по здійсненню громадського контролю
над діяльністю пенітенціарних установ активно відвідують різні пенітенціарні
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установи країни. В ході цих заходів особлива увага приділяється питанням
надання засудженим відповідної правової допомоги.
На підставі Указу Президента Азербайджанської Республіки «Про
модернізацію судової системи і застосування Закону Азербайджанської
Республіки «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
Азербайджанської Республіки» від 19 січня 2006 року [311] сформовані нові, в
тому числі, регіональні апеляційні та місцеві економічні суди. Функціонування
цих судів сприяло значному поліпшенню правової допомоги, що надається
населенню в регіонах, створення стимулу для адвокатської служби [156].
Таким чином, кримінально-правова охорона відносин із забезпечення
права особи на юридичну допомогу і захист цілком відповідає основним
напрямкам соціальної і кримінальної політики держави в Азербайджанській
Республіці.
Принцип

системно-правової

несуперечливості

криміналізації

запропонованого нами посягання полягає у з’ясуванні міжгалузевого характеру
захисту права на юридичну допомогу в Азербайджанській Республіці,
обов’язковою частиною якого є кримінально-правова охорона такого права як
складова частина єдиного цілісного механізму його правової реалізації.
Аналіз чинного законодавства Азербайджанської Республіки дозволяє
дійти висновку, що забезпечення конституційно закріпленого права на правову
допомогу є комплексним міжгалузевим інститутом, який є вихідним для всього
процесу, діє на всіх його стадіях, відображає пануючий у суспільстві погляд на
утвердження прав і свобод людини.
Законами Азербайджанської Республіки, якими регламентується діяльність
захисника та представника особи щодо надання ними юридичної допомоги,
передбачається право на забезпечення безпеки вказаних осіб. Ст. 1, 7 Закону
Азербайджанської Республіки «Про адвокатів і адвокатську діяльність»
регламентують, що однією із основ адвокатури є недопущення втручання в
професійну діяльність адвокатів і їхніх об'єднань та тиску на них з боку органів
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прокуратури, судових, інших державних органів, громадських об'єднань, будьякого підприємства, установи, організації та посадової особи. Захист і
забезпечення безпеки адвокатів здійснюється відповідно до положень Закону
Азербайджанської Республіки «Про державний захист осіб, які беруть участь в
кримінальному процесі».
Ст. 17 Закону Азербайджанської Республіки «Про державний захист осіб,
які беруть участь в кримінальному процесі» [310] регламентує положення, що
встановлені органами, що забезпечують безпеку, реальні відомості про існування
небезпеки виконання погрози вбивства, застосування насильства щодо осіб, що
захищаються в зв'язку з наданням ними допомоги слідству або судочинству у
кримінальній справі, про знищення або ж нанесенні шкоди майну цих осіб, є
підставою для застосування заходів безпеки. Згідно зі ст. 3 цього ж Закону, до
кола осіб, які захищаються державою, віднесені, зокрема, і потерпілі,
підозрювані, обвинувачені, підсудні, їх захисники і представники.
Окрім цього, Законом Азербайджанської Республіки від 25 жовтня 2011
року № 211-IVQ затверджена міжнародну Угоду «Про захист учасників
кримінального судочинства» [307]. Метою Угоди є забезпечення ефективної
боротьби зі злочинністю на територіях держав-учасниць та успішне здійснення
завдань кримінального судочинства, досягненню цілей якого сприяють особи,
захист законних прав та інтересів яких здійснюється відповідно до положень
вказаної угоди. До кола осіб, права та законні інтереси яких захищає Угода,
належать учасники кримінального судочинства, зокрема, потерпілий, свідок,
приватний обвинувач, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їх захисники і
законні представники.
Наведені норми цілком узгоджуються зі змістом Основних положень про
роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у 1990
році, які зобов’язують уряди країн забезпечити адвокатам: можливість
здійснювати їх професійні обов'язки без залякування, перешкод, недоречного
втручання; виключення можливості піддаватися покаранню або погрожувати
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його

застосуванням

та

можливості

обвинувачення,

адміністративних,

економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних
професійних обов'язків, стандартів та етичних норм; гарантії захисту там, де
безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з виконанням професійних
обов'язків; кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що
стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при сумлінному
виконанні свого обов'язку й здійсненні професійних обов'язків в суді, трибуналі
або іншому юридичному або адміністративному органі; можливості своєчасно
знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а у
кримінальному процесі – не пізніше закінчення розслідування, до судового
розгляду; визнання і додержання конфіденційності комунікацій і консультацій
між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов'язаних з виконанням
адвокатом своїх професійних обов'язків [322].
Оскільки можливість забезпечення безпеки цих осіб, за наявності підстав і
в

порядку,

передбаченому

законом,

є

важливою

правовою

гарантією

забезпечення права особи на юридичну допомогу і захист, то криміналізація
посягань на це право відповідає принципу системно-правової несуперечливості
криміналізації.
Зміст принципу визначеності та єдності термінології полягає в тому, що
криміналізація посягань на право особи на правову допомогу повинна
здійснюватися за допомогою визначених у законі термінів. У чинному
законодавстві Азербайджанської Республіки, спрямованому на забезпечення
права особи на захист у процесі правосуддя, уніфікований термін поки що не
сформульований.
Конституція Азербайджанської Республіки гарантує право кожної особи на
отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Водночас, коли йдеться про
кримінальне провадження, використовується термін «допомога захисника» (ст.
61).

Кримінальний

процесуальний

кодекс

Азербайджанської

Республіки
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встановлює порядок реалізації права особи «на отримання юридичної допомоги і
на захист» (ст. 19).
Закон Азербайджанської Республіки «Про поліцію» використовує термін
«допомога захисника». Ст. 1 Закону Азербайджанської Республіки «Про адвокатів
і адвокатську діяльність» встановлює, що адвокатура є незалежним юридичним
інститутом, який професійно здійснює діяльність з «юридичного захисту» [306].
Згідно зі ст. 10 Закону Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів»,
на будь-якій стадії судочинства кожній особі забезпечується право судового
захисту. Водночас, гарантується право на захист передбаченими законодавством
засобами і передбачаються випадки надання безоплатної юридичної допомоги за
рахунок держави у відповідності до норм Конституції.
Відповідно

до

ст.

14.4.

Цивільного

процесуального

кодексу

Азербайджанської Республіки особи, які беруть участь у справі, можуть вільно
вибирати собі адвокатів з метою отримання професійної юридичної допомоги,
представлення їхніх інтересів або здійснення їхніх процесуальних пpав.
Виходячи з аналізу чинного законодавства і беручи до уваги принцип
найвищої юридичної сили норм Конституції Азербайджанської Республіки ми
вважаємо найбільш доцільним сформулювати запропоноване нами злочинне
посягання так: «Порушення права на юридичну допомогу і захист» [38, c. 33].
Таким чином, у системі конституційних гарантій прав і законних інтересів
особи, що бере участь у судочинстві, значне місце посідає конституційне право
кожної людини на юридичну допомогу. Дане право є загальногалузевим і
реалізується через норми багатьох законодавчих актів Азербайджанської
Республіки.
Враховуючи

доведеність

наявності

підстав

криміналізації

діяння,

відповідність науково обґрунтованим принципам криміналізації протиправних
діянь, пропонуємо Главу 32 Особливої частини КК Азербайджанської Республіки
доповнити статтею 2901 такого змісту:
«Стаття 2901. Порушення права на юридичну допомогу і захист.
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Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе
порушення

права

потерпілого,

підозрюваного

або

обвинуваченого

на

кваліфіковану юридичну допомогу і захист, вчинене дізнавачем, слідчим,
прокурором або суддею, –
карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинуватої у вчиненні злочину
особи або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років» [40, c. 79].
Четверту підгрупу злочинів проти правосуддя утворюють склади
злочинів, які посягають на суспільні відносини із забезпечення встановлення
істини у справі та ухвалення справедливого судового рішення.
За кримінальним законодавством України в цю групу пропонуємо
включити такі склади злочинів: примушування давати показання (ст. 373 КК
України); завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо
неправдивий висновок експерта (ст. 384 КК України); відмова свідка давати
показання або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на
них обов’язків (ст. 385 КК України); перешкоджання з’явленню свідка,
потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи
висновку (ст. 386 КК України).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи можна віднести такі
склади злочинів: фальсифікація доказів (ст. 294 КК Азербайджанської
Республіки);

завідомо

неправдиві

показання,

висновок

експерта

або

неправильний переклад (ст. 297 КК Азербайджанської Республіки); відмова
свідка чи потерпілого давати показання (ст. 298 КК Азербайджанської
Республіки); підкуп або примушування до ухилення давати показання, давати
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неправдиві показання чи висновки або до неправильного перекладу (ст. 299 КК
Азербайджанської Республіки).
Помітними є відмінності у формулюванні складів злочинів, які можуть
бути вчинені іншими учасниками кримінального процесу. Наприклад,
законодавець України криміналізує таке діяння як відмова експерта чи
перекладача від виконання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК України)
та не встановлює кримінальної відповідальності за відмову потерпілого давати
показання. У КК Азербайджанської Республіки, навпаки, вважається злочином
відмова

потерпілого

давати

показання

(ст. 298

КК Азербайджанської

Республіки), та не встановлено відповідальності за відмову експерта чи
перекладача виконувати свої обов’язки.
Також слід звернути увагу, що фальсифікація доказів є діянням, яке
посягає на відносини з одержання достовірних доказів та істинних висновків у
справі і не виділена у КК України в окремий склад злочину. Ч. 2 ст. 372 КК
України визначає фальсифікацію доказів лише як кваліфікуючу ознаку злочину
«Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності».
Ст. 384 КК України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017
року встановлює відповідальність за «Введення в оману суду або іншого
уповноваженого органу», а саме: завідомо неправдиве показання свідка,
потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання
або

надані

органу,

що

здійснює

досудове

розслідування,

виконавче

провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній
тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо
недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача
про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений
перекладачем у таких самих випадках. У ч. 2 цієї ж статті передбачена
відповідальність за вчинення тих самих дій, поєднаних з обвинуваченням у
тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів
обвинувачення чи захисту.
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Для порівняння, у ст. 294 КК Азербайджанської Республіки встановлена
відповідальність за окремий склад злочину – фальсифікацію доказів. У ч. 1
ст. 294 КК Азербайджанської Республіки передбачена санкцію у виді
виправних робіт на строк від одного року до двох років або позбавлення волі на
строк до шести місяців за фальсифікацію доказів у цивільній справі особою, яка
бере участь у справі, або його представником. У ч. 2 цієї ж статті передбачена
санкція у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
за фальсифікацію доказів у кримінальній справі особою, яка провадить
дізнання, слідчим, прокурором або захисником. У санкції ч. 3 ст. 294 КК
Азербайджанської Республіки встановлене покарання у виді позбавлення волі
на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років за фальсифікацію доказів
у кримінальній справі про тяжкі або особливо тяжкі злочини, а так само
фальсифікацію доказів по інших справах, якщо це спричинило тяжкі наслідки.
Вважаємо, що ст. 384 КК України потребує ґрунтовного доопрацювання,
виходячи з такого.
Перш за все, на нашу думку, в диспозицію ч. 1 ст. 384 КК України
безпідставно включені тимчасові слідчі та спеціальні тимчасові слідчі комісії
Верховної Ради України як уповноважені органи, яким надаються неправдиві
свідчення, підроблені докази тощо суб’єктом злочину.
Основний Закон України визначає, що Верховна Рада України є
парламентом, єдиним органом законодавчої влади в Україні. Згідно зі ст. 89
Конституції України, Верховна Рада України у межах своїх повноважень може
створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього
розгляду питань. Верховна Рада України для проведення розслідування з
питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії,
якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу
Верховної Ради України.
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Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для
слідства і суду. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради
України,

її

тимчасових

спеціальних

і

тимчасових

слідчих

комісій

встановлюються законом.
Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову
слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 15.1.2009 року № 890-VI визнано неконституційним Рішенням Конституційного
Суду України № 20-рп/2009 від 10.09.2009 року. Єдиним законом, який
регулює порядок діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих
комісій Верховної Ради залишається Закон України від 10 лютого 2010 року №
1861-VI «Про затвердження Регламенту Верховної Ради України».
Відповідно до ст.ст. 85, 87, 88 Регламенту Верховна Рада України може
прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки
і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання
проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного
комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до
предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України.
Верховна Рада України

відповідно до ч. 4 ст. 89 Конституції

України може утворювати тимчасові слідчі комісії. Результати розслідування
тимчасова слідча комісія викладає в письмовому звіті, який повинен містити
висновки і пропозиції про: факти й обставини, які стали підставами для
проведення розслідування; відомості чи обставини, встановлені тимчасовою
слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується; відомості чи обставини,
що не підтвердилися; факти й обставини, які не були перевірені, і причини
цього. При розгляді висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії Верховна
Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо: направлення
матеріалів тимчасової слідчої комісії Генеральному прокурору для їх вивчення
та відповідного реагування; направлення висновків тимчасової слідчої комісії
Президенту України, Прем'єр-міністру України; направлення висновків
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тимчасової слідчої комісії для реагування відповідному державному органу,
органу місцевого самоврядування чи посадовій особі згідно із законом;
публікації висновків тимчасової слідчої комісії в газеті «Голос України».
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії не є вирішальними для
органів, які здійснюють кримінальне провадження.
З аналізу наведених правових норм доходимо висновку, що Верховна
Рада України не є органом, що здійснює правосуддя чи сприяє його здійсненню
у сформульованому нами вище розумінні. Тимчасові спеціальні комісії взагалі є
суто внутрішнім, регламентним утворенням з огляду на те, що предметом
їхньої діяльності є підготовка і попередній розгляд питань, а також підготовка і
доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на
правах головного комітету. Діяльність таких комісій, на нашу думку, не
стосується процесу правосуддя.
Стосовно тимчасових слідчих комісій, то їхні висновки і пропозиції не
мають

обов’язкової

сили

для

органів,

які

здійснюють

кримінальне

провадження. Більше того, висновки таких комісій можуть навіть не
направлятися на розгляд таким органам. Водночас, можливість направлення
висновків слідчої комісії Верховної Ради України до суду для врахування під
час

розгляду

справ

цивільного,

адміністративного

чи

господарського

судочинства, законом не передбачена.
Тобто, в результаті роботи комісій не приймаються процесуальні акти і не
створюються докази, які мають значення для вирішення справи судом по суті.
Виходячи з проаналізованих нами вище ознак правосуддя як об’єкта
кримінально-правової охорони та характеристик діяльності органів, залучених
до процесу правосуддя, переконуємось, що тимчасові слідчі та спеціальні
тимчасові комісії Верховної Ради України не входять до кола органів, які
сприяють здійсненню правосуддя. Тому відносини із надання таким комісіям
показань і доказів не повинні включатися до об’єкта злочинів, які віднесені до
злочинів проти правосуддя.
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В.Н. Кубальський обгрунтовує доцільність доповнення КК України
спеціальною статтею, що передбачатиме відповідальність за фальсифікацію
доказів [226, с. 524]. На нашу думку, криміналізація фальсифікації доказів
відповідає концепції криміналізації злочинів проти правосуддя.
Термін «фальсифікація» буквально означає підробку чогось, спотворення,
підміну чогось справжнього неправдивим, уявним. У сучасному юридичному
словнику під фальсифікацією розуміється дія, яка знаходить вираз в умисному
спотворенні,

викривленні,

перекрученні,

підтасуванні

або

завідомо

неправильному тлумаченні, висвітленні тих чи інших явищ, подій, фактів,
підробленні тощо [71].
Під фальсифікацією доказів розуміється [259, с. 8] будь-яка зміна форми
або змісту доказу, яка свідомо позбавляє його якості достовірності, або
первинне

створення

свідомо

недостовірного

доказу;

будь-яке

умисне

спотворення матеріальних характеристик, об’єму, зовнішнього вигляду, ваги та
інших характеристик речових доказів (хоча б одного доказу), або суті і змісту
інших видів доказів, що впливає на об’єктивний розгляд справи [180, с. 9]. В.М.
Нікітенко визначає поняття «фальсифікація доказів» незалежно від форми
судочинства, яке охоплює такі дії, спрямовані на спотворення доказів, як:
1) підроблення; 2) підміна; 3) штучне створення доказів (схиляння до давання
завідомо неправдивих показань; підкидання предметів або документів;
створення обстановки вчинення неіснуючого злочину; імітація або знищення
слідів злочину; виготовлення несправжніх предметів чи документів тощо) [300,
с. 199].
Фальсифікація

(підроблення)

доказів

характеризується

істотною

суспільною небезпекою, оскільки може перешкодити встановленню істини по
справі, призвести до винесення необґрунтованого і незаконного вироку,
рішення у справі тощо [451, с. 45].
Окрім цього, суспільна небезпека фальсифікації доказів полягає в
порушення рівності прав учасників судочинства в змагальному процесі, в
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загрозі недосягнення істини і винесення неправосудного рішення у справі, в
падінні авторитету правосуддя, у можливому заподіянні шкоди матеріальноправовим відносинам, що є предметом розгляду у справі, і нарешті, з
урахуванням преюдиційного значення судових рішень – у потенційно
можливому ухваленні неправосудних судових вироків, рішень і постанов в
інших справах [19, с. 6].
Найбільш розповсюдженими фактами фальсифікації називають складання
протоколів процесуальних дій, що не проводились, або зазначення в
документах даних про учасників, які не залучалися; внесення змін до
процесуальних документів при їх оформленні чи після цього; знищення
(втрата) чи заміна речових доказів. Непоодинокими є й факти поєднання
першої та другої груп випадків фальсифікації, що перешкоджає встановленню
об’єктивної істини.
Фальсифікація може виражатися у виконанні певних дій одними
учасниками кримінального процесу, що спрямовані на введення в оману інших
шляхом перекручення відомостей, що містяться у протоколах слідчих та
судових дій, у знищенні або приховуванні документів і речових доказів у
справі, їх заміні, завідомо неправильному висновку експерта, завідомо
неправильному перекладі тощо.
Фальсифікацією є також штучне створення речових доказів, що можуть
бути використані під час прийняття судового рішення. До фальсифікації
матеріалів справи можна віднести й підкладання в одяг чи у приміщення
речовин, носіння та зберігання яких заборонене законодавством (холодна та
вогнепальна зброя, наркотичні та психотропні речовини тощо); занесення на
місце події речей, які будуть заважати подальшому встановленню істини у
справі; переміщення працівниками органів дізнання чи слідчими (можливо, з
залученням учасників пригоди чи третьої особи) транспортних засобів із місця
зіткнення під час дорожньо-транспортних пригод, що перешкоджатиме
встановленню реальної картини події тощо [417, с. 199].
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Необхідність

криміналізації

фальсифікації

підтримується,

зокрема,

адвокатами. Опитування, проведене у рамках дослідження В.М. Шепітька,
вказує, що на погляд адвокатів, криміналізації потребують такі злочини:
перевищення влади або службових повноважень слідчим, прокурором, слідчим
суддею, що пов’язане з досудовим розслідуванням (49 %), фальсифікація
доказів (48 %), вплив на свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, перекладача
з метою схилення них до давання неправдивих показань, висновку чи
перекладу (34 %), незаконне втручання в роботу Єдиного реєстру досудових
розслідувань (30 %), перевищення влади або службових повноважень суддею,
що пов’язане з судовим розглядом (29 %), вплив на потерпілого з метою
укладення угоди про примирення (27 %), вплив на підозрюваного або
обвинуваченого з метою укладення угоди про визнання винуватості (18 %)
[458, с. 283].
Новелою

процесуального

законодавства

України

є

включення

електронних доказів до засобів доказування. Вперше процесуальними
кодексами України визначено, що електронними доказами встановлюються
дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин
(фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших
обставин, які мають значення для вирішення справи.
Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що
містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема,
електронні документи (в тому числі, текстові документи, графічні зображення,
плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові,
мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в
електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних
пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах
резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в
тому числі в мережі Інтернет).
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При цьому, законодавець визначив, що електронні докази подаються в
оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом,
прирівняним до власноручного підпису відповідно до законодавства.
Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах
справи. Для забезпечення обміну документами в електронній формі між
судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового
процесу найближчим часом має запрацювати Єдина судова інформаційнотелекомунікаційна система.
Електронні докази наділені такими властивостями як неможливість
безпосереднього

сприйняття

інформації,

що

обумовлює

необхідність

використання технічних та програмних засобів для одержання відомостей;
наявність технічного носія інформації; можливість легко змінювати носій без
втрати

змісту;

відсутність

поняття

«оригіналу»

електронних

засобів

доказування в силу повної ідентичності електронних копій; наявність
специфічних «реквізитів», так званих, метаданих – інформації технічного
характеру, яка закодована всередині файлів [157, с. 129].
Цими властивостями, певною мірою, обумовлений такий суттєвий
недолік електронного документообігу, як і інформації в електронній формі в
цілому, як легкість внесення до нього змін і, як наслідок, відсутність
упевненості в достовірності отриманого електронного документа [60, с. 511].
У зв’язку з цим постає актуальне питання пошуку шляхів протидії
фальсифікації електронних доказів. Сьогодні відсутня практика застосування
електронних засобів доказування в українському судочинстві, не відпрацьовані
механізми подання, відкриття та дослідження електронних доказів судом та
іншими учасниками процесу. Тому питання фальсифікації електронних доказів
і протидії цьому залишається відкритим для подальших досліджень.
Криміналізація фальсифікації доказів в Україні відповідає і такому
принципу як системно-правова несуперечливість криміналізації конкретного
діяння.
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У ч. 2 ст. 459 КПК України передбачено, що судові рішення, які набрали
чинності, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними
обставинами. Нововиявленими обставинами визнаються, зокрема, штучне
створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і
пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого,
підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок.
До речі, аналогічну норму містить ст. 461 КК Азербайджанської
Республіки, за якою підставами для перегляду вироків або постанов суду у
зв'язку з нововиявленими обставинами є, зокрема, встановлена вироком чи
постановою

суду,

що

набрали

чинності,

завідома

хибність

показань

потерпілого, свідка, висновку експерта, перекладу перекладача, фальшування
речових доказів, протоколів слідчих і судових дій та інших документів, що
зумовили винесення неправильного (помилкового) вироку чи постанови.
Подібні норми закріплені і в нових редакціях процесуальних кодексів
України, які набрали чинності 15 грудня 2017 року. За ст. 423 Цивільного
процесуального кодексу, ст. 320 Господарського процесуального кодексу і ст.
361 Кодексу адміністративного судочинства України, підставами для перегляду
судового рішення за нововиявленими обставинами є, зокрема, встановлений
вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення
особи від кримінальної відповідальності, що набрали чинності, факт надання
завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань
свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи
електронних доказів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у даній
справі.
З метою належного правового регулювання вважаємо за доцільне
використовувати таку термінологію, яка дозволить ефективно використовувати
правову норму в межах перегляду справ за нововиявленими обставинами за
чинним процесуальним законодавством України.
Пропонуємо ст. 384 КК України викласти в такій редакції:
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Стаття 384. Введення в оману суду або іншого органу, що сприяє
правосуддю.
1.

Завідомо

неправдиве показання

свідка,

потерпілого,

завідомо

неправдивий висновок експерта, завідомо неправильний переклад, складені для
надання або надані суду, або органам, що здійснюють досудове розслідування,
виконання судових рішень, або іншу діяльність зі сприяння правосуддю, –
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Фальсифікація доказів у цивільній, адміністративній, господарській
справі, або справі про адміністративне правопорушення, особою, яка бере
участь у справі, його захисником або представником, –
караються арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на
строк до двох років.
3. Фальсифікація доказів у кримінальній справі особою, яка бере участь у
справі, або її захисником, особою, яка проводить оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, слідчим, прокурором, –
карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Фальсифікація доказів у кримінальній справі про тяжкий або про
особливо тяжкий злочин, а так само фальсифікація доказів, що спричинила
тяжкі наслідки, –
карається позбавленням волі на строк до семи років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою цієї
статті, вчинені з корисливих мотивів або що призвели до засудження
невинуватої особи, або прийняття судом несправедливого і незаконного
рішення, –
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караються обмеженням волі на строк до семи років, або позбавленням
волі на той самий строк.
Примітка. Фальсифікацією є свідоме штучне створення або підроблення,
викривлення або зміна форми, вигляду, змісту письмових, речових та
електронних доказів, що призводить до невірного сприйняття судом та іншими
учасниками процесу обставин, встановлення яких має значення для справи,
унеможливлює встановити істину у справі і ухвалити справедливе судове
рішення.
До п’ятої підгрупи пропонуємо віднести склади злочинів проти
правосуддя,

які посягають на суспільні відносини з реалізації принципу

невідворотності юридичної відповідальності.
За КК України це такі склади злочинів як: невиконання судового рішення
(ст. 382 КК України); незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, або
яке описане чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України); ухилення від
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК України); умисне
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389 1 КК
України); ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі (ст. 390 КК України); злісна непокора вимогам адміністрації
виправної установи (ст. 391 КК України); дії, що

дезорганізують роботу

виправних установ (ст. 392 КК України); втеча з місця позбавлення волі, або зпід варти (ст. 393 КК України); втеча із спеціалізованого лікувального закладу
(ст. 394 КК України); порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК
України).
За КК Азербайджанської Республіки до цієї групи доцільно віднести такі
склади злочинів: незаконні дії щодо майна, на яке накладений арешт, або яке
описане чи підлягає конфіскації (ст. 303 КК Азербайджанської Республіки);
втеча з місця позбавлення волі або ув’язнення, або з-під варти (ст. 304
КК Азербайджанської Республіки); ухилення від відбування покарання у
вигляді позбавлення волі (ст. 305 КК Азербайджанської Республіки);
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невиконання вироку, постанови суду або іншого судового акту (ст. 306
КК Азербайджанської Республіки).
Родовим об’єктом злочинів, що порушують порядок відбування
покарання у спеціальних установах, більшість науковців вважають суспільні
відносини у сфері здійснення правосуддя, а також інтереси правосуддя в
частині забезпечення відбування покарання у виді позбавлення волі або
обмеження волі та нормальну діяльність адміністрації установ виконання
покарань [297, с. 888-891].
Висловлюється також думка [184, с. 173], що родовим об’єктом цих
злочинів є суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність установ
виконання покарань щодо забезпечення виконання вироку суду та відбування
призначеного цим вироком покарання як однієї з головних складових процесу
здійснення правосуддя.
Але окремі вчені не погоджуються з такою думкою та зауважують [446, с.
29], що на момент вчинення цих злочинів правосуддя у справі вже здійснене, а
виконання

кримінального

покарання

процесуальним

законом

не

регламентоване. Особа при цьому посягає не на здійснення правосуддя, а на
діяльність органів управління, що виконують покарання.
Зокрема, щодо визначення родового об’єкта дій, що дезорганізують
роботу установ виконання покарань, висловлюються погляди, що об’єктом
цього злочину є основи державного управління та громадської безпеки [80, с.
143]; основи державного управління в галузі охорони громадського порядку
[433, с. 48]; охорона громадського порядку та громадської безпеки [379, с. 417].
Такі різні підходи до визначення родового об’єкта злочинів обумовлені,
перш за все, складною структурою досліджуваного злочину, оскільки його
вчинення посягає не на один, а на кілька об’єктів кримінально-правової
охорони. Окрім зазначених об’єктів кримінально-правової охорони, цей злочин
може завдавати шкоди життю та здоров’ю людей, відносинам власності,
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статевій свободі, свободі, честі та гідності особи тощо, які в межах зазначеного
складу злочину будуть вважатися факультативними безпосередніми об’єктами.
Окрім цього, не можна не відмітити вплив соціалістичної системи
кримінального законодавства, за якою названий злочин відносився до злочинів
проти державної безпеки, а громадський порядок та громадська безпека
вважалися його додатковими безпосередніми об’єктами. Після того, як
законодавець України у 2001 році включив цей склад злочину до розділу ХVІІІ
«Злочини проти правосуддя» Особливої частини, питання з визначенням
родового

об’єкта

відпало

само

собою.

Водночас,

законодавець

Азербайджанської Республіки і сьогодні не відносить цей злочин до злочинів
проти правосуддя. Відповідальність за злочин «Порушення нормальної
діяльності кримінально-виконавчих установ або слідчих ізоляторів», який
створює загрозу застосування насильства по відношенню до співробітників
кримінально-виконавчих

установ

або

слідчих

ізоляторів,

застосування

насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я, до цих осіб, або
застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, передбачена ст.
317 КК Азербайджанської Республіки в розділі 34 «Злочини проти порядку
управління».
На нашу думку [28, с. 229], позиція віднесення злочинів, що порушують
порядок виконання покарань, до іншої групи злочинів, а не до групи злочинів
проти правосуддя, обґрунтована «вузьким» розумінням поняття правосуддя.
Натомість, нами обґрунтовано вище, що процес правосуддя триває довше, ніж
власне процесуальний розгляд справи, він охоплює також і досудове
розслідування, і процес подальшого виконання покарання. Враховуючи, що
названі злочини спрямовані на заподіяння суспільно небезпечних наслідків
процесу виконання покарання, тобто посягають на принципи невідворотності
юридичної відповідальності і обов’язковості виконання судових рішень, і
мають на меті недосягнення цілей правосуддя, вважаємо обґрунтованим
віднесення їх до категорії злочинів проти правосуддя.
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Справедливо відмітити, що на сучасному етапі розвитку України
констатується

об’єктивна

необхідність

кримінально-правової

охорони

суспільних відносин, що виникають з приводу встановленого порядку
виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі. На нашу думку,
кримінальне законодавство України містить більш розширений, у порівнянні із
Кримінальним законом Азербайджанської Республіки, перелік злочинів, які
посягають на відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків,
ухвал, постанов суду і призначеного покарання [28, с. 234]. Зокрема,
КК Азербайджанської Республіки не криміналізовані такі діяння як ухилення
від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, умисне невиконання угоди
про примирення або про визнання винуватості, злісна непокора вимогам
адміністрації виправної установи, дії, що дезорганізують роботу виправних
установ, втеча із спеціалізованого лікувального закладу та порушення правил
адміністративного нагляду [52].
Причина криміналізації українським законодавцем умисного невиконання
угоди про примирення або про визнання винуватості пов’язана із необхідністю
виконання зобов’язань, узятих Україною перед Радою Європи щодо
реформування вітчизняного кримінального і кримінального процесуального
законодавства. Одним із напрямів цього реформування є розвиток, розширення
і забезпечення належного захисту сфери застосування відновних процедур, а
також процедур, що мають на меті суттєве спрощення порядку здійснення
кримінального

провадження.

В

цілому,

запровадження

кримінальної

відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості відповідає виробленим доктриною кримінального права
підставам і принципам криміналізації суспільно небезпечних діянь.
Основним безпосереднім об’єктом у складі цього злочину слід вважати
суспільні відносини у сфері правосуддя в частині належного виконання судових
рішень, ухвалених судами України в особливому порядку кримінального
провадження на підставі угод. Предметом злочину, склад якого передбачений у
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диспозиції ст. 389-1 КК України, є угода про примирення або про визнання
винуватості. Під примиренням з потерпілим розуміють угоду між потерпілим і
підозрюваним

чи

обвинуваченим,

положення

якої

засвідчують

факт

відшкодування підозрюваним чи обвинуваченим завданих збитків або усунення
заподіяної шкоди, завданої кримінальним правопорушення, і згоду потерпілого
на звільнення його від кримінальної відповідальності. Угода про примирення –
це угода між потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим, змістом якої є
зобов’язання вчинення підозрюваним чи обвинуваченим дій, спрямованих на
відшкодування

шкоди,

завданої

кримінальним

правопорушенням,

або

зобов’язання вчинення будь-яких дій, не пов’язаних із відшкодуванням такої
шкоди, і згоди потерпілого на призначення покарання або звільнення від його
відбування з випробуванням. Юридичний зміст угоди про визнання винуватості
полягає у домовленості підозрюваного, обвинуваченого і прокурора щодо
кваліфікації вчиненого діяння, строку і виду покарання за його вчинення, за
умови визнання підозрюваним, обвинуваченим своє вини у вчиненому
посяганні.
На думку С.О.Ященко, об’єктивну сторону умисного невиконання угоди
про примирення або визнання винуватості характеризують такі форми
злочинної бездіяльності: а) невиконання угоди про примирення або про повне
визнання винуватості; б) неналежне виконання угоди про примирення або про
часткове визнання винуватості; в) ухилення від виконання угоди про
примирення або про визнання винуватості. Суб’єктивна сторона невиконання
угоди про примирення або про визнання винуватості може характеризуватися
умисною виною у виді як прямого, так і непрямого умислу [475, с. 13].
Існування кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам
адміністрації виправної установи також відповідає тим принципам, які
обумовлюють необхідність її криміналізації. Суспільна небезпека злочину,
склад якого передбачений у диспозиції ст. 391 КК України, полягає в тому, що
він перешкоджає виконанню вироку, досягненню цілей покарання та порушує
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нормальну

діяльність

органів

кримінально-виконавчої

системи,

які

забезпечують виконання вироку суду та призначеного цим вироком покарання
[214, с. 1024]. Ст. 391 КК України альтернативно криміналізує різні суспільно
небезпечні діяння засуджених та передбачає кримінальну відповідальність за
вчинення злісної непокори законним вимогам адміністрації виправної установи
та іншої протидії адміністрації у здійсненні її функцій.
Суспільна небезпека вчинення зазначених діянь очевидна. Призначення
покарання особі за раніше вчинений злочин має на меті її виправлення. Таке
виправлення і повинне відбуватися у кримінально-виконавчих установах.
Засобами виправлення виступають вимоги режиму відбування покарання.
Ігноруючи режим відбування покарання, порушуючи встановлений порядок у
виправній установі, засуджений, таким чином, ставить під загрозу реалізацію
основної мети покарання – виправлення і посягає на процес відбування
покарання, встановлений нормами кримінально-виконавчого законодавства
[319, с. 34].
Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого у ст. 392 «Дії, що
дезорганізують

роботу

установ

виконання

покарань»

КК України,

сконструйована законодавцем у такий спосіб, що передбачає лише суспільно
небезпечні

діяння, що

названо

альтернативно, а саме

тероризування

засуджених; напад на адміністрацію установи виконання покарань, організація
організованої групи або активна участь у такій групі з вказаною вище метою.
Ураховуючи альтернативність таких дій, для встаеновлення того, чи є
закінченим склад злочину, передбачений ст. 392 КК України, достатньо
встановити, що засуджений до позбавлення волі чи обмеження волі вчинив
одну з них.
Так, тероризування засуджених зазвичай розуміється науковцями крізь
призму застосування насильства або погрози його застосування. Водночас у
диспозиції ст. 392 КК України не визначається, що слід розуміти під
тероризуванням засуджених, а в інших статтях Особлмвої частини КК України
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вказаний термін відсутній. При цьому поняття «тероризування засуджених» має
свій стандарт судового тлумачення. Так, у п. 4 постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику про злочини, пов'язані з порушенням
режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі» від 26 березня 1993
року № 2 тероризування засуджених розуміється як глумління, знущання,
застосування насильства або погрози його застосування з метою примусити
засуджених, які стали на шлях виправлення, відмовитись від сумлінного
ставлення до праці, додержання правил режиму, а також вчинення таких дій із
помсти за виконання громадських обов'язків щодо зміцнення дисципліни і
порядку у кримінально-виконавчій установі. Як вбачається, у вказаній
постанові наведено додаткові ознаки поняття «тероризування засуджених», що
є неприпустимим з огляду на те, що злочинність та караність діяння
визначається виключно кримінальним кодексом та не може встановлюватися в
актах судового тлумачення.
Напад на адміністрацію установи виконання покарань традиційно у теорії
кримінального права розуміється як і поняття «напад» в інших статтях
Особливої частини КК (напариклад, розбійний напад» у ст. 187 КК України).
Напад передбачає раптову насильницьку та несподівану дію, що включає й
застосування погрози насильством, спрямованих на представника адміністрації
у зв’язку з викорнанням них службової функції в установі виконання
покарання.
Тероризування засуджених і напад на адміністрацію вважаються
закінченими злочинами з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння,
тобто за конструкцією об’єктивної сторони склад злочину є формальним.
Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, окрім діяння, визнаються також
місце вчинення злочину – установа виконання покарань будь-якого виду,
передбаченого кримінально-виконавчим законодавством України. Суб’єктом
злочину визнається фізична, осудна особа, яка досягла 16-річного віку, яка
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відбуває покарання в установі виконання покарань. Суб’єктивна сторона
злочину характеризується умисною формою вини [184, с. 177].
До

цієї

групи

злочинів

слід

віднести

і

порушення

правил

адміністративного нагляду (ст. 395 КК України), виходячи з того, що цей
злочин посягає на інтереси забезпечення неухильного виконання судових
рішень. Водночас, деякі автори наголошують, що посягання на діяльність
органів внутрішніх справ є схожими зі злочинами проти порядку управління.
Зокрема, А.М. Лебедєв вказує, що за своїми об’єктивними ознаками порушення
правил адміністративного нагляду має певну схожість з посяганнями на
нормальну діяльність державного апарату: на авторитет державного апарату, на
нормальне функціонування органів влади та управління, на правильну
діяльність представників цих органів, тобто зі злочинами проти порядку
управління, тим більше що начальник органу внутрішніх справ, начальник
виправної установи та інші співробітники є представниками влади [246, с. 91].
Т.Н. Добровольська пише, що діяльність органів, які безпосередньо виконують
вироки, рішення, постанови судів, знаходиться за межами правосуддя і являє
собою реалізацію вже винесеного акта правосуддя, що набрав чинності [120, с.
23].
Проте ми вважаємо більш слушною думку І.С. Власова, який зазначає, що
органи внутрішніх справ та виконання покарань хоч самі й не здійснюють
правосуддя, однак створюють необхідні умови для ефективної діяльності суду,
чим активно сприяють правосуддю. Без цих органів стало б неможливим
здійснювати правосуддя. З іншого боку, діяльність органів, що сприяють
правосуддю, має сенс лише остільки, оскільки вона служить реалізації завдань
правосуддя, що випливає з цієї діяльності [87, с. 94-95].
Під безпосереднім об’єктом порушення правил адміністративного
нагляду розуміють встановлений порядок перебування під адміністративним
наглядом як умову реалізації можливості продовження виправної дії щодо осіб,
які відбули покарання, і попередження вчинення ними нових злочинів [163, с.
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129]. Відмітимо, що суспільні відносини, які забезпечують нормальну
діяльність органів внутрішніх справ, можуть бути об’єктом цього злочину лише
через те, що відносяться до певної сфери правосуддя. Зокрема, В.І. Тютюгін
підкреслює, що суспільна небезпека порушення правил адміністративного
нагляду полягає в тому, що це діяння перешкоджає здійсненню правосуддя та
порушує нормальну діяльність органів, які забезпечують запобігання, своєчасне
виявлення та розкриття злочинів [215, с. 1072].
Злочин, склад якого передбачений у диспозиції ст. 395 КК України,
відноситься до злочинів з формальним складом, оскільки його об’єктивна
сторона вичерпується вчиненням певного діяння. За своїми об’єктивними
властивостями

порушення

правил

адміністративного

нагляду

можуть

вчинятися як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Цей злочин відноситься
до, так званих, «змішаних злочинів», під якими в теорії кримінального права
розуміються суспільно небезпечні діяння, об’єктивна сторона яких може
складатися з сукупності дій і бездіяльності, утворюючої єдине ціле, або які
здійснюються як шляхом дії, так і шляхом бездіяльності суб’єкта. При
порушенні правил адміністративного нагляду нерідко мають місце поєднання
форм вчинення протиправної поведінки шляхом дії або бездіяльності
(прицьому одна дія нерідко поєднується з одним або декількома актами
бездіяльності, і навпаки), які в своїй сукупності призводять до посягання на
суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів внутрішніх
справ зі здійснення адміністративного нагляду [41, с. 28-34].
Різні форми суспільно небезпечної поведінки з боку окремих осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, при вчиненні цього злочину обумовлені
тим, що правила адміністративного нагляду встановлені щодо них з метою
запобігання вчиненню нових злочинів, проведення профілактично-виховного
впливу, а також забезпечення порядку здійснення такого нагляду. До
обов’язкових ознак об'єктивної сторони складу цього злочину, окрім суспільно
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небезпечного діяння (дії або бездіяльності), відносяться і такі ознаки як час і
місце вчинення порушення правил адміністративного нагляду [294, с. 134].
Таким чином, нами здійснений порівняльно-правовий аналіз норм, що
передбачають охорону правосуддя від незаконних посягань за чинним
законодавством

Азербайджанської

Республіки

та

України.

Здійснена

кримінально-правова характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак складів
злочинів проти правосуддя у кримінальному законодавстві обох держав. В
результаті дослідження ми дійшли висновку, що коло діянь, які криміналізовані
законодавцем Азербайджанської Республіки та України, є подібними, але не
тотожними.

В

цілому,

система

злочинів

проти

правосуддя

за

КК

Азербайджанської Республіки, на наш погляд, більш відповідає концепції
криміналізації злочинів проти правосуддя, ніж система злочинів, передбачених
КК України. Спільним є визнання обома державами необхідності правової
охорони правосуддя. Водночас, законодавці Азербайджанської Республіки та
України по різному оцінюють суспільну небезпеку посягань на правосуддя. В
результаті, у кримінальних законах цих держав виявляється неоднаковий підхід
до встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання та протидію
діяльності зі здійснення правосуддя, зокрема, за відмову від давання показань
свідками і потерпілими, за фальсифікацію доказів, за неповагу до суду, за
втручання в законну діяльність захисника у кримінальному процесі [36, с. 107].
Нами
правосуддя

встановлено,

що

концепція

криміналізації

злочинів

проти

відображає ті процеси, що відбуваються в матеріальному та

духовному житті суспільства, розвиток яких породжує об’єктивну необхідність
кримінально-правової охорони тих або інших цінностей. Іншими словами,
підставами криміналізації є дійсні передумови, соціальні причини виникнення
або зміни кримінально-правової норми.
Криміналізація протиправних діянь має відповідати, зокрема, таким
принципам як: принципи суспільної небезпечності діяння; кримінальнополітичної

адекватності;

конституційної

адекватності,

системно-правової
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несуперечливості криміналізації конкретного діяння; визначеності і єдності
термінології.
В результаті дослідження ми дійшли висновку, що законодавці
Азербайджанської Республіки та України по різному ставляться до суспільної
небезпеки цілого ряду злочинних посягань на правосуддя.
У групі злочинів, що посягають на суспільні відносини зі створення
необхідних умов здійснення правосуддя, КК Азербайджанської Республіки
встановлює відповідальність за незаконне звільнення особи від кримінальної
відповідальності. Натомість, у КК України криміналізоване лише притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи
іншою уповноваженою на те законом особою. Відмінним є формулювання
складу і такого злочину, як «Приховування злочину». Ст. 396 КК України
встановлює відповідальність тільки за заздалегідь не обіцяне приховування
тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Водночас, ст. 307 КК Азербайджанської
Республіки передбачає санкції не лише за заздалегідь не обіцяне приховування
тяжкого та особливо тяжкого злочину, але і за недонесення про відомі
підготовлювані або вчинені тяжкі або особливо тяжкі злочини.
Звертає на себе увагу відсутність у КК України, на відміну від КК
Азербайджанської Республіки, такого складу злочину, як «Тортури, та таке, що
не вважається тортурами жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність,
поводження або покарання». Не зважаючи на проголошення Конституцією
України принципу, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню,

кримінальна

відповідальність

за

вчинення

таких

діянь

законодавцем України не передбачена.
У групі злочинів, що посягають на суспільні відносини із процесуально
регламентованого здійснення правосуддя судом, звертає увагу динамічність
кримінального законодавства України. У зв’язку з тим, що відкритість судового
провадження і судових рішень, в цілому, сприяють легітимності судової влади,
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та з метою захисту інформації, що міститься в електронних системах судового
документообігу, задля унеможливлення незаконного використання і поширення
інформації про особу в контексті розгляду судових справ, а також з метою
недопущення зриву належної роботи судових органів, у 2009 році розділ XVIII
Особливої частини КК України доповнений ще одним складом злочину, а саме:
«Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду»
(ст. 3761 КК України).
Водночас, неповага до суду не криміналізована законодавцем України, на
відміну від Азербайджанської Республіки, Кримінальний кодекс якої включає
до об’єктивної сторони неповаги до суду не лише образу судді, але й усіх
учасників судового розгляду. Оскільки ми переконані, що криміналізація
неповаги до суду відповідає концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя та сприятиме ефективності правосуддя в Україні та свідчитиме про
високий рівень демократизації суспільства, нами запропоновані відповідні
зміни до розділу XVIII Особливої частини КК України.
КК України містить більшу кількість діянь, що посягають на суспільні
відносини із забезпечення реалізації права особи на правову допомогу у
порівнянні з кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки.
Зокрема, склади таких злочинів як порушення права на захист, втручання в
діяльність

захисника

чи

представника

особи,

умисне

знищення

або

пошкодження майна захисника чи представника особи, відсутні у КК АР. Нами
обґрунтована необхідність усунути цю прогалину, шляхом криміналізації
діяння «Порушення права на захист» і внести відповідні доповнень до
Особливої частини КК Азербайджанської Республіки.
У групі злочинів, які посягають на суспільні відносини із забезпечення
встановлення істини у справі та ухвалення справедливого рішення, помітними є
відмінності у формулюванні складів злочинів, які можуть бути вчинені
загальним суб’єктом. Наприклад, законодавець України криміналізує таке
діяння, як відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них
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обов’язків

(ст.

відповідальності

385
за

КК

України),

відмову

та

потерпілого

не

встановлює

давати

кримінальної

показання.

А

КК

Азербайджанської Республіки, навпаки, криміналізує відмову потерпілого
давати показання (ст. 298 КК Азербайджанської Республіки), та не передбачає
відповідальність за відмову експерта чи перекладача виконувати свої обов’язки.
Особливу увагу слід звернути на те, що фальсифікація доказів, що є
діянням, яке посягає на відносини з одержання достовірних доказів та істинних
висновків у справі, не передбачена КК України як окремий склад злочину.
Нами доведена необхідність криміналізації фальсифікації, тобто свідомого
спотворення, підроблення доказів у справі, та запропонована нова редакція ст.
384 КК України, що відповідатиме концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя. Запропонована редакція повністю узгоджуються з нормами чинних
процесуальних кодексів України, що дозволить ефективно застосовувати
запроваджені зміни на практиці.
Стосовно групи злочинів, які посягають на суспільні відносини з
реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності, то на
сучасному етапі розвитку України констатується об’єктивна необхідність
кримінально-правової охорони суспільних відносин, що виникають з приводу
встановленого порядку виконання і відбування покарання у виді позбавлення
волі. Нами встановлено, що кримінальне законодавство України містить більш
розширений, у порівнянні із Кримінальним законом Азербайджанської
Республіки, перелік складів злочинів, які посягають на відносини, що
забезпечують належне виконання рішень, вироків, ухвал, постанов суду і
призначеного покарання. Зокрема, КК Азербайджанської Республіки не
криміналізує такі діяння як ухилення від покарання, не пов’язаного з
позбавленням волі, умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості, злісна непокора вимогам адміністрації виправної
установи, дії, що дезорганізують роботу виправних установ, втеча із
спеціалізованого лікувального закладу та порушення правил адміністративного
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нагляду. Нами обґрунтована відповідність криміналізації наведених діянь
відповідно до принципів суспільної небезпечності, кримінально-політичної
адекватності і системно-правової несуперечливості.

2.3 Покарання як засіб протидії злочинам проти правосуддя:
загальнотеоретичні положення
Вчинення злочинів проти правосуддя, як і будь-яких злочинів, тягне
кримінальну відповідальність. Опрацювання сучасної кримінально-правової
літератури дозволяє стверджувати, що кримінальна відповідальність, будучи
складним багатогранним феноменом, що взаємодіє з кримінально-правовими
засобами впливу на осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, являє
собою

негативну

оцінку

в

обвинувальному

вироці

суду

вчиненого

кримінального правопорушення і особи, яка його вчинила, а також
застосування до винної особи конкретних заходів кримінально-правового
характеру, заснованих на примусі (обмеженні прав і свобод особистого,
майнового чи іншого характеру) або заохоченні (стимулюванні) позитивної
посткримінальної поведінки, а також недоцільності здійснення кримінального
провадження [274, с. 49; 474, с. 214-215].
З урахуванням викладеного, є підстави для висновку, що негативна
(ретроспективна) кримінально-правова відповідальність особи – це різновид її
кримінально-правової

відповідальності,

який

являє

собою

реалізовану

необхідність зазнавання порушником приписів кримінально-правових норм –
примусових заходів правового впливу, передбачених ними і застосовуваних
компетентними органами держави в установлених процесуальним і виконавчим
законодавством формах і межах [336, с. 267].
Кримінальну відповідальність визначають також як публічний державний
осуд певного суспільно небезпечного діяння і особи, яка його вчинила, який
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полягає

в

обмеженні

соціально-правового

статусу

винного

шляхом

застосування передбачених кримінальним законом засобів примусу і є
результатом реалізації його юридичного обов’язку відповідати за вчинене з
метою

відновлення

засудженого

і

соціальної

запобігання

справедливості,

вчиненню

нових

а

також

виправлення

злочинів.

Кримінальна

відповідальність полягає, перш за все, у публічному оголошенні судом від імені
держави відповідного діяння злочином, а винного в його вчиненні – злочинцем,
і утворює, таким чином, один з елементів об’єктивного змісту ретроспективної
відповідальності. Кримінальна відповідальність може включати в себе і
покарання, але може бути вичерпана і осудом, негативною оцінкою. Тобто,
покарання не є необхідним елементом кримінальної відповідальності, остання є
первинною і незалежною від покарання, і тому є можливою і без нього.
Кримінальна відповідальність обов’язково втілюється у формі обвинувального
судового вироку. Незалежно від призначення і виконання покарання, негативні
оцінки порочать винного, знижують його соціальний статус, впливають на його
положення у суспільстві. В умовах зростання свідомості людей кримінальна
відповідальність, яка навіть не супроводжується застосуванням покарання, стає
достатньо ефективним засобом боротьби зі злочинністю [68, с. 30].
В юридичній літературі, як правило, зазначається, що негативна
(ретроспективна)

кримінально-правова

відповідальність

людини

істотно

відрізняється від інших видів юридичної відповідальності. Ці відмінності,
головним чином, зводяться до виокремлення таких її ознак: кримінальноправова відповідальність є найбільш суворим, особливим видом юридичної
відповідальності;

кримінально-правова

відповідальність

пов’язана

з

порушенням кримінального закону, який містить державні приписи щодо
конкретного характеру поведінки особи. Підставою кримінально-правової
відповідальності є вчинення особою діяння, яке містить склад злочину,
передбачений кримінальним законом, вона є наслідком вчинення особою
злочину; кримінально-правова відповідальність є реакцією держави на
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кримінально-

протиправну

поведінку

людини;

кримінально-правова

відповідальність – важливий засіб державного примусу. У багатьох випадках
вона пов’язана з особливою формою державного примусу – покаранням;
кримінально-правова

відповідальність

у

контексті

правових

відносин

відрізняється за характером взаємних прав і обов’язків між особою і державою;
кримінально-правова відповідальність можлива лише у випадках винного
вчинення діянь, передбачених кримінальним кодексом, у той час як, наприклад,
цивільно-правова чи конституційно-правова відповідальність можлива у
визначених законом випадках і без вини; кримінально-правова відповідальність
має особливий процесуальний порядок застосування і застосовується лише
судом; кримінально-правова відповідальність має наслідком особливий
правовий стан засудженої особи – судимість і, як наслідок, погіршення її
правового становища, чого не мають інші види юридичної відповідальності;
кримінально-правова

відповідальність

має

особливі

підстави

й

умови

звільнення від відповідальності, звільнення від покарання та його відбування,
погашення і зняття судимості, чого немає при реалізації інших видів юридичної
відповідальності [336, с. 265-266].
Специфіка

ознак,

що

характеризують

підставу

кримінальної

відповідальності за злочини проти правосуддя, обумовлює і особливості у
визначенні законодавцем її меж. В узагальненому вигляді ці особливості
представлені деякими вченими таким чином: нерідка зміна нижньої і (або)
верхньої межі відносно-визначених або альтернативних санкцій в порівнянні з
мінімумом і (або) максимумом санкцій за суміжні склади злочинів, передбачені
в інших розділах КК України; виявлення деяких особливостей в конструюванні
кваліфікованих складів злочинів, а також зміст кваліфікуючих ознак;
розширення можливостей звільнення від кримінальної відповідальності за
злочини проти правосуддя за рахунок формулювання спеціальних підстав для
такого звільнення [251, с. 67].
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Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти правосуддя
може бути реалізована, насамперед, у кримінальному покаранні. Покарання
вважають основним заходом правового примусу, формою державного впливу,
що проявляється у застосуванні передбачених законом обмежень особистих або
інших інтересів суб’єкта правових відносин для попередження заподіяння
шкоди суспільним відносинам, забезпечення можливості досягнення соціально
необхідного результату, а також здійснення позитивного впливу [128, с. 108].
Поняття кримінальної відповідальності і поняття покарання в певному
сенсі

близькі

між

собою,

однак,

залучення

особи

до

кримінальної

відповідальності ще не означає його покарання, це всього лише одна з
обов'язкових умов для застосування покарання. Кримінальна відповідальність
реалізується застосуванням покарання, а саме: покарання виступає як одна з
основних форм вираження кримінальної відповідальності. Не можна забувати,
що кримінальна відповідальність ширше поняття, а також вона може існувати
окремо, не залежно від покарання, а покарання не може бути без кримінальної
відповідальності. Можна прийти до такого висновку, що основним джерелом як
кримінальної відповідальності, так і покарання, є наявність факту складу
злочину [8, с. 44].
Як пише Т.А. Денисова, поняття покарання як заходу означає, що кожен
вид покарання має кількісні межі та визначений зміст, спосіб впливу на
засудженого, чітко регламентований кримінальним законом і ніхто не має права
виходити за межі кількісних і якісних характеристик покарання, встановлених
законом [117, с. 66]. Лише держава в особі судів має право на призначення
кримінального покарання. Лише держава визначає повноваження у сфері
призначення та виконання покарання, встановлює підстави застосування
покарання, види й мету покарання, визначає в КК України систему покарань –
вичерпний і обов’язковий перелік видів покарань, розташованих у певному
порядку залежно від ступеню їхньої тяжкості. Зміст покарання – це сукупність
певних правил, які містять обмеження, що застосовуються до засудженого

210

(фізична ізоляція від суспільства; фізичні, моральні, майнові обмеження;
порядок та умови виконання покарань тощо). Формою покарання вважається
той чи інший вид покарання, що передбачений санкцією статті: ізоляція
злочинця від суспільства у виді позбавлення волі, покладення обов’язку
сплатити в дохід держави кошти тощо.
Як пише І.І. Митрофанов, покарання має кілька особливих рис, які
дозволяють точно визначити його зміст і відрізнити від інших видів державного
примусу [274, с. 385]. Всі види покарань передбачені кримінальним законом;
єдиною підставою для застосування покарання є вчинення особою кримінально
караного діяння,яке містить склад злочину

передбачений кримінальним

законом; покарання носить публічний характер; специфічний зміст покарання
полягаєу тому, що лише покарання може бути пов’язане з тривалим
позбавленням або обмеженням волі, повною чи частковою конфіскацією майна,
обмеженням інших, найбільш значущих прав і свобод особистості; за своїм
характером покарання носить суто індивідуальний характер; для покарання
передбачена спеціальна процедура його призначення і реалізації; юридичним
наслідком застосування покарання є правовий стан судимості.
Проблема визначення мети покарання в науці кримінального права є
дискусійною. Більшість вчених юристів і філософів, які працювали в галузі
кримінального права, досліджували також проблему мети покарання. Числені
сформульовані концепції не призвели до однозначного розуміння цієї складної
проблеми. Наприклад, І.М. Рагімов пише, що поняття «мета покарання» взагалі
є помилковим [350, с. 224]. Мета є категорією не кримінально-правовою, а
філософською і являє собою передбачення усвідомлення результату, на
досягнення якого спрямовані дії. Спираючись на дослідження Ф. Гегеля, цей
автор доводить, що мета, яку прагне досягти держава шляхом застосування
покарання, є суб’єктивною, адже формується людьми, виражається у
законодавстві і реалізується через суб’єктивну діяльність людей. А це означає,
що покарання, в принципі, не переслідує яких-небудь цілей, тим більше
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неможливо ставити перед ним яку-небудь ціль, адже цілі можуть бути
поставлені суб’єктами, тобто державою, суспільством, владою тощо, з
урахуванням об’єктивних можливостей покарання. Тому покарання І.М.
Рагімов розглядає як засіб досягнення цілі, сформульованою суб’єктом –
державою. І оскільки злочини завдають суттєву шкоду суспільству, то саме для
досягнення такої мети як запобігання злочинним проявам, держава і
використовує покарання.
Теорії мети покарання можна умовно розділити на абсолютні (теорії
відплати) та (теорії досягнення корисної мети) [205, с. 336]. Представники
абсолютних теорій вважали, що покарання має на меті відплату за вчинений
злочин. При цьому в окремих випадках мета покарання розумілася як божа
відплата, оскільки злочин – це гріх. Відповідно й метою покарання було
очищення людини від гріха (теологічні теорії).
Відносні теорії об’єднує те, що мета покарання досягається будь-якою
конкретною

(корисною)

метою,

наприклад,

утримання

інших

членів

суспільства від злочину або для виправлення засудженого. Серед відносних
теорій найбільшого розповсюдження набула теорія залякування, якої і зараз
дотримуються в Англії та США [276, с. 450].
Виходячи з кримінально-правової доктрини, заснованої на принципі
соціального натуралізму, О.М. Костенко формулює твердження, що покарання
– це передбачений кримінальним законодавством засіб впливу на волю і
свідомість злочинця, що має властивість утримувати як самого цього злочинця,
так і інших людей, які мають комплекс сваволі та ілюзій, від вияву цього
комплексу у виді злочину [191, с. 235]. О.М. Костенко доходить висновку, що
покарання не має властивості усувати сваволю, що виявляється у злочині, а має
властивість лише утримувати людину від вияву цієї сваволі у виді злочину.
Спроби використовувати покарання для досягнення інших цілей є виявом
правового волюнтаризму й утопізму.
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У радянській кримінально-правовій доктрині мета, ознаки і соціальні
функції

кримінального

покарання

досліджувалися

в

роботах

багатьох

криміналістів. На думку М. Д. Шаргородського, який був прихильником
відносної теорії мети покарання, яка полягає у тому, що поекарання полягає у
позбавленні злочинця певних благ, що належать йому, що так чи інакше
повязані зі стражданнями особи. Саме у такому контексті покарання є карою
з0а вчинений злочин. Водночас покарання має на меті запобігання вчиненню
нових злочинів з боку засуджених та інших «нестійких» членів суспільства
[455, с. 23]. Аналогічний чи схожий підхід відображено у наукових працях
М. І. Ковальова, С. В. Познишева та інших дослідників.
Досліджують ці питання і азербайджанські вчені, які вказують, що
виникає питання, чи не суперечить саме існування системи покарань
конституційним положенням, що кожен має право на захист честі і гідності, і
жодна обставина не може бути підставою для приниження честі і гідності
особистості. Адже складно заперечити той факт, що за своєю суттю та в силу
індивідуальності людини, те чи інше покарання може сприйматися винним та
його близькими таким, що пов’язане з насильством або як жорстоке. Тому, не
можна повністю виключати певних суперечливих моментів між базовим
статусом особистості і його змінами в результаті призначення покарання і його
виконання [5, с. 244].
На думку Р. В. Вереші та К. Ю. Лоєнко, кара є основним внутрішнім
соціально-психологічним сенсом, тобто суттю кримінального покарання. Ці
науковці пишуть, що кара – це «справедливе засудження, осуд винуватого,
об’єктивна

в

своїй

основі

відповідна

реакція

на

здійснене

особою

правопорушення. Кара в кримінальному праві – це не помста, не відплата або
вимога посилення санкцій, а цивілізована міра справедливості, що виявляється
в застосуванні до особи, винуватої у вчиненні злочину, передбачених
кримінальним законом несприятливих для неї наслідків за те, що ця особа
вчинила, і в міру того, що вона вчинила, з метою забезпечення справедливості,

213

виправлення винуватого і запобігання вчиненню нових злочинів. У такому
розумінні кара дуже близька до такої ознаки кримінального покарання як
здатність кримінального покарання виражати негативну оцінку злочинця і його
діяння державою. При цьому, кара не може бути самоціллю покарання. Кара
необхідна лише як засіб, хоч і важливий, для досягнення запобігання вчиненню
злочинів. Якщо цієї мети можна досягти мінімальною карою, застосування
суворого покарання було б не тільки не виправданим, а й незаконним і
несправедливим. I навпаки, якщо з метою попередження злочинів слід
застосувати сувору кару, м’яка міра покарання була б неприпустимим
лібералізмом» [73, с. 58].
Як зазначає О.М. Костенко [1920, с. 75-76], лише справедливе покарання
може бути гуманним. При цьому, суть принципу гуманізму, очевидно, полягає
не в тому, щоб покарання було несправедливо м’яким, а в тому, щоб при
призначенні покарання якнайповніше враховувати природу людини, оскільки
гуманізм з позицій соціального натуралізму – це врахування природи людини
при розв’язанні будь-яких соціальних проблем.
За своїм соціальним призначенням покарання може бути засобом
самозахисту суспільства від кримінальних порушень нормальних умов його
існування. Призначення покарання являє суспільно корисну діяльність
держави, адже таким чином держава відповідає на діяння злочинця, що посягає
на права, свободи і законні інтереси особистості, суспільства і держави.
Важливим елементом суспільної корисності покарання, його суттєва
інтегративна ціль полягає в тому, що покарання є способом відновлення
порушеного

соціально-психологічного

порядку.

Соціальне

призначення

покарання полягає в реальності загрози кримінального покарання, тому кожний
акт застосування покарання за вчинений злочин сприяє зниженню злочинної
схильності.
Соціальне призначення покарання найкраще виявляється в його цілях,
встановлених кримінальним законом. Цілі покарання – це та соціальна користь,
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досягнення якої переслідується застосуванням заходів кримінально-правового
впливу. Це, зокрема, виправлення засудженого, приватне попередження – цілі,
здійснювані

стосовно

справедливості,

конкретної

загальне

особи,

попередження

–

та
цілі,

відновлення
здійснювані

соціальної
стосовно

невизначеного кола осіб [385, с. 14, 27].
Чезаре Беккаріа вважав, що мета покарання в основному зводиться до
того, щоб винуватий у подальшому не вчиняв нових злочинів, а також утримує
інших громадян від протиправної поведінки [58, с. 184]. На думку
М.С. Таганцева, мета покарання, будучи стражданням для винуватого, має
слугувати запобіганню вчиненню злочинам інших осіб [413, с. 4].
На думку Р. В. Вереші та К. Ю. Лоєнко виправлення засудженого
недоцільно виокремлювати як мету покарання. Водночас вважають, що мета
покарання може бути виключно дуальною, а саме передбачати відновлення
соціальної справедливості і запобігання вчиненню нових злочинів [73, с. 59]. Ці
науковці відзначають, що існують такі види покарань, у яких виправлення як
процесу немає. Йдеться про такі покарання, як штраф, конфіскація майна,
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину кваліфікаційного
класу.
О.М. Костенко розуміє співвідношення кари і виправлення в концепції
кримінального покарання як співвідношення між репресією й конкуренцією в
системі протидії злочинності. Цей науковець доводить, що роль покарання як
карального засобу протидії злочинності полягає в тому, що воно, наводячи
страх, придушує вияв у поведінці свободи волі людини, яка має форму сваволі,
оскільки, задовольняючи такою свавільною поведінкою свої потреби, людина
посягає на безпеку людей. Вплив репресії змушує людину, свобода волі якої
перебуває у формі сваволі, пристосовуватися до законів природи через
соціальну конкуренцію, яка реформує її волю, усуваючи форму сваволі. Інакше
кажучи, роль покарання як карального засобу протидії злочинності полягає у
тому, щоб страхом змусити свавільну людину піддатися впливу соціальної
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конкуренції як некарального засобу протидії злочинності, що виправляє цю
людину тим, що усуває в неї свободу у формі сваволі, але не обмежує її волю.
Таким чином, дотичність репресії й конкуренції в системі протидії злочинності
визначається так: залякати покаранням, щоб виправити конкуренцією. Тільки
конкуренція злочинцям з боку конкурентоспроможних незлочинців може
злочинців виправити, тому що інакше вони не зможуть вижити в боротьбі за
існування [191, с. 276].
На переконання окремих азербайджанських вчених [124, с. 53-56],
призначення покарання – це торжество правосуддя у кримінальних справах,
втілення справедливості, зневаженої вчиненням злочинних діянь, акт відплати
за заподіяне зло. Практичний ефект кримінального законодавства проявляється,
насамперед, у призначеному покаранні особи, винної у вчиненні злочину.
Відповідальність цього етапу, його виняткова складність полягають у тому, що
призначене судом покарання має кілька адресатів і воно звернене в майбутнє.
Призначаючи покарання особі, визнаній винною у вчиненні злочину, суд в той
же час здійснює превентивний вплив і на інших громадян. Призначаючи
засудженому покарання, суд реалізує як ретроспективний, так і позитивний
аспекти кримінальної відповідальності.
Обвинувальний вирок з призначенням покарання звернений в минуле,
адже воно призначається за діяння, вчинене в минулому, і містить в собі
державний осуд – осуд злочину і особи, яка його вчинила, що матеріалізується
у притаманних покаранню обмеженнях прав і свобод винного. Водночас,
покарання звернуте і в майбутнє, оскільки воно покликане затвердити
соціальну справедливість, забезпечити виправлення засудженого, попередити
нові злочини як з його боку, так і з боку інших громадян шляхом реалізації
спеціальної та загальнопревентивної функцій.
Тим самим при призначенні покарання закладається основа для
забезпечення вирішення завдань кримінального законодавства та досягнення
поставлених перед ним цілей. Призначення покарання становить поряд з його
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виконанням зміст застосування покарання. Саме на першому етапі або стадії
застосування

покарання

починає

здійснюватися

практична

взаємодія

кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, закладається основа
для досягнення мети останнього і регламентованих в законі цільових установок
покарання. Від того, наскільки законним і справедливим буде призначене
судом покарання, у вирішальній мірі залежить успішне досягнення цієї мети у
процесі виконання покарання.
Водночас, І.М. Рагімов, принципово не заперечуючи, що покарання є
специфічним засобом держави для утримання людей від вчинення злочинів, в
чому виявляється історичний нерозривний зв'язок покарання і злочину,
підкреслює, що таке формальне визначення поняття покарання не дозволяє
пізнати сутність і соціальне призначення цього феномена [350, с. 224].
Схиляючись до переконань древніх філософів, І.М. Рагімов вважає, що тільки
через філософські категорії можливо пізнати істину цього явища. Адже такі
елементи покарання як кара, зло, добро, страждання, справедливість, мета,
корисність тощо входять до сфери етики, що є категорією філософською, а не
правовою.
Окремі науковці слушно вказують, що мета покарання передбачає не
лише майбутню правомірну поведінку особи, яка вчинила злочин. Покарання
як процем повинно коригувати й теперішню поведінку засудженого.
Невчинення особою злочину у майбутньому є тим необхідним результатом,
який досягається через процес відбування особою покарання [454, с. 61].
В цілому, визначення мети покарання є одним з найбільш принципових і
актуальних питань кримінального права, адже від його вирішення залежить не
лише зміст багатьох інститутів цієї галузі права, але і цілеспрямоване
застосування самого кримінального законодавства» [301, с. 52].
У ст. 50 КК України визначається, що покарання має на меті не тільки
кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових
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злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті
завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
За ст. 41 КК Азербайджанської Республіки, покарання застосовується з
метою відновлення соціальної справедливості, виправлення засудженого і
запобігання вчиненню нових злочинів засудженими та іншими особами.
Тож український законодавець вказує на мету через кару; виправлення
засудженого; спеціальну та загальну превенцію по вчиненню злочинів. Звертає
увагу, що законодавець Азербайджанської Республіки, на відміну від
українського, окремо наголошує на відновленні соціальної справедливості як
меті кримінального покарання. Вважаємо такий підхід науково обґрунтованим і
доцільним.
Азербайджанські дослідники вважають [5, с. 245], що мета відновлення
соціальної справделивості з найбільшою повнотою виражає соціальну сутність
покарання. Її реалізація зменшує кількість зла у суспільстві, яке зросло в
результаті злочну. Покарання злочинця має бути співрозмірним зі вчиненим
злочином та особистісними характеристиками суб’єкта злочину і, таким чином,
має відновлювати справедливість в очах потерпілого, його близьких, всіх, кому
відомий факт злочину.
Відновлення порушеного права (справедливості) як ціль кримінального
покарання виділяв і М. Д. Шаргородський, додаючи при цьому також і
виховання,

виправлення

(моральне

та

юридичне),

перевиховання,

ресоціалізацію [455, с. 17-34]. Вказівка на відновлення порушеного права, а
особливо справедливості, в цілому є не тільки метою покарання, а й метою
здійснення правосуддя. Більше того, органи правосуддя (дізнання, досудового
слідства, суд тощо) мають на меті встановлення об’єктивної істини. Щодо
виховання та перевиховання, то їх справедливо вважають засобами досягнення
такої мети як виправлення. Ресоціалізація також відіграє значну роль у
досягненні цілей загальної та спеціальної превенції [458, с. 246].
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Слід погодитися із І.М. Рагімовим, що законодавець при визначенні виду
і розміру покарання за ті чи інші діяння в законі повинен спиратися саме на
загально визнані суспільством норми моралі, навіть якщо вони суперечать його
(законодавця) розумінню справедливості. Це означає, що інакше суспільство в
реальному житті може отримати несправедливе покарання. Хоча слід визнати,
що між покаранням і злочином ідеальної рівності бути не може (ані у
моральній, ані в юридичній площині), тим не менше перша з моральних основ
покарання полягає в його межах. Тобто кримінальне покарання не може
перейти меж, наданих суспільству у кримінальному законі. Справедливе
покарання, тобто зрима рівність між злочином і покаранням, повинне бути ніби
межею, за яку не має права переходити законодавець. Перехід цієї межі
означатиме перехід межі між моральним і аморальним використанням
покарання як засобу досягнення політичних, економічних цілей, а не
попередження злочинних проявів. Найскладніше питання полягає в тому, де
проходить ця межа і як її визначити [350, с. 224].
С.Г. Келіна і В.М. Кудрявцев виділяють три рівня прояву категорії
справедливості у кримінальному праві [232, с. 9-10]. Перший з них стосується
справедливості призначення покарання, вид і розмір якого повинні відповідати
тяжкості злочину, особистості винного і всім обставинам справи. Другий рівень
– справедливість санкцій, які мають відповідати тяжкості передбаченого в
законі діяння і бути узгодженими із санкціями за інші діяння. Третій –
формування кола злочинних діянь, адже у процесах криміналізації і
декриміналізації законодавець повинен враховувати моральні і етичні уявлення
громадян про справедливість і несправедливість певних вчинків.
Погоджуємося із думкою А.В. Наумова [299, с. 52], що справедливість у
кримінальному праві акумулює в собі й інші його важливі принципи, у першу
чергу, законності, рівності громадян перед законом і гуманізму. Як влучно
зауважив А.М. Яковлев, без примусу кримінальне правосуддя було б безсилим,
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без виховання – нелюдським, але без справедливості правосуддя взагалі
перестало б існувати [470, с. 93].
На думку азербайджанських вчених, для того, щоб покарання було
справедливою відплатою за вчиненя діяння, воно має відповідати таким
вимогам: відповідати і залежати від моральних, релігійних, історичних,
культурних основ того чи іншого народу, нації; воно повинно бути
співрозмірним суспільній небезпеці, яку містить в собі злочинне діяння; на
стадії практичної реалізації покарання увага суду має бути звернута, перш за
все, на особистість злочинця, тобто на суб’єкт злочину – його особливості,
внутрішній стан повинні відігравати суттєву роль при здійсненні справделивого
покарання [352, с. 288].
Кримінальне законодавство виконує, перш за все, основні завдання по
невідворотності покарання за злочинні посягання проти правосуддя. Вибір
форм і засобів реагування на вчинене винним, застосування заходів
кримінально-правового впливу багато в чому зумовлюється тими потенційними
можливостями, які закладені у відповідній санкції самим законодавцем.
Так, у ч. 1 ст. 8 КК Азербайджанської Республіки визначається, що
покарання й інші заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються
до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати
характеру і ступеню суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і
особи винного. Згідно зі ст. 41 КК Азербайджанської Республіки, покарання є
мірою кримінально-правового характеру, що за вироком суду застосовується до
особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає у створенні встановлених
цим Кодексом позбавлень або обмежень прав і свобод цієї особи. Серед
загальних засад призначення покарання КК Азербайджанської Республіки
визначає, зокрема, такі:
- призначення особі, визнаній винною у вчиненні злочину, справедливого
покарання у межах, передбачених відповідною статтею Особливої частини
цього Кодексу, та з урахуванням положень Загальної частини цього Кодексу.
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Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин
призначається тільки у випадку, якщо менш суворий вид покарання не зможе
забезпечити досягнення цілей покарання;
- врахування при призначенні покарання характеру і ступеню суспільної
небезпеки злочину і особу винного, в тому числі обставини, що пом'якшують і
обтяжують покарання, а також вплив призначеного покарання на виправлення
засудженого і на умови життя його сім'ї.
Наведені обставини підлягають безумовному встановленню судом при
вирішенні справи та є засобом індивідуалізації покарання.
Відповідно до ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що
застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у
вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод
засудженого. Ст. 65 КК України встановлює норму, що суд призначає
покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини
статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за
вчинений злочин; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;
враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини,
що пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути
призначене покарання, необхідне й

достатнє для її

виправлення

та

попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа
передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш
суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та
попередження вчинення нею нових злочинів. У випадку затвердження вироком
угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання,
узгоджене сторонами угоди.
Злочинні посягання на здійснення правосуддя, діяльність суду та осіб і
органів, які йому сприяють, за чинним кримінальним законодавством України
та Азербайджанської Республіки кваліфікуються за різними статтями, що
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передбачають різні види і строки покарання. Водночас, перелік обставин, що
дозволяють індивідуалізувати покарання, в обох державах є подібним.
Виділення законодавцем загальних засад призначення покарання як
основи, керівних правил дозволяє розглядати їх як вихідну точку при його
індивідуалізації та визначити як правила, приписи, якими повинен керуватися
суд, як керівні ідеї, загальні положення, що визначають спрямованість, межі
використання цих правил, критерії відповідності суспільним інтересам,
сформованим ідеалам, уявленням про справедливість, гуманності [126, с. 3334].
Виступаючи як приписи закону, загальні засади виконують також
регулятивну функцію, встановлюючи правила визначення міри і виду
відповідальності особи у вчиненні конкретного злочину, тобто правила
індивідуалізації відповідальності і покарання (зі зміщенням акценту в бік
останнього).
Загальними засадами призначення покарання вчені називають: характер і
ступінь суспільної небезпеки злочину; особу винного; обставини, що
пом'якшують і обтяжують покарання [401, с. 147]; тяжкість вчиненого, яка
визначається характером і ступенем його суспільної небезпеки; вплив
призначеного покарання на виправлення винного і на умови життя його сім'ї
[103]; межі санкції статті кримінального закону, за якою особа притягнута до
кримінальної відповідальності і засуджена; справедливість і законність [90].
При цьому, азербайджанський дослідник С.А. Валієв [68, с. 309] вбачає
співвідношення між справедливістю та індивідуалізацією покарання в такому:
справедливість – це морально-етична категорія, а індивідуалізація – правова
категорія; справедливість є набагато ширшою, охоплює й інші норми. Якщо
принцип індивідуалізації вказує, що слід враховувати при призначенні
покарання (тяжкість діяння, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, особистість
винного тощо), то принцип справедливості вказує, як повинні враховуватися ці
фактори.
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В

цілому,

справедливість

покарання

виявляється,

по-перше,

в

обов’язковому реагуванні на злочин кримінально-правовими засобами, і подруге, у забезпеченні співрозмірності між злочином і мірою кримінальноправового впливу (покаранням). Вчений доводить, що зміст справедливості як
принципу призначення покарання, тобто оцінка справедливості прийнятого
судового рішення, охоплює ставлення до призначеного покарання самого
засудженого, потерпілого і суспільства.
Градацію відповідальності в кримінальному законі, в результаті якої в
останньому встановлюються різні кримінально-правові наслідки залежно від
характеру і типового ступеня суспільної небезпечності посягання і особи
винного, часто характеризують як поняття «диференціація кримінальної
відповідальності». При цьому наголошується, що такий поділ проявляється вже
на тому етапі, коли законодавець розподіляє весь спектр відповідальності за
різні види злочинів по розділам особливої частини кримінального закону [225,
с. 108].
КК Азербайджанської Республіки для диференціації кримінальної
відповідальності в Особливій частині використовує традиційні засоби:
кваліфіковані та привілейовані склади злочинів, спеціальні умови звільнення
від відповідальності, форми вини. Принципово новим при цьому є набагато
глибший рівень диференціації кримінальної відповідальності шляхом внесення
нових кваліфікуючих і привілейованих ознак складу злочину, що відповідно
має наслідком в одному випадку – посилення, а в другому – пом’якшення
кримінальної політики держави. Варто нагадати, що сучасний кримінальний
закон Азербайджанської Республіки багато в чому сформований під впливом
прадавніх пам’яток права, зокрема мусульманського права. При цьому,
мусульманське право на кілька сотень років випередило європейське право в
частині дефініції злочину і диференціації кримінальної відповідальності.
Наприклад,

в

мусульманському

кримінальному

праві

найчастіше

використовувалася така кваліфікуюча ознака як повторність, і також
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диференціювалась відповідальність неповнолітніх. А широковживаний в
мусульманському праві інститут добровільного покаяння (товбя) став
прообразом інституту добровільного каяття у кримінальному праві, який був
остаточно закріплений у КК Азербайджанської Республіки 1999 року через
норми-заохочення, зазначені у примітках до деяких статей. Ці питання
розглядає азербайджанська вчена Ш.Т. Самедова [384, с. 296-297].
Сьогодні

законодавець

Азербайджанської

Республіки

як

вказує

Н.Н. Тагієва [412, с. 11, 47] досконало встановлюючи норми, що визначають
відповідальність за діяння, безпосередньо пов'язані з діяльністю правосуддя і
попереднього

розслідування

відповідальності,

–

притягнення

незаконне

звільнення

від

кримінальної

завідомо

невинного

до

кримінальної

відповідальності, примушення давати показання, фальсифікацію доказів,
винесення завідомо неправосудних вироку, рішення, ухвали або постанови –
враховує достатню регламентованість питань, пов’язаних з відповідальністю
безпосередньо самих співробітників правоохоронних органів. Якщо це, з
одного боку, тісно пов'язане з підвищеною суспільною небезпекою, що
завдається зазначеними кримінальними проявами, то з іншого боку, випливає із
заходів

суворого

дотримання

принципу

диференціації

кримінальної

відповідальності.
Підставами диференціації кримінальної відповідальності за злочини
проти правосуддя можуть слугувати як об’єктивні, так і суб’єкти ознаки таких
злочинів.
Наприклад, однією з ознак об’єктивної сторони складу злочину, що
використовується

законодавцем

для

диференціації

кримінальної

відповідальності за злочини проти правосуддя є спосіб їх учинення.
М. В. Шепітько слушно відводить для способу вчинення злочинів проти
правосуддя як криміноутворюючої ознаки, одну з основних ролей у системі
засобів кримінально-правової протидії злочинам проти правосуддя. На його
думку, спосіб як ознака обєктивної сторони складу злочину фіксується у
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диспозиції статті Особливої частини КК України, насамперед, у випадку, коли
відповідне суспільно небезпечне діяння переважно вчиняється з використанням
відповідних методів та прийомів. Окрім того, спосіб вчинення злочину може
бути притаманним для вчинення різних суспільно небезпечних діянь, на
підставі чого він узагальнюється та стає типовим способом. Також в окремих
випадках вчинення окремих злочинів може виступати способом (прийомом,
методом) вчинення інших суспільно небезпечних діянь [470, с. 290–291].
Так, у першому випадку йдеться, наприклад, про те, що зазвичай
дезорганізація установ виконання покарань порушується тим, що одні
засуджені тероризують інших, нападають на адміністрацію таких установ або
створюють організовані групи для того, щоб здійснювати відповідну діяльність.
Тому й відповідні прийоми і методи вчинення дезорганізації роботи установ
виконання покарань є типовими способами, названими у диспозиції ст. 392 КК
України. У другому, зокрема, про ті статті Особливої частини КК України, які
можна віднести до такого типового способу вчинення злочинів, як обман.
Зокрема, це притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
– ст. 372 КК України, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
– ст. 383 КК України). Щодо окремих складів злочинів проти правосуддя обман
використовується законодавцем як узагальнююче поняття, що обєднує
вчинення різних дій. Йдеться проо ст. 374 КК України, в якій передбачається
кримінальна відповідальність за введення в оману суду або іншого
уповноваженого органу, під яким розуміється завідомо неправдиве показання
свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста,
складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування,
виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи
спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання
завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт
оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад,
зроблений перекладачем у таких самих випадках.
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Що стосується третього випадку використання способу для законодавчих
конструкцій злочинів проти правосуддя, що виокремлює М. В. Шепітько, то
відзначимо те, що у такому разі не йдеться про кваліфікуюче значення
відповідної ознаки об’єктивної сторони складу злочину (наприклад, введення в
оману суд (зокрема, завідомо неправдиве показання свідка – ст. 384 КК
України) може бути способом притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності – ст. 372 КК України). У наведених ситуаціях спосіб вчинення
злочинів проти правосуддя впливає власне на кваліфікацію дій винуватих у
межах вирішення питання кваліфікації множинності злочинів чи конкуренції
кримінально-правових норм. Більше того, у третьому прикладі, що наводиться
М. В. Шепітьком, не йдеться про спосіб вчинення злочинів проти правосуддя,
оскільки спосіб як ознака об’єктивної сторони складу злочину передбачає
вчинення саме винуватим відповідного діяння, а не іншими особами. У
прикладі, що наводить В. М. Шепітько, йдеться про зовсім іншу ситуацію.
Неправомірні дії одним учасником кримінального провадження, який ввів в
оману суд (наприклад, надав завідомо неправдиві показання) є умовою
вчинення іншою особою, уповноваженою державою на здійснення функцій
правосуддя,

протиправних

дій

(притягнення

завідомо

невинного

до

кримінальної відповідальності).
Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя може характеризувати як дію
(активну поведінку), так і бездіяльність (пасивну поведінку) особи (суб’єкта
злочину). Вказівка на окремий прийом, метод (або їх систему) вчинення
злочину є типовим для характеристики дії особи (суб’єкта злочину). Вказівка на
спосіб вчинення злочинів проти правосуддя є характерним для конструювання
диспозиції даних статей, що робить їх встановлення обов’язковим для
правозастосовником. Найбільша кількість злочинів проти правосуддя можуть
бути вчинені способом обману, фізичного та психічного насильства. Часто
конструкція складу злочину передбачає не лише альтернативність діяння, а й
альтернативність способу їх вчинення, що de facto свідчить про ускладненість
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складу і можливість його розділу на окремі склади. Так само, ускладненість
складу злочину може виявлятися у використанні злочинцем і комплексу
способів вчинення злочину проти правосуддя, які зазначені або незазначені
безпосередньо у відповідному складі злочину [459, с. 330-335].
Специфіка об'єкта злочинів проти правосуддя знайшла відображення і у
визначенні законодавцем властивостей їх суб'єктів. Оскільки мати негативний
вплив на розвиток процесуальних і пов'язаних з ними відносин в цілому ряді
ситуацій здатна далеко не будь-яка особа, то для багатьох суб'єктів складів
злочинів, включених до розділу «Злочини проти правосуддя», характерні
специфічні ознаки. Від властивостей суб’єкта злочину залежить певною мірою і
диференціація кримінальної відповідальності. На думку А. С. Осадчої,
специфіка правового статусу спеціальних суб’єктів службових злочинів
знаходить опосередковане відображення в санкціях відповідних статей КК
України завдяки передбаченню в них різних видів майнових покарань, а також
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю [320, с. 15].
Аналіз кримінального законодавства дає підстави стверджувати, що для
злочинів зі спеціальним суб’єктом найбільш характерними є санкції у виді
обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на певний строк. Спеціальними суб’єктами
виступають службові особи органу дізнання, слідчі, прокурори, начальники
місць попереднього ув'язнення. Злочинами, які вчиняються спеціальними
суб’єктами, є, зокрема, завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт
або тримання під вартою (ст. 371 КК України, ст. 292 КК Азербайджанської
Республіки); примушування давати показання (ст. 373 КК України); тортури,
або таке, що не вважається тортурами жорстоке, нелюдське або таке, що
принижує гідність, поводження або покарання (ст. 293 КК Азербайджанської
Республіки); притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
(ст. 372 КК України, ст. 290 КК Азербайджанської Республіки). За вчинення
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слідчим або прокурором такого злочину як порушення права на захист (ст. 374
КК України) може застосовуватись також покарання у вигляді штрафу,
виправних робіт або арешту, але лише за ч. 1 цієї статті, за умови відсутності
тяжких наслідків та не засудження невинуватої особи.
КК Азербайджанської Республіки за подібні злочини передбачає
відповідальність переважно у виді позбавлення волі. Так, за притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 290) – позбавлення
волі на строк до трьох років; за незаконне звільнення від кримінальної
відповідальності (ст. 291) – на строк від двох до п'яти років; за завідомо
незаконні взяття під варту або утримання під вартою (ст. 292) – на строк від
двох до чотирьох років; за завідомо незаконне утримання в місці ув'язнення –
на строк до чотирьох років. Покарання у вигляді штрафу застосовується лише у
разі вчинення службовою особою злочину, склад якого передбачений у
диспозиції

ст. 293.1 КК Азербайджанської Республіки, а саме: жорстоке,

нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання щодо
особи, вчинені службовою особою державного органу у зв'язку з виконанням
своїх службових обов'язків або іншою особою, яка має такі повноваження, або з
її підбурювання або згоди, або іншими особами при її обізнаності, якщо в
даному діянні відсутні ознаки катування. Водночас, катування, вчинені
службовою особою державного органу у зв'язку з виконанням своїх службових
обов'язків, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
Досліджуючи покарання у виді позбавлення волі за цю групу однорідних
злочинів, окремі науковці стверджують [124, с. 53-56], що термін санкції у виді
максимального терміну позбавлення волі – єдиний формалізований показник,
придатний для встановлення ступеню суспільної небезпеки діяння. Однак цей
показник має істотний недолік, так як він є об’єктивним, а штучно
встановленим, тобто суб’єктивним. Більш того, методика встановлення
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еквівалентності

між

суспільною небезпекою діяння і

відповідним їй

максимальним розміром покарання у вигляді позбавлення волі, заснована
виключно на методі експертних оцінок і представляється не зовсім точною.
Суспільна небезпека окремих злочинних діянь визначається безсистемно, без
урахування її безпосередніх показників, їх внутрішньої систематизації та
видового поділу. Це пов’язане, перш за все, з тим, що дана проблема
знаходиться ще в стадії постановки і пошуків загальних підходів, а не розробки
конкретних рішень. Тому вчені відстоюють доцільність проведення аналізу і в
подальшому систематизації тих обставин, які безпосередньо складають сутність
суспільної небезпеки. Виходячи з того, що суспільна небезпека злочину
визначається ознаками складу злочину, саме ознаки, об'єднані в чотири
елементи складу злочину, виступають безпосередніми показниками суспільної
небезпеки злочинного діяння.
Специфічним серед спеціальних суб’єктів злочинів проти правосуддя є
професійний суддя, який може в силу свого процесуального становища вчинити
один із найнебезпечніших злочинів проти правосуддя – постановити завідомо
неправосудний

вирок,

рішення,

ухвалу

або

постанову

(ст.

295

КК

Азербайджанської Республіки).
Інститут юридичної відповідальності суддів включає в себе як
субінститути ті норми кримінального права, в яких передбачений склад
злочину, який може бути вчинений суддею як службовою особою держави,
причому суддя може виступати як спеціальним, так і загальним суб’єктом
злочину. В.І. Терентьєв, досліджуючи відповідальність спеціального суб’єкта
злочину у кримінальному праві України, слушно стверджує, що останній
виступає початковою ланкою кримінальної відповідальності і саме своїми
ознаками (або їх відсутністю) визначає її характер. Тому у процесі
криміналізації й реалізації цього виду відповідальності ознаки суб’єкта злочину
служать підставою для її диференціації як основного напрямку реалізації
сучасної кримінальної політики [420, с. 58].
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Визначення судді як спеціального суб’єкта злочину можливе шляхом
інституалізації в законі його сутнісних ознак. При цьому законодавець має
враховувати

функції,

іманентні

саме

цьому

суб’єктові.

Ступінь

відповідальності судді за виконання функції держави з вирішення й розгляду
справ обумовлює підвищену суспільну небезпеку правопорушень, учинених
ним під час здійснення правосуддя. Отже, цілком зрозуміло, що суддя має бути
спеціальним суб’єктом злочину в разі вчинення ним неправомірних посягань на
порядок здійснення правосуддя. Такі діяння утворюють кваліфіковані й
особливо кваліфіковані склади злочинів, особливість яких полягає в підвищеній
мірі відповідальності їх суб’єктів [313, с. 100].
Правова природа юридичної відповідальності за ст. 375 КК України
найточніше визначена у правовій позиції Верховного Суду України, відповідно
до якої це «спеціальний вид службового зловживання в галузі здійснення
правосуддя, суб’єкт якого (суддя) умисно з будь-яких мотивів свідомо й
цілеспрямовано використовує своє службове становище всупереч інтересам
правосуддя» [16]. Тому й на сьогодні, коли відбулося вилучення норми,
передбаченої у ст. 375 з КК України, формально декриміналізація вказаного
діяння не відбулася, оскільки дії, що полягають у постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного судового рішення є караними за ст. 364 КК
України, що передбачає відповідальність за зловживання владою або
службовим становищем. Судді, безумовно, належать до службових осіб такого
виду, як представники влади.
Водночас кримінальна відповідальність за постановлення

суддею

(суддями) завідомо неправосудного судового рішення настає не за всі дії, що
були передбачені у ст. 375 цього Кодексу. Так, згідно з диспозицією ст. 364 КК
України зловживанння владою або службовим становищем визначається як
умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи
іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної
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шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих
громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних
осіб.
Тому й кримінальна відповідальність судді за ст. 364 КК України
наставатиме

виключно

у

випадку,

коли

постановлення

завідомо

неправосудного судоворо рішення було вчинено з метою одержання будь-якої
неправомірної вигоди для судді чи іншої фізичної або юридичної особи та
спричинило наслідки у виді завдало істотної шкоди охоронюваним законом
правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. В іншому випадку судді
можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Разом із тим, як нами викладено вище, жоден із правових актів не дає
чіткого

уявлення

про

юридичний

(нормативний)

зміст

поняття

«неправосудність», оскільки це суто оціночна категорія, а тому це питання
залишається відкритим для наукової дискусії, що призводить до проблеми
різного тлумачення розглядуваної категорії в судовій практиці.
Наприклад, О.О. Кваша вказує, що неправосудним треба розуміти
судовий акт, що не відповідає вимогам законності й обґрунтованості, може
полягати в неправильному застосуванні норм матеріального права, порушенні
положень

Конституції

України,

норм

процесуального

права

чи

в

невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи [166, с. 208].
Н.Д. Квасневська вважає, що філософсько-правове поняття «неправосудність
судового

рішення»

некомпетентним або/і

означає

виражену

в

неправильному

застосуванні

упередженим суддею норм матеріального і/або

процесуального права, невідповідність судового акта фактичним обставинам
юридичного конфлікту [165, с. 57].
П. П. Андрушко правильно підкреслює, що ознаками неправосудності
судового рішення є кримінально-правова оцінка (кваліфікація) судового
рішення стороною обвинувачення й судом, що зумовлюється (визначається)
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психічним ставленням судді, який його ухвалив, до змісту цього рішення й
дотримання вимог процесуального закону щодо здійснення відповідного
провадження. На думку П.П. Андрушка, доказами, які свідчать про
неправосудність

рішення

суду,

можуть

бути:

(а)

одержання

суддею

неправомірної вигоди за постановлення цього рішення, (б) незаконний вплив на
нього, (в) постановлення політично вмотивованих рішень у резонансних
справах так званого «вибіркового» правосуддя [15, с. 39].
Деякі

дослідники

[430,

с. 653-655]

схиляються

до

думки,

що

неправосудними є ті рішення, які винесені з грубим порушенням матеріального
чи

процесуального

права,

яке

не

відповідає

вимогам

законності

й

обґрунтованості, а його наступні скасування або зміна судом вищої інстанції не
є обов’язковою умовою.
Натомість, відповідно по правової позиції Ради суддів України,
правосудним є рішення, винесене суддею, який мав право здійснювати
правосуддя. Таким чином, неправосудним слід вважати [465] буде рішення
судді, який такого права був позбавлений. Відкриваючи кримінальні
провадження щодо суддів за ст. 375 КК України у випадках, коли судові
рішення в установленому законом порядку не переглядалися та не були
скасовані, органи прокуратури, які ставлять під сумнів судові рішення, які
набули чинності, фактично привласнюють функції судів, що є порушенням
Конституції України.
Вважаємо висловлену позицію Ради суддів досить сумнівною і
недосконалою. Саме через «абсолютизм» суддівської влади і стає можливим
свавілля, припинити яке вдається лише у Європейському Суді з прав людини.
Адже апеляційне і касаційне оскарження судового рішення може не відбутися
суто із суб’єктивних причин (відсутність коштів на сплату судового збору,
наприклад). В такому випадку судове рішення, яке хоч і не переглядається
вищими інстанціями, може бути цілком неправосудним, через корисливі,
політичні або інші мотиви судді. Ми переконані, що злочини проти правосуддя,
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вчинювані професійними суддями, є одними з найнебезпечніших, адже
підривають авторитет державної влади в цілому, і ставлять під сумнів принцип
верховенства права у державі.
На нашу думку, законодавець Азербайджанської Республіки встановив
надто м’яке покарання за вчинення цього злочину. Так, санкція ч. 1 ст. 295 КК
Азербайджанської Республіки передбачає покарання у виді штрафу або
позбавлення волі на строк до трьох років за винесення завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови суду. Лише у випадку постановлення
вироку, який передбачає покарання у виді позбавлення волі або настання інших
тяжких наслідків, застосовується покарання у виді позбавлення волі на строк
від п’яти до восьми років. Водночас, ст. 375 КК України, яка була чинною до
моменту її скасування Конституційним Судом України, передбачала більш
адекватну санкцію у виді обмеження волі на строк до п'яти років або
позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, а у випадку спричинення
тяжких наслідків або вчинення з корисливих мотивів – у виді позбавлення волі
на строк від п'яти до восьми років.
Склади злочинів, які вчиняються іншими учасниками процесу, а саме
свідками, експертами, потерпілими, перекладачами містять більш м’які санкції,
у порівнянні зі злочинами, вчинюваними працівниками правоохоронних
органів та суддями. Наприклад, введення в оману суду, тобто завідомо
неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок
експерта, неправильний переклад (ст. 384 КК України) караються виправними
роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років. Водночас, ті самі дії, поєднані з
обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або поєднані зі
штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з
корисливих мотивів, караються виправними роботами на строк до двох років
або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк
від двох до п'яти років. Відмова свідка від давання показань або відмова
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експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на
них обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування (ст.
385

КК

України)

караються

штрафом

від

п'ятдесяти

до

трьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців. Аналогічні за суворістю санкції містять і відповідні норми щодо
злочинів проти правосуддя у КК Азербайджанської Республіки.
За злочини, суб’єктами яких є засуджені особи та особи, які відбувають
покарання, переважно застосовуються санкції у виді позбавлення волі або
обмеження волі (ст. ст. 390, 391, 392, 393 КК України та ст. ст. 304, 305 КК
Азербайджанської

Республіки).

Лише

за

такі

злочини

як

втеча

із

спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК України) і порушення
правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України), передбачене покарання
у виді арешту.
Що стосується інших суб’єктивних ознак, слід вказати, що найчастіше у
юридичній

літературі

зазначається,

що

злочини

проти

правосуддя

характеризуються тільки умисною формою вини, при цьому, як правило,
умисел

може

бути

лише

прямим.

Так,

зміст

вживаних

термінів

(«перешкоджання», «загроза», «образа», «ухилення» тощо), а так само вказівка
законодавця в ряді диспозицій на ознаку завідомості поведінки винного,
переконує в справедливості такого висновку стосовно до більшості злочинів
проти правосуддя [251, с. 65].
Водночас, склади таких злочинів як невжиття заходів безпеки щодо осіб,
взятих під захист (ст. 380 КК України) і розголошення відомостей про заходи
безпеки щодо особи, взятої під захист (ст. 381 КК України, ст. 301 КК
Азербайджанської Республіки) характеризуються необережною формою вини
(у вигляді злочинної самовпевненості або злочинної недбалості). Зауважимо,
що ця особливість не справила суттєвого впливу на санкції, передбачені за
вчинення цих злочинів.
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У будь-якому разі, не викликає сумнівів твердження, що покарання, яке
завжди виступало і буде виступати засобом захисту суспільства від злочинних
посягань, відіграє важливу роль у протидії злочинності. Покарання за
посягання на правосуддя є формою реалізації кримінальної відповідальності
особи, яка вчинила такий злочин, тобто є заходом примусу і природною
реакцією держави на вчинений злочин. Покарання визначається санкціями, які
призначені захищати суспільство й відображати ступінь морального осуду осіб,
що вчинили злочини. Одним з показників ефективності покарання є
ефективність санкцій кримінального закону [442, с. 14].
Санкція – це частина статті, яка визначає вид і розмір покарання за
злочин, зазначений у диспозиції. На переконання С.А. Денисова, санкція за
злочин є своєрідним лакмусовим папірцем, на якому чітко відображаються всі
видові властивості суспільно небезпечного діяння – характер і ступінь
суспільної небезпеки, ставлення суспільства в особі законодавчих органів до
злочину, цінність благ та інтересів, які охороняє дана кримінально-правова
норма, її затребуваність правозастосовчою практикою тощо [116, с. 157].
При цьому слід розрізняти санкцію правової норми і санкцію статті
кримінального закону. Враховуючи, що стаття кримінального законодавства є
формою вираження

кримінально-правової

норми,

то і

санкція статті

кримінального закону є формою вираження санкції кримінально-правової
норми. У санкції кримінально-правової норми визначається міра кримінальноправового впливу як наслідок скоєння злочину, а в санкції статті закону – вид і
міра покарання. Таким чином, санкція кримінально-правової норми ширша за
санкцію статті, але межі цієї «ширини» прямо залежні від характеру і ступеню
суспільної небезпеки діяння (тобто, його категорії), які знаходять своє
формальне закріплення у розмірі конкретної санкції статті. На переконання
деяких азербайджанських вчених [384, с. 331-332], саме санкція конкретної
статті в Особливій частині Кримінального кодексу на підставі положень
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Загальної частини визначає належність того чи іншого діяння до певної
категорії злочинів.
Чинне кримінальне законодавство Азербайджанської Республіки

та

України як санкцій за вчинення злочинів проти правосуддя передбачає: штраф,
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк,
довічне позбавлення волі, а також громадські роботи (ст. 289 КК
Азербайджанської Республіки – неповага до суду).
Ю.І. Кулешов справедливо зауважує, що санкції за злочини проти
правосуддя мають певні недоліки, найбільш істотними з яких є: неможливість
застосування деяких санкцій у повному обсязі; не завжди обґрунтована
безальтернативність покарання; надмірно великий розрив між нижчою і вищою
межами покарання; неузгодженість між собою і з санкціями за інші злочини,
зокрема, проти особи [238, с. 407]. Сам процес створення логічно стрункої
системи злочинів проти правосуддя передбачає в кінцевому рахунку
витриманість

санкцій,

їх

наукову

обґрунтованість,

відповідність

суті

заборонених діянь, а також взаємну узгодженість між собою. Оцінюючи ту чи
іншу санкцію в правових нормах про злочини проти правосуддя, слід виходити
не тільки з того, яких результатів з її допомогою досягає держава в боротьбі з
цими видами злочинів, а й враховувати, наскільки вона відповідає принципам
гуманізму і справедливості, відповідає ступеню провини і даним про особу
засудженого.
Розглянемо недоліки системи санкцій за злочини проти правосуддя в
Україні та Азербайджанській Республіці детальніше.
Перш за все, невиправданими є значні розриви між мінімальною і
максимальною санкцією за вчинення злочину. Наприклад, санкція ч. 1 ст. 378
КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у зв'язку з їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя» передбачає альтернативу у
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виді арешту строком до шести місяців або позбавлення волі на строк до п'яти
років. Санкція, передбачена у ч. 2 цієї ж статті має розрив строку позбавлення
волі від шести до п'ятнадцяти років. Ст. 379 КК України «Вбивство або замах
на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів
у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя» містить
санкцію у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або
довічного позбавлення волі. Очевидно, що такі санкції не є досить
обґрунтованими, адже науковці вважають прийнятним розрив між мінімальною
і максимальною межею санкції не більше трьох років [378, с. 105], або від трьох
до п’яти років [115, с. 52]. Зауважимо, що основна мета такого інтервалу –
забезпечити реалізацію принципу індивідуалізації покарання.
Слід звернути увагу на те, що у нормах КК Азербайджанської Республіки
в цілому дотриманий наведений принцип побудови санкції. У переважній
більшості санкцій інтервал між мінімальним і максимальним строком
покарання не перевищує трьох – чотирьох років. Лише санкція ст. 287 КК
Азербайджанської Республіки «Посягання на життя особи, що здійснює
правосуддя або попереднє розслідування» позбавлення волі має розрив у шість
років [45, с. 44].
Окрім цього, особливого розгляду заслуговує проблема конструювання
санкцій в нормах про злочини проти правосуддя, які відносяться до категорії
«спеціальних».

А.П.

Козлов

слушно

наголошував,

що

відокремлення

спеціальної норми повинне мати за мету посилення або послаблення
кримінальної відповідальності в порівнянні з каральним впливом, що властивий
санкції загальної норми. Без зазначених цілей спеціальна норма буде
неприйнятною [177, с. 52-53].
Виділення спеціальних норм свідчить про необхідність особливого
регулювання тих чи інших відносин. Як правило, йдеться про охорону не
одного, а як мінімум двох об'єктів. У зв'язку з цим важко погодитися з тим, що
низка складів злочинів проти правосуддя, що є спеціальними відносно
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загальних складів посадових злочинів, зврахуванням співставлення санкцій,
фактично мають бути віднесені до категорії привілейованих, тобто таких, що
пом'якшують відповідальність.
Наприклад, «Завідомо незаконне затримання або незаконний привід» (ч. 1
ст. 371 КК України) і «Притягнення завідомо невинного до кримінальної
відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом
особою» (ч. 1 ст. 372 КК України) є формами перевищення влади або
службових

повноважень

працівником

правоохоронного

органу.

Проте

покарання за ці злочини є нижчими аніж за злочин, склад якого передбачений у
диспозиції ч. 1 ст. 365 КК України. До того ж, санкція за злочин «Притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи
іншою уповноваженою на те законом особою» не передбачає навіть
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Натомість, санкції спеціальних складів злочинів за КК Азербайджанської
Республіки є більш адекватними відносно загальних складів. Зокрема,
притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності (ст.
290.1

КК

Азербайджанської

Республіки),

незаконне

звільнення

від

кримінальної відповідальності (ст. 291 КК Азербайджанської Республіки), та
завідомо незаконне затримання (ст. 292.1 КК Азербайджанської Республіки)
караються суворіше, аніж перевищення посадових повноважень (ст. 309.1 КК
Азербайджанської Республіки).
Прикладом дотримання наведеного принципу була побудова санкції ч. 1
ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку,
рішення, ухвали або постанови» КК України, яка містила більш суворе
покарання за спеціальний склад злочину, аніж за загальний склад злочину,
передбачений у диспозиції ч. 1 ст. 364 КК України «Зловживання владою або
службовим

становищем»,

відповідальність.

за

який

на

сьогодні

настає

кримінальна
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Також, санкції за злочини проти правосуддя не завжди адекватно
відображають характер і ступінь суспільної небезпеки діянь, а також
конструктивні особливості диспозицій кримінально-правових норм. Вимога
адекватності передбачає пряму взаємозалежність, коли якісний і кількісний
критерії небезпеки суспільно небезпечного діяння відповідають межам його
караності. Як слушно підкреслює Ю.І. Ляпунов, обов’язок законодавця полягає,
за можливості, відносно адекватно соціальними детермінантами оцінити
істинний ступінь суспільної небезпеки конкретного виду (але не фактичного
прояву) діяння і закріпити її в санкції кримінально-правової норми [257, с. 49].
Слід підкреслити, що переважна більшість основних складів злочинів,
включених до розділів «Злочини проти правосуддя» за КК України та КК АР, за
своєю законодавчою конструкцією є формальними. Навіть наведені як
приклади матеріальних складів нормативні моделі незаконних дій щодо майна,
підданого опису чи арешту або яка підлягає конфіскації, дуже специфічні в
цьому відношенні. Диспозиція відповідної статті містить вказівку аж ніяк не на
основні наслідки злочинного посягання, а лише на додаткові, від яких
захищається додатковий об'єкт. Що ж стосується основних наслідків, які
характеризують шкоду, яка завдається основному об'єкту кримінально-правової
охорони, то вони виходять за межі цих складів злочинів.
Вибір законодавцем саме такої конструкції при конструюванні посягань
проти правосуддя видається не випадковим. Він обумовлюється не лише
невизначеністю нематеріальної шкоди, що переважно є наслідком подібних
суспільно небезпечних діянь, а й здатністю останніх, як правило, заподіювати
значну шкоду важливим соціальним відносинам, що породжує природне
прагнення убезпечити дані відносини від названих посягань [251, с. 65].
Виходячи з такого критерію, обґрунтованою видається доцільність
посилення кримінальної відповідальності за недопущення чи ненадання
своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного,
обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею (ч. 1 ст.
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374 КК України), та втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою
перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення
неправосудного рішення (ч. 1 ст. 376 КК України).
Недотримання наведеного принципу конструювання санкції кримінальноправової норми має наслідком, наприклад, і неможливість притягнути до
кримінальної відповідальності за готування до очевидно небезпечного злочину,
який не визнаний таким суто з формальних причин, наприклад, втеча з місця
позбавлення волі або з-під варти, що вчиняється групою осіб за попередньою
змовою, або із застосуванням насильства або зброї. Суспільна небезпека такого
злочину і його тяжкі наслідки не викликають сумнівів. Проте, злочин, склад
якого передбачений у диспозиції ч. 2 ст. 304 КК Азербайджанської Республіки,
виходячи із визначеної санкції, відноситься до менш тяжких злочинів. А в ч. 2
ст.

28

КК

Азербайджанської

Республіки

встановлена

кримінальна

відповідальність за готування лише до тяжкого і особливо тяжкого злочину.
В даному випадку звертає на себе увагу [378, с. 261-262] неузгодженість
санкції з кількісними і якісними показниками суспільної небезпеки злочинів.
Не маючи теоретично розроблених «вартісних» показників суспільної
небезпеки злочинів проти правосуддя, законодавець змушений часто вдаватися
в цій сфері до методу проб і помилок, встановлюючи санкції не шляхом
наукового розуміння сутності кримінально-правових заборон, а виходячи з уже
існуючих санкцій у інших статтях та із суб'єктивної думки учасників
законодавчих пропозицій.
Важливу роль в подоланні колізій санкцій відіграє їх узгодження в
правових нормах, які передбачають відповідальність за різні види злочинів
проти правосуддя, але таких, що мають відносно рівний ступінь суспільної
небезпеки. Побудова санкцій особливо кваліфікованих складів, передбачених ч.
2 ст. 373 КК України «Примушування давати показання при допиті шляхом
незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який
здійснює

оперативно-розшукову

діяльність»,

ст.

386

КК

України
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«Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до
відмови від давання показань чи висновку» і ч. 2 ст. 393 КК України «Втеча з
місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває
покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому
ув'язненні» викликає справедливу критику. В усіх наведених складах
кваліфікуючою ознакою є застосування насильства або знущання над особою.
Проте, законодавець по різному підходить до конструювання санкцій за
злочини – в одному випадку встановлює покарання у виді позбавлення волі на
строк від трьох до восьми років (ч. 2 ст. 373 КК України), в другому –
позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років (ч. 2 ст. 393 КК України), а
в іншому – у виді штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або
арешту на строк до шести місяців (ст. 386 КК України).
Для порівняння, норми КК Азербайджанської Республіки є більш
узгодженими між собою за критерієм відповідності санкції ступеню суспільної
небезпеки злочину. Так, кваліфіковані склади злочинів «Погроза або
насильницькі дії у зв’язку зі здійсненням правосуддя або провадження
попереднього розслідування» (ст. 288.4 КК Азербайджанської Республіки).
«Підкуп свідка, потерпілого з метою дачі ними неправдивих свідчень або
експерта з метою давання ним неправдивого висновку або неправдивих
свідчень, а так само перекладача з метою здійснення ним неправильного
перекладу», «Примушування свідка, потерпілого до дачі неправдивих показань,
експерта до давання неправдивого висновку або перекладача до здійснення
неправильного перекладу» (ст. 299.4 КК Азербайджанської Республіки), «Втеча
з місця позбавлення волі або ув'язнення, або з-під варти, вчинена особою, яка
відбуває покарання, затриманою особою, або особою взятою під варту» (ст.
304.2.2. КК Азербайджанської Республіки) мають співвідносні санкції.
Законодавцем встановлене покарання у виді позбавлення волі на строк від
п’яти до десяти років, від трьох до семи років та від двох до шести років
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відповідно. Спільною кваліфікуючою ознакою в наведених складах є
застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я.
Наступною характерною особливістю караності деяких злочинів проти
правосуддя слід визнати посилення покарання за рахунок заборони займати
певні посади або займатися певною діяльністю. Не повинно викликати сумніву,
що особа, яка вчинила злочин у сфері своєї професійної діяльності або з
урахуванням займаної посади, на певний строк повинна бути відсторонена від
можливості діяти так надалі. Слушною видається думка А.П. Козлова, що при
вивченні питання побудови санкцій необхідним є поєднання двох дуже
важливих феноменів. Йдеться про зв'язок санкції з тяжкістю злочину, з одного
боку, з іншого ж – про врахування в санкції небезпеки особи винного, адже
покарання значною мірою спрямовано на виправлення і перевиховання винного
[178, с. 4].
У злочинах проти правосуддя використання такого додаткового
покарання як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, визначене недостатньо чітко. У так званих посадових (службових)
злочинах (розділ XVII Особливої частини КК України), в яких суб’єктом
виступає особа, наділена певним колом законних повноважень, вказаний вид
покарання як додаткового передбачений в майже 100 % санкцій. Виняток
становить лише злочин, склад якого передбачений у диспозиції ст. 370 КК
України «Провокація підкупу». Аналогічна тенденція простежується і в
кримінальному законодавстві Азербайджанської Республіки. Норми статей
розділу 33 КК Азербайджанської Республіки «Корупційні злочини та інші
злочини проти інтересів служби» практично завжди передбачають позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльності як додаткове
покарання. Винятком є лише «Присвоювання повноважень посадової особи»
(ст. 310 КК Азербайджанської Республіки) та «Халатність» (ст. 314 КК
Азербайджанської Республіки).
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Зовсім протилежна концепція закладена у системі санкцій статей за
злочини проти правосуддя, що вчинюються посадовими особами або особами з
використанням

свого

службового становища,

які

за

своєю

суттю

є

спеціальними видами загальних «посадових» злочинів.
Як слушно зауважує Л.В. Лобанова, діяння в цих злочинах виражається
переважно або у формі істотного відхилення суб'єкта від своїх процесуальних
функцій або невиконання обов'язків, пов'язаних з реалізацією процесуальних
актів, або у формі перешкоджання здійсненню подібних функцій і обов'язків, в
тому числі у вигляді спонукання (примусу) носіїв цих осіб до поведінки, що
заважає вирішенню завдань правосуддя [251, с. 77].
Натомість, серед усіх складів злочинів проти правосуддя, суб’єктами яких
є посадові (службові) особи правоохоронних органів, а також судді, покарання
у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю передбачено лише у 25% санкцій. У КК Азербайджанської
Республіки ситуація трохи інша. Аналізований вид покарання застосовується у
37,5% санкцій у нормах щодо злочинів проти правосуддя, які можуть бути
вчинені службовими особами судової чи правоохоронної системи.
Викликає певного роду зауваження те, що кримінальним законом
Азербайджанської Республіки не передбачене додаткове покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за
постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови. Погоджуємося з твердженням, що, якщо санкція загальної норми
окрім основного покарання містить ще й додаткове покарання, то у разі зміни
ступеня суспільної небезпеки діяння у бік його підвищення санкція спеціальної
норми, окрім такого самого основного покарання, може передбачати таке саме
додаткове покарання, однак з більшою його максимальною та/або мінімальною
межею; додаткове покарання має носити не факультативний, а обов’язковий
характер [286, с. 92].
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Враховуючи спеціальних характер кримінально-правової норми та беручи
до уваги специфічність суб’єкта досліджуваного злочину, вважаємо за доцільне
запропонувати такі зміни до кримінального законодавства Азербайджанської
Республіки.
Статтю 295 КК АР пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 295. Винесення завідомо неправосудних вироку, рішення, ухвали
або постанови
295.1. Винесення суддями завідомо неправосудних вироку, рішення,
ухвали або постанови –
карається штрафом в розмірі від п'ятисот до тисячі манатів або
позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.
295.2. Те саме діяння, пов'язане з винесенням незаконного вироку суду до
позбавлення волі або спричинило інші тяжкі наслідки, –
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до десяти років».
В цілому, погоджуємося із позицією Ю.І. Кулешова [238, с. 59-60], що
відправною точкою при конструюванні кримінально-правової санкції за
конкретний вид суспільно небезпечного посягання в сфері правосуддя служить
ієрархічна система охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин
(об'єктів злочинів). За рівнем «значущості» родового об'єкта вищий рівень
займають відносини, пов'язані з кримінально-правовою охороною особистості,
потім – економічної системи; громадської безпеки та громадського порядку,
далі – державної влади і тощо. Проте помилковим є уявлення, що кожна
наступна група однорідних суспільних відносин є менш значимою за
попередню. Деякі суспільні відносини, що входять в ту чи іншу групу,
збігаються або майже збігаються за своєю значимістю. Однак кримінально-
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правовий захист інтересів особистості слугує певним «еталоном» при побудові
санкцій за інші види злочинних посягань, в тому числі і в сфері правосуддя.
Повинен

існувати

зв'язок

санкцій

статей,

що

встановлюють

відповідальність за посягання на однорідні об'єкти за принципом: за рівні за
ступенем тяжкості злочини повинні передбачатися приблизно рівні покарання.
Справедливо відмітити [256, с. 85], що логічний і юридичний зв'язок
кримінально-правових норм між собою як принцип кодифікації передбачає
внутрішню узгодженість окремих норм між собою, їх несуперечливість одна
одній за своїми диспозиціями і санкціями, а також побудову окремих норм і
груп норм відповідно до законів юридичної та формальної логіки. Проте при
побудові санкцій кримінально-правових норм про злочини проти правосуддя
такої єдності у повній мірі сьогодні досягнути не вдалося. Це відкриває
перспективу для подальшої наукової дискусії.
Різноманітність видів і строків покарання, що застосовуються за злочини
проти правосуддя, обумовлена тим, що в цих нормах передбачена кримінальна
відповідальність не лише за посягання на правосуддя, а і на інші додаткові
об’єкти. Тому не випадково при вчиненні злочинів проти правосуддя об'єкт
кримінально-правової охорони змінюється, а санкція залишається сталою. Як
справедливо зазначив Ю.А.Демидов, в санкції може бути недостатньо
правильно відображена оцінка ступеня суспільної небезпеки, якщо в основі
норми закону лежить некоректне і неповне уявлення про об'єкт охорони або
про цінність встановленого об'єкта. Санкція кримінально-правової норми є
законодавчою оцінкою суспільної небезпеки злочину, а високий ступінь
суспільної небезпеки аналізованих протиправних посягань не викликає сумнівів
[113, с. 18].
Як слушно підкреслює В.І. Зубкова, врахування важливості суспільних
відносин – об'єктів злочинів, їх ієрархічної системи, є першочерговим
завданням при побудові санкцій [145, с. 208].
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Натомість деякі вчені відмічають [116, с. 157], що законодавець при
моделюванні санкцій у виді позбавлення волі за аналізовані склади злочинів
спирався, в першу чергу, на досвід застосування Кримінального кодексу 1960
року, оскільки санкції за аналогічні види злочинів багато в чому схожі. А отже,
зберігається і традиція при визначенні строків покарання.
Проте, будучи ознаками індивідуалізації та диференціації, характер і
ступінь суспільної небезпеки діяння тісно взаємопов'язані і взаємодоповнюючі.
Тому при призначенні покарання вони розглядаються в єдності, як дві сторони
одного і того ж критерію індивідуалізації призначення покарання. Водночас,
часто суди, виносячи вироки, вказують на характер і ступінь суспільної
небезпеки або тяжкість злочину, але не конкретизують обставини, які їх
визначають. Слушною є позиція [254, с. 128], за якою у вироці необхідно
відображати, які обставини, що впливають на ступінь і характер покарання,
доведені при розгляді кримінальної справи та враховані судом при призначенні
покарання. Це дозволяє уникати формального підходу до опису обставин, що
враховувалися при винесенні вироку.
Також І.М. Рагімов наголошує, що, при аналізі злочину, який є
результатом діяння людини, виникає нагальна необхідність дослідження серед
усіх причин злочину саме тієї, яка безпосередньо пов’язана зі свободою вибору
суб’єктом варіанту поведінки [351, с. 270-271]. Це має принципове значення не
лише з точки зору виявлення суті причин злочинності, але і для визначення ролі
та значення покарання у боротьбі зі злочинністю, його об’єктивних
можливостей. Все, на що здатне покарання, обмежується попередженням,
впливом на волю людини з метою недопущенням її до вчинення злочину.
Водночас від суспільства та держави вимагається усунення першопричин
злочинності, зовнішніх умов, які сприяють вчиненню злочинів. Вчений
переконаний, і ми із цим погоджуємося, що успіх боротьби зі злочинністю
безпосередньо залежить від чіткого уявлення про сутність та джерело
злочинної поведінки людини. Незнання цього явища є результатом нерозуміння
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сутності поведінки людини в цілому, а причиною – недостатнє використання
досягнень інших наук в дослідженні цієї проблеми.
Викладене

дозволяє

дійти

конкретних

висновків.

Кримінальна

відповідальність за своєю правовою природою є, перш за все, комплексним
впливом на осіб, винних у вчиненні злочину. Складовими кримінальної
відповідальності є і негативна оцінка (осуд) держави самого правопорушення, і
особи, яка його вчинила, і застосування до винної особи певних обмежень
(особистого, майнового чи іншого характеру) з метою мінімізації ризиків
подальшого

вчинення

кримінальних

правопорушень

цією

особою

та

запобігання їх вчинення іншими особами. Реалізація негативної кримінальної
відповідальності завжди пов’язана із необхідністю негативних заходів
державного примусу, які застосовуються виключно уповноваженими органами
у суворо регламентованій процесуальній формі.
Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти правосуддя
реалізується, насамперед, у кримінальному покаранні. Покарання є формою
державного впливу, що проявляється у застосуванні передбачених законом
обмежень особистих або інших інтересів винної особи для попередження
заподіяння подальшої шкоди суспільним відносинам, а також забезпечення
досягнення соціально необхідного результату. Сукупність певних правил, які
містять обмеження і втрати, що застосовуються до засудженого, зокрема,
фізичні, моральні, майнові обмеження, фізична ізоляція від суспільства складає
зміст кримінального покарання. Специфічними рисами покарання, що
відрізняють його від інших заходів державного примусу, є виключний перелік
кримінальних покарань, що передбачений законом, індивідуальний

та

публічний характер покарання, вчинення особою кримінально караного діяння,
яке містить склад злочину передбаченого кримінальним законом як єдина
підстава для застосування покарання; притаманний лише йому зміст, а саме
тривале обмеження конституційних прав і свобод людини, конфіскація майна
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тощо; правовий стан судимості як юридичний наслідок застосування
кримінального покарання.
В науці не сформований єдиний підхід до визначення мети кримінального
покарання. Наприклад, представники абсолютних теорій вбачали у покаранні
лише одну абсолютну ідею – мету відплати за вчинений злочин. Натомість
прихильники відносних теорій вбачали зміст і корисність покарання в
досягненні будь-якої конкретної (корисної) мети, наприклад, в утриманні інших
членів суспільства від злочину, у виправленні засудженого.
У радянській правовій доктрині покарання – це міра державного примусу,
що застосовується лише судовими органами до осіб, які вчинили злочин, яка
виражає негативну оцінку особи злочинця і його діяння державою та полягає в
позбавленні злочинця певних благ, що йому належать.
Деякі дослідники вказують, що внутрішнім соціально-психологічним
сенсом кримінального покарання є кара, тобто справедливе засудження, осуд
винуватої особи, об’єктивна в своїй основі відповідна реакція на здійснене нею
правопорушення. В жодному разі кара в кримінальному праві не є помстою за
скоєний злочин, а цивілізованою мірою справедливості, що виявляється в
застосуванні

до

винної

особи

передбачених

кримінальним

законом

несприятливих для неї наслідків за вчинене заборонене діяння, з метою
забезпечення справедливості, виправлення винуватого і запобігання вчиненню
нових злочинів. Призначення покарання можна сформулювати і як здійснення
правосуддя у кримінальних справах, втілення справедливості, нівельованої
вчиненням злочинних діянь.
Ми дійшли висновку, що законодавці Азербайджанської Республіки та
України по різному підходять до формулювання мети покарання. Кримінальний
закон України вбачає призначення покарання не тільки у карі, але й у
виправленні засуджених, а також у запобіганні вчиненню нових злочинів як
засудженими, так і іншими особами. Водночас, законодавець Азербайджанської
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Республіки основну мету кримінального покарання вбачає у відновленні
соціальної справедливості.
Градація відповідальності в кримінальному законі, в результаті якої в
останньому встановлюються різні кримінально-правові наслідки залежно від
характеру і типового ступеня суспільної небезпеки посягання і особи винного,
характеризується

як

«диференціація

кримінальної

відповідальності».

Підставами диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти
правосуддя можуть слугувати як об’єктивні, так і суб’єкти ознаки таких
злочинів.
Дослідивши кримінально-правові норми Азербайджанської Республіки та
України ми дійшли висновку, що склади злочинів, які вчиняються іншими
учасниками процесу, такими як свідки, експерти, потерпілі, перекладачі –
містять більш м’які санкції у порівнянні зі злочинами, вчинюваними
працівниками правоохоронних органів та суддями. Натомість, за злочини,
суб’єктами яких є засуджені особи та особи, які відбувають покарання, також
переважно застосовуються санкції у виді позбавлення волі або обмеження волі.
Система санкцій за злочини проти правосуддя у кримінальному
законодавстві обох держав має певні недоліки. Зокрема, невиправданими є
значні розриви між мінімальною і максимальною межею санкцій за вчинення
злочину. Окрім цього, нами встановлено, що кримінальним законом
Азербайджанської Республіки не передбачене додаткове покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за
постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови. Враховуючи спеціальних характер кримінально-правової норми та
беручи до уваги специфічність суб’єкта досліджуваного злочину, та з метою
удосконалення

системи

санкцій

за

злочини

проти

правосуддя,

нами

запропоновані відповідні зміни до ст. 295 КК Азербайджанської Республіки [45,
c. 49].
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Висновки до розділу 2
З огляду на сформоване бачення щодо змісту поняття «правосуддя», під
родовим об’єктом злочинів проти правосуддя пропонується розуміти порядок
суспільних відносин, які забезпечують виконання завдань і досягнення цілей
правосуддя, зокрема, ухвалення законного і справедливого рішення і його
виконання шляхом реалізації процесуальних і позапроцесуальних функцій
органами судової влади, а також органами і особами, діяльність яких сприяє
здійсненню правосуддя.
Запропоновано таку класифікацію злочинів проти правосуддя: 1) злочини,
що посягають на суспільні відносини зі створення необхідних умов здійснення
правосуддя; 2) злочини, що посягають на суспільні відносини із процесуально
регламентованого здійснення правосуддя судом; 3) злочини, що посягають на
суспільні відносини із забезпечення реалізації права особи на правову
допомогу; 4) злочини, які посягають на суспільні відносини із забезпечення
встановлення істини у справі та ухвалення справедливого рішення; 5) злочини,
які посягають на суспільні відносини з реалізації принципу невідворотності
юридичної відповідальності.
Доведено, що криміналізація неповаги до суду відповідає концепції
криміналізації злочинів проти правосуддя. Саме тому обгрунтовано доцільність
перейняття досвіду Азербайджанської Республіки і доповнення розділу XVIII
Особливої частини Кримінального кодексу України статтею 376-2 «Неповага
до суду», в якій необхідно закріпити відповідальність за неповагу до суду, що
виразилася у цинічній образі та/або приниженні честі і гідності учасників
судового процесу, передбачивши покарання за неї у вигляді штрафу до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи
на строк до двох років.
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Натомість

в

азербайджанському

законодавстві

пропонується

криміналізувати діяння щодо порушення права на юридичну допомогу і захист,
а саме недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе
порушення

права

потерпілого,

підозрюваного

або

обвинуваченого

на

кваліфіковану юридичну допомогу і захист, вчинене дізнавачем, слідчим,
прокурором або суддею.
Кримінальне законодавство України містить більш розширений, у
порівнянні із Кримінальним законом Азербайджанської Республіки, перелік
злочинів, які посягають на відносини, що забезпечують належне виконання
рішень, вироків, ухвал, постанов суду і призначеного покарання. Зокрема, КК
Азербайджанської Республіки не криміналізовані такі діяння як ухилення від
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, умисне невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості, злісна непокора вимогам
адміністрації виправної установи, дії, що дезорганізують роботу виправних
установ, втеча із спеціалізованого лікувального закладу та порушення правил
адміністративного нагляду.
Констатовано, що з урахуванням концепції криміналізації злочинів проти
правосуддя запропоновано проєктувати нову редакцію ст. 375 Кримінального
кодексу України, визнаної неконституційною рішенням Конституційного Суду
України

від

11.06.2020

№7-р/2020,

виходячи

з

того,

що

поняття

«неправосудний», яке має використовуватися у ст. 375 КК України щодо
постановленого суддею вироку, рішення, ухвали або постанови, слід тлумачити
на основі критеріїв, зазначених у процесуальних кодексах (наприклад, у ст. 409
і ст. 438 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають
підстави скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції та
підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної
інстанції).
Система санкцій за злочини проти правосуддя у кримінальному
законодавстві обох держав має певні недоліки. Зокрема, невиправданими є
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значні розриви між мінімальною і максимальною межею санкцій за вчинення
злочину. Окрім цього, встановлено, що кримінальним законом обох держав не
передбачене додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю за постановлення суддею завідомо
неправосудного

вироку,

рішення,

ухвали

або

постанови.

Враховуючи

спеціальний характер кримінально-правової норми та беручи до уваги
специфічність суб’єкта досліджуваного злочину, та з метою удосконалення
системи санкцій за злочини проти правосуддя, запропоновано відповідні зміни
до ст. 295 КК Азербайджанської Республіки.
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

3.1

Практика

кримінально-правової

протидії

злочинам

проти

правосуддя: досвід Азербайджанської республіки та України
Першим етапом на шляху протидії злочинності у сфері правосуддя є
формування комплексної характеристики цієї категорії злочинів. Зауважимо
[419, с. 12-13], що серед науковців відсутнє єдине бачення стосовно
термінологічного визначення такої характеристики: кримінально-правова,
кримінологічна або

криміналістична

[437, с. 239]. Не зважаючи на

суперечливість термінів, необхідність надання певної системи узагальнених
відомостей про найбільш очевидні ознаки певного виду злочинів, що має
передувати безпосередньо розробленню комплексів методичних рекомендацій
стосовно

організації

та

провадження

профілактичного

впливу,

обґрунтовувалась вже на початку процесу формування загальної теорії
попередження злочинності.
Кримінально-правова

наука,

насамперед,

визначає,

які

суспільно

небезпечні діяння є злочинами. Внаслідок цього, кримінально-правова
характеристика надається не злочинності як явищу, а окремому злочину і
містить в собі аналіз окремих елементів, що утворюють склад злочину: об’єкт,
об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину. Інакше
кажучи, на відміну від кримінології, де об’єктом дослідження є злочинність як
явище, кримінальне право дає характеристику складу злочину, наявність якого
в суспільно небезпечному діянні, вчиненому особою є підставою притягнення
цієї особи до кримінальної відповідальності.
Поділяємо думку дослідників [11, с. 4], які вважають, що кримінологічна
характеристика охоплює кількісно-якісні показники окремої групи (виду)
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злочинів, дані, що характеризують особистість злочинця, причини і умови
вчинення злочинів відповідної групи, а також заходи попереджувального
впливу. Сучасні вчені висловлюють позицію, що основою побудови системи
попередження злочинів певної групи є саме їх кримінологічна характеристика.
Кримінологічна характеристика, на відміну від кримінально-правової або
криміналістичної характеристик, найбільш повно враховує типові відомості про
особу злочинця та потерпілого від злочинного посягання, злочинні способи
тощо, які мають принципове значення з точки зору організації попередження
злочинів даного виду, встановлення та викриття винних осіб. І на відміну від
кримінально-процесуальної характеристики, в основу якої покладений предмет
доказування, та узагальнені до такої міри, що поширюються на будь-який
злочин, кримінологічна характеристика окремих видів злочинів насичена
конкретним якісним знанням у формі інформаційно-статистичних зведень.
Очевидно при цьому, що зміст кримінологічної характеристики передбачає не
конкретизацію предмета доказування, а розгляд типових ознак окремих
елементів злочинної діяльності даного виду [469, с. 22].
Натомість, криміналістична характеристика злочинів, яка враховує зміст
кримінально-правових ознак злочину, призначена для розробки методичних
рекомендацій

з

розслідування

злочинів.

На

думку

С.Ю.

Косарєва,

криміналістична характеристика злочинів заснована на кримінально-правовій
характеристиці і має складну, комплексну природу, що вбирає в себе необхідні
відомості, важливі для розслідування злочинів певної категорії, що не
дублюють при цьому інші юридичні характеристики [189, с. 215]. Відомості з
інших наук, на думку думку С.Ю. Косарєва в криміналістичній характеристиці
видозмінюються,

наповнюються

новим

змістом

і

призначені

для

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.
Криміналістичну характеристику можна визначити як систему відомостей
(інформації) про криміналістично значимі ознаки певної категорії злочинів, що
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відображає закономірні зв’язки між ними і слугує побудові та перевірці слідчих
версій для вирішення завдань розслідування [416, с. 13].
Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя визначається
як система узагальнених слідчою та судовою практикою криміналістично
значущих даних про типові ознаки злочинів цього виду, що мають значення для
організації

їх

розслідування

та

запобігання.

Основними

елементами

криміналістичної характеристики злочинів проти правосуддя окремі вчені
виділяють: особу злочинця; мету і мотиви вчинення злочинів; предмет
злочинного посягання; способи вчинення злочинів; обстановку вчинення
злочинів; сліди злочинних діянь [174, с. 113-114].
Інші дослідники визначають криміналістичну характеристику злочинів
проти правосуддя як систему відомостей, що мають значення для розкриття і
розслідування злочинів цього виду, як результат дій злочинця, що можуть бути
здійснені специфічними методами, що залежать від властивостей предмета
посягання, особливостей особистості злочинця і потерпілого, закономірно
пов'язаних між собою. П.В. Абрамова покладає в основу структури і кількості
елементів криміналістичної характеристики злочинів принцип достатності для
вирішення завдань гносеологічного і практичного характеру. Авторка
переконана, що структура криміналістичної характеристики повинна бути
сформована таким чином, щоб дати можливість досліднику та практичному
працівнику перейти від нескінченної кількості можливих зв'язків і відносин
злочину

до

кінцевого,

тобто

слугувати

інструментом

спрощення

досліджуваного явища. При цьому криміналістична характеристика не повинна
втратити нічого істотного з властивого злочинному прояву [2, с. 9]. Авторка
пропонує

власну

структуру криміналістичної

характеристики

злочинів,

вчинених проти правосуддя, із характерними закономірними зв’язками і
взаємозалежностями, до якої включає: предмет злочинного посягання; спосіб
вчинення злочину; суб'єкт злочину; особистість потерпілого; психічну
діяльність суб'єктів (мотиви і цілі).
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Окрім наведених в характеристику включаються інші елементи, в числі
яких називаються: характерні сліди, що залишаються на місці злочину,
злочинні зв'язки, професійні та злочинні навички суб’єктів [275, с. 28]; типові
ситуації даного виду злочинів, технічні засоби, що застосовуються злочинцями,
джерела отримання необхідних коштів, характеристика типових матеріальних
слідів злочину, речові докази, найбільш вірогідні місця їх виявлення, тайники,
способи

приховування

слідів

злочину,

засоби

маскування

злочинців,

характеристика їх злочинних навичок, злочинних зв'язків [331, с. 9-10]; умови
охорони безпосереднього предмета посягання (включаючи характеристику осіб,
пов'язаних із забезпеченням недоторканності блага, на яке здійснений замах);
маскування, спрямоване на приховування злочинного діяння і винних осіб, що
здійснюється як в процесі вчинення злочину, так і після нього [415, с. 92];
джерела отримання доказів, визначення кола осіб, серед яких може перебувати
винний, і перевірку цих джерел [70, с. 25-26]; типові слідчі ситуації і механізм
вчинення злочину [199, с. 18].
При цьому, фактори, які детермінують приховування, необхідно
дифиренціювати відносно особистості злочинця, потерпілого, свідка: для
кожного з них система цих факторів в конкретних випадках буде специфічна.
Фактори, які впливають на приховування, також мають ситуативний характер,
їхня сукупність тісно пов’язана із кримінальною ситуацією, тобто ситуацією,
яка складається в період вчинення злочину, а також зі слідчою ситуацією, яка
складається у період розслідування злочину [152, с. 69].
В цілому, як вірно підкреслив Д.Г. Скориков, криміналістична
характеристика злочинів проти правосуддя дозволяє правильно кваліфікувати
злочин, визначити першочергові завдання та коло необхідних обставин, що
підлягають виявленню і доведенню, спланувати послідовність проведення
окремих слідчих (розшукових) дій і розслідування в цілому, висунути загальні
й окремі версії, допомогти встановити цілі і мотиви вчиненого діяння [394, с.
33].
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Науковий

підхід

до

вивчення

соціальних

явищ

обумовлює

впорядкований, послідовний розгляд досліджуваних проблем з метою
розроблення системи прикладних, практичних рекомендацій, спрямованих на
організацію цілеспрямованого профілактичного впливу на певні об’єкти. У
реальному житті злочинність проявляється у формі окремого злочину,
вчиненого конкретним індивідом, або виду (групи) злочинів, вчинених певним
контингентом осіб. Для того, щоб попереджати злочини та їх види (групи),
необхідно мати достатню для зазначених цілей інформацію. Саме такою
сукупністю даних (достатньою інформацією) про певний вид (групу) злочинів
або конкретне злочинне діяння, які використовуються для їх профілактики, і є
кримінологічна характеристика. Кримінологічна характеристика − це вихідний
етап організації процесу розробки та реалізації заходів профілактики злочинів.
Якщо

розглядати

останню

як

цілісну

систему,

то

кримінологічна

характеристика є однією з її складових частин, а іншою є розробка та реалізація
профілактичних заходів.
При

формуванні

елементів

структури

відповідної

галузевої

характеристики як інформаційної основи для спеціальних досліджень виходячи
із сутності та виду об’єкта, який вона характеризує, варто враховувати і
використовувати

ключові

кримінально-правові,

кримінологічні,

криміналістичні дані про злочин понятійного, соціологічного і психологічного
характеру. В іншому випадку зазначені характеристики втратять свої правові,
емпіричні та прикладні орієнтири, що вимагають наукового осмислення й
опису, і будуть позбавлені всякого змісту і значення для відповідної галузі
правової науки. Конкретний зміст кримінологічної характеристики полягає у
виявлені всіх ознак, які складають у своїй сукупності та взаємозв’язку її
структуру. Одразу зауважимо, що серед науковців відсутній єдиний погляд на
змістовне наповнення кримінологічної характеристики злочинності. Іноді
виділяють такі групи елементів: кримінологічно значимі ознаки злочину; дані,
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які характеризують кримінологічну ситуацію вчинення злочину; ознаки, які
визначають специфіку діяльності із попередження злочинів.
До першої групи належать: відомості про предмет злочинного посягання,
відомості про особу злочинця, мотив та мету злочину; відомості про особу
потерпілого. До другої групи належать: статистична поширеність злочинів;
відомості про соціальні умови (обстановку) злочину (соціально-політична;
соціально-економічна; час; географія; соціальне середовище тощо). До третьої
групи належать: причини злочинів; наслідки злочинів; механізм вчинення
злочину; обставини, що сприяють вчиненню злочинів [200, с. 211-213].
В. Б. Ястребов до сукупності елементів кримінологічної характеристики
відносив: ознаки, що описують просторово-часові аспекти злочинності;
детермінаційні властивості злочинних проявів; ознаки й особливості, що мають
значення для організації попереджувальної діяльності [471, с. 16]. При цьому,
В.Б. Ястребов

наголошував,

що

кримінологічна

характеристика

має

утворюватися такою сукупністю ознак, які б з необхідною повнотою відбивали
відомості про істотні ознаки і властивості досліджуваної злочинності і
пов’язаного з нею певного кола обставин, які детермінують та відтворюють
суспільно небезпечне явище. Водночас, вчений виключав зі змісту даного
поняття такий складовий елемент як особистість злочинця.
Схожу позицію висловлюють В.О. Глушков та П.М. Коваленко, які
пропонують

у

межах

кримінологічної

характеристики

розглядати

характеристику окремих видів злочинів, фактори, що призвели до вчинення
злочину; стан виду (групи) злочинів (суспільна небезпека, обсяг, питома вага в
обсязі злочинності, інтенсивність, структура, латентність, територіальне
розподілення), тенденції цього виду (групи) злочинів (динаміка, прогноз),
кримінологічний портрет особи злочинця, а також характеристику наслідків
злочинів даного виду (кількість потерпілих, розмір та види матеріальних
збитків) [97].
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А. Ф. Зелінський наголошував, що кримінологічна характеристика – це
комплексне поняття, яке визначає поширеність відповідної протиправної
поведінки, її різновидів, типові способи вчинення злочинних посягань, їх
мотивацію, місце та час вчинення, а також особливості особистості суб’єктів
злочинів. Тобто, поняття «кримінологічна характеристика злочинності»
охоплює кількісні та якісні показники стану того або іншого виду злочинності
та відомості про особистість злочинця [141, с. 164].
Окремі вчені пропонують [383] до кримінологічної характеристики
включати аналіз кількісно-якісних показників окремої групи злочинів,
кримінологічно-значущих
детермінанти,

які

кореляційного

зв’язку

груп

ознак

обумовлюють
між

особи

злочинця;

криміногенні

вчинення

злочинів;

встановлення

політичними,

організаційно-

соціальними,

управлінськими причинами та умовами вчинення конкретних злочинів.
На

думку С. Абдула, кримінологічна характеристика є комплексним

поняттям, яке визначає поширеність відповідної протиправної поведінки, її
різновиди, типові способи вчинення злочинних посягань, їх мотивацію, місце і
час вчинення, а також особливості суб’єктів злочинів та їх потерпілих, і може
слугувати одним із радикальних заходів об’єктивізації показників злочинності,
установлення зв’язків між окремими її складовими, проникнення у природу
злочинності взагалі [1, с. 95].
Водночас, певна група вчених схиляється до скороченого переліку
складових кримінологічної характеристики. Наприклад, О.Г. Кальман доводить,
що кримінологічна характеристика охоплює кількісно-якісні статистично
значущі показники про злочини і особу злочинця, які відбивають ступінь їх
суспільної небезпечності [161]. Схожої позиції дотримується І.М. Даньшин,
який визначає кримінологічну характеристику злочинів як сукупність
статистично значущих показників про злочинність (злочини) і особистість
злочинців, які відображають їх кількісну і структурну характеристику і тим
самим ступінь суспільної небезпеки [112, с. 8-9].

259

О.В. Тихонова висловлює думку, що, сприймаючи кримінологічну
характеристику як сукупність певних статистичних показників, які ілюструють
тенденції злочинних явищ, можна побудувати ретроспективну модель певного
виду злочинності, а також її перспективну модель. І лише за результатами
аналізу якісних показників, які можна отримати при вивченні матеріалів
кримінальних проваджень, судових рішень, вироків тощо, думок фахівців та
інших джерел інформації та їх узгодженість із математичними моделями,
можна виявити ті або інші детермінанти, які притаманні певній динаміці [423,
с. 248]. Запропонований підхід, на думку вченої, дозволить виявити тенденції,
які у минулому спостерігалися у певній сфері суспільного життя, та на підставі
отриманих

результатів

з

використанням

наявного

математичного

інструментарію побудувати прогнозовані показники на майбутнє, а також
визначити ті сегменти, які потребують найбільшого запобіжного впливу, та які
є найменш вразливими до наявних кримінальних загроз.
При аналізі змісту злочинності розкривається сутність характерних
кримінологічних ознак злочинності і тим самим надається кримінологічна
характеристика

даного

явища.

При

цьому,

аналіз

сформованих

кримінологічною наукою основних кримінологічних ознак

злочинності

(соціальна

усталеність,

природа,

історична

мінливість,

масовість,

іррегулярність та ін.), відбувається через призму показників злочинності.
Зокрема, розкриваючи зміст таких ознак, як «кримінально-правова» та
«масовість» ми користуємось статистичною сукупністю тих чи інших
кримінально-караних діянь, що обліковуються, та тих, що мають прихований
(тобто латентний) характер. З’ясовуючи історичну мінливість та усталеність
злочинності, ми активно користуємось таким показником як динаміка
злочинності і тими методиками, які дають можливість її обчислювати та
характеризувати.
Іррегулярність характеризується і обґрунтовується певною мірою таким
показником як структура злочинності. Територія і період часу як характерні
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ознаки поширеності злочинності, аналізуються нами в межах такого показника
злочинності як географія злочинності.
Слід вказати, що все вище наведене поєднане єдиним кількісно-якісним
аналізом суспільства, який, в свою чергу, розкриває соціальну природу
злочинності. Таким чином, злочинність як явище може бути оцінена і навіть
виміряна у певних кількісних і якісних показниках, що є важливим для
з’ясування сутності цього явища, виявлення його внутрішніх взаємозв’язків
залежно від зовнішніх чинників.
До

таких

злочинності,

показників

структуру

відносять

злочинності,

рівень
динаміку

злочинності,
злочинності,

коефіцієнти
географію

злочинності та «ціну» злочинності. Дослідження змісту наведених показників в
межах кримінологічної характеристики дає можливість здійснити опис
характерних рис злочинності, що розкривають її соціально-кримінальний,
системний та статистичний зміст [437, с. 243].
З аналізу структури кримінологічної характеристики випливає висновок
про наявність в ній елементів кримінально-правової або криміналістичної та
інших характеристик, що є цілком природньо, доцільно і виправдано, якщо
вони мають кримінологічне значення. Тому правильно досліджувати не стільки
самостійну систему кримінологічних ознак злочинів, скільки вивчати певну
сукупність ознак, які мають значення і для кримінології, і для інших наук, але в
іншому аспекті, обумовленому специфікою цілей і завдань формування
відповідної галузевої характеристики та окремої системи знань.
Слушною видається думка, що жодна з галузевих характеристик не
здатна всебічно охопити ознаки, що мають важливе значення для організації та
здійснення протидії злочинності. Відомості, наведені в цих характеристиках, не
однопорядкові і не конкуруючі, хоча і досить близькі за суттю. Вони
призначені для вирішення різних завдань і є складовими елементами різних
систем, тому повинні бути досліджені паралельно і в комплексі. Саме тому,
встановлені в ході дослідження кореляційні зв’язки та залежності між

261

елементами системи, що сприяє визначенню невідомих компонентних
складових, забезпечують прикладний характер кримінологічної характеристики
[248, с. 581-586].
Проаналізувавши офіційну статистику, слід дійти висновку [324], що в
останні десятиліття в Україні відбулося зростання загальної кількості
зареєстрованих кримінальних правопорушень, хоча стрімкого зростання рівня
зареєстрованої злочинності не відбулося:
Зареєстровано злочинів

Рік
2015
2016
2017
Для

Всього
565182
592604
523911
порівняння,

у

2007

Питома вага
злочинів
проти
Злочини проти
правосуддя,
правосуддя
%
9693
1,71
9323
1,57
8589
1,64
році правоохоронними органами було

зареєстровано 401 293, у 2008 році – 384 424, а у 2009 – 434 678 злочинів.
Досить різке зростання злочинності відбулося в 2011 році, тоді було
зареєстровано вже 511 833 кримінальних правопорушень [135, с. 13-20].
Зауважимо, що таке зростання не може пов’язуватися із прийняттям нового
Кримінального процесуального кодексу України, який набрав чинності
наприкінці 2012 року. Хоча цей процесуальний закон і запровадив новий
порядок реєстрації вчинених злочинів та механізми впливу на бездіяльність
слідчих, в цілому, це не вплинуло на загальну кількість зареєстрованих
злочинів (563 560 правопорушень у 2013 році та 529 139 у 2014 році).
Цілком

природньо,

виходячи

із

характеристики

злочинів

проти

правосуддя, наведеної у попередньому розділі дослідження, дійти висновку що
серед цієї категорії переважають злочини середньої і невеликої тяжкості:

Рік
2015

Зареєстровано
злочинів
проти
правосуддя
9693

Тяжкі
Особливо тяжкі
К-ть
8

%
0,08

К-ть
233

%
2,4

Середньої
тяжкості
К-ть
4470

%
46,1

Невеликої
тяжкості
К-ть
4982

%
51,4

262

2016

9323

5

0,05

279

2,9

4620

49,5

4419

47,4

2017

8589

3

0,03

390

4,5

4352

50,6

3844

44,8

Серед зареєстрованих злочинів проти правосуддя майже 40% складає
невиконання судового рішення (ст.382 КК України), що є злочином середньої
тяжкості. У 2017 році, наприклад, зареєстровано 3283 злочини даного виду.
Друге місце за кількістю злочинів – від 15 до 19% посідає ухилення від
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (ст.389 КК України). У 2017
році зареєстровано 1153 таких злочинів. Порушення правил адміністративного
нагляду (ст.395 КК України) – на третьому місці за кількістю зареєстрованих
злочинів. Щороку їх кількість складає приблизно 7-10 % від загальної кількості
злочинів проти правосуддя. Не складно помітити, що «лідерами» серед
зареєстрованих злочинів проти правосуддя є ті, які так чи інакше посягають на
правосуддя «ззовні». Точніше, ці злочини спрямовані на перешкоджання
реалізації принципу обов’язковості судового рішення і вчинюються тими
особами, які зобов’язані виконати певні юридичні обов’язки або понести
визначені негативні наслідки в силу закону і рішення суду.
Водночас, викликає здивування незначна кількість зареєстрованих
злочинів, суспільна небезпека яких не викликає сумніву адже вони вчинюються
спеціальними суб’єктами, а саме слідчими, прокурорами, суддями. Наприклад,
у 2017 році зареєстровано лише 120 злочинів «Завідомо незаконні затримання,
привід, домашній арешт або тримання під вартою» (ст.371 КК України); 91
злочин «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»
(ст.372 КК України); 84 злочини «Порушення права на захист» (ст.374 КК
України); та 31 злочин «Примушування давати показання» (ст.373 КК України).
Ми переконані, що наведена статистика обумовлена виключно високим
рівнем латентності даних видів злочинів та, в цілому, не відображає реальний
стан речей. Узагальнена статистика за видами злочинів проти правосуддя:
Окремі види злочинів
проти правосуддя

Ст. 371 КК України

Кількість зареєстрованих
злочинів
2016
2017
2015

54

60

120

Питома вага серед злочинів
проти правосуддя
2015
2016
2017

0,55

0,64

1,39
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Ст. 372 КК України
Ст. 373 КК України
Ст. 374 КК України
Ст. 375 КК України
Ст. 376 КК України
Ст. 376-1 КК України

43
8
43
206
81
18

37
20
37
174
57
37

91
31
84
285
107
60

0,44
0,08
0,44
2,12
0,83
0,18

3,61
0,21
0,39
1,86
0,61
0,39

1,05
0,36
0,97
3,31
1,24
0,69

Ст. 377 КК України
Ст. 378 КК України
Ст. 379 КК України
Ст. 380 КК України
Ст. 381 КК України
Ст. 382 КК України

27
4
3
0
2
3683

27
7
0
2
0
3858

33
3
0
0
1
3283

0,27
0,04
0,03
0
0,02
37,99

0,28
0,07
0
0,02
0
41,38

0,38
0,03
0
0
0,01
38,22

Ст. 383 КК України
Ст. 384 КК України
Ст. 385 КК України

425
662
22

534
684
24

538
724
25

4,38
6,82
0,22

5,72
7,33
0,25

6,26
8,42
0,29

Ст. 386 КК України

67

66

59

0,69

0,70

0,68

Ст. 387 КК України

21

37

49

0,21

0,39

0,57

Ст. 388 КК України

830

873

666

8,56

9,36

7,75

Ст. 389 КК України

1898

1481

1153

19,58

15,88

13,42

Ст. 389-1 КК України

70

59

25

0,72

0,63

0,29

Ст. 390 КК України

42

62

80

0,43

0,66

0,93

Ст. 391 КК України
Ст. 392 КК України
Ст. 393 КК України
Ст. 394 КК України
Ст. 395 КК України
Ст. 396 КК України
Ст. 397 КК України
Ст. 398 КК України
Ст. 399 КК України

133
11
52
8
1047
137
60
27
4

86
2
45
13
745
171
87
33
5

100
7
45
11
612
235
113
44
4

1,37
0,11
0,53
0,08
10,80
1,41
0,61
0,27
0,04

0,92
0,02
0,48
0,13
7,99
1,83
0,93
0,35
0,05

1,16
0,08
0,52
0,12
7,12
2,73
1,31
0,51
0,04

Ст. 400 КК України

3

0

1

0,03

0

0,01

У відповідності із ст. 216 Кримінального процесуального кодексу
України злочини проти правосуддя розслідуються переважно органами
Національної поліції і прокуратури. Незначний відсоток справ розслідується
органами податкової поліції і органами безпеки:
Рік

Злочини

Прокуратурою
України

Національною
поліцією

Органами
податкової

Органами
безпеки
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проти
правосуддя

2015
2016
2017

9693
9323
8589

України
Кількість
злочинів

703
781
1443

%

Кількість
злочинів

%

7,25
8,37
16,80

8965
8495
6983

92,48
91,11
81,30

поліції
України
Кількість
%
злочинів

10
13
12

0,10
0,13
0,13

України
Кількість
Злочи
нів

%

15
15
75

0,15
0,16
0,87

Серед злочинів, які розслідуються органами прокуратури, злочини проти
правосуддя складають незначний відсоток.
Окремі види злочинів проти
правосуддя

Кількість
зареєстрованих
злочинів
2015
2016
2017

Питома вага серед
злочинів проти
правосуддя
2015 2016 2017

Ст. 371 КК України
Ст. 372 КК України
Ст. 373 КК України
Ст. 374 КК України
Ст. 375 КК України
Ст. 376 КК України
Ст. 376-1 КК України
Ст.377 КК України
Ст. 382 КК України

54
42
8
41
188
16
7
5
175

59
34
18
33
163
13
12
1
242

105
78
22
60
254
16
30
1
516

7,7
6
1,1
5,8
26,7
2,3
1
0,7
24,9

7,6
4,8
2,3
4,2
20,9
1,7
1,5
0,1
31

7,3
5,9
1,5
4,2
17,6
1,1
2,1
0,1
36

Ст. 383 КК України

20

27

35

2,9

3,5

2,4

Ст. 384 КК України
Ст. 396 КК України

50
26

44
59

67
123

7,1
3,7

5,6
7,6

4,6
8,5

Ст. 397 КК України

19

31

47

2,7

3,9

3,3

Аналіз результатів розслідування злочинів проти правосуддя органами
прокуратури України і Національної поліції України, робить очевидним, що
зовсім незначна кількість справ доводить до передачі до суду:

Рік

Злочини
проти
правосуддя

Національною поліцією
України
Передано до
Передано до
Розслідувано
Розслідувано
суду
суду
Прокуратурою України

2015

9693

703

43 (6,1%)

8965

2347 (26,1%)

2016

9323

781

42 (5,3%)

8495

1744 (20,5%)

2017

8589

1443

31 (2,1%)

6983

1759 (25,1%)
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Звертає увагу, що із 703 справ у 2015 році, 781 справи у 2016 році та 1443
справи у 2017 році органами прокуратури оголошено, відповідно, лише 68; 53
та 59 підозр. В органах Національної поліції України цей показник дещо
вищий: 8965 справ у 2015 році – 2525 підозр; 8495 справ у 2016 році – 1903
підозри; 6983 справи у 2017 році – 1871 підозра.
Переважна більшість кримінальних проваджень закривається і не
передається на розгляд суду. І якщо Національною поліцією України
закривається близько 70% проваджень, то статистика, подана органами
прокуратури України, настільки формальна і поверхова, що кількість заритих
проваджень перевищує загальну кількість розслідуваних прокуратурою
злочинів проти правосуддя [46].
Рік

Залишок на
кінець року
(не
розглянуто)
652

Національною
поліцією

2015

Злочини
розслідувані,
провадження
закрито
1054

6306 (70,34%)

Залишок на
кінець року
(не
розглянуто)
6505

2016

1271

734

5992 (70,53%)

6660

2017

1420

1407

4907 (70,27%)

5240

У переважній більшості випадків підставами закриття проваджень є
положення, що передбачені у пп. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме:
встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена
відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; набрання чинності
закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене
особою; наявність вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав чинності,
або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по
тому самому обвинуваченню;
Водночас, слід відмітити значу кількість скарг на рішення слідчих і
прокурорів про закриття провадження: у 2015 році відповідно 12790 і 1037; у
2016 році відповідно 11889 і 1117; у 2017 році відповідно 12763 і 1090 скарг. На
жаль, дані офіційної статистики не дають можливості відстежити результати

266

розгляду цих скарг, проте сам факт масового їх подання свідчить про суттєві
недоліки в системі розслідування злочинів проти правосуддя.
Підкреслимо, що судами розглядається майже 100 відсотків справ щодо
злочинів проти правосуддя, які надходять до них у звітному періоді, і
завершується розгляд переважно постановленням обвинувального вироку 1:
Рік

2015
2016
2017
2018

Надійшло
справ до
суду
2534
1892
1851
1887

Розглянуто
справ

2378
1750
1672
1620

З них розглянуто
з
постановленням
вироку
2084
1516
1439
1385

Засуджено
осіб

Виправдано
осіб

2071
1506
1437
1373

27
27
14
23

Досить значний відсоток справ закінчується затвердженням угод про
визнання винуватості (467 угод у 2015 та 2016 роках, 345 угод у 2017 році, 390
угод у 2018 році), і зовсім незначний – застосування примусових заходів
медичного характеру (4 у 2015 та 2016 роках, 8 у 2017 році, 19 у 2018 році) та
примусових заходів виховного характеру (по одному випадку у 2015, 2016 та
2018 роках).
Кримінологічний

аналіз

проблем

злочинності

проти

правосуддя

порівняно з аналізом загальнокримінальної злочинності є надзвичайно
складним

через

багатофакторну

структуру

детермінації

цих

злочинів.

Оцінювання реального рівня злочинності проти правосуддя ускладнене через
високий рівень її латентності [30, с. 172]. На думку окремих дослідників,
злочини проти правосуддя характеризує: відносно визначене коло осіб, здатних
бути суб’єктами злочинів; зумовленість злочинів ситуаційними чинниками, що
проявляються у зв’язку із проведення процесуальної діяльності; специфічна
мотивація злочинної поведінки; цілеспрямований вибір жертв посягання;
високий рівень латентності; соціальні негативні наслідки, які виходять за межі
заподіяння шкоди окремим індивідам і за межі конкретного кримінального
1

Таблиці розроблені автором на підставі даних судової статистики, оприлюдненої
Державною судовою адміністрацією URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ (дата
звернення 21.07.2019).
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провадження; можливість досягнення високої ефективності в соціальному
запобіганні [450, с. 217].
Суспільна небезпека злочинів проти правосуддя полягає, зокрема, у тому,
що злочини цієї категорії суттєво підривають авторитет органів, які
забезпечують не лише охорону права і судочинство, а й державу в цілому,
породжуючи невпевненість суспільства у спроможності державних інститутів
ефективно протистояти злочинності [31, c. 57]. Будь-яке застосування
неправових методів у правоохоронній чи судовій діяльності з протидії
злочинності створює в суспільстві правовий нігілізм, тобто фактичне
несприйняття принципу законності та здійснення правосуддя. Як наслідок, у
правосвідомості людей зароджується негативна оцінка діяльності органів
правопорядку та їх осуд. Крім того, злочинам проти правосуддя притаманна
висока латентність, яка обумовлюється високим рівнем корпоративності,
бажанням не допустити суспільного розголосу наявних фактів постановлення
завідомо неправосудних рішень, тиском на свідків, фальсифікацією доказів,
силових способів отримання показань тощо. У випадках, коли цього уникнути
не вдається і справи розглядаються судом, призначаються незначні покарання.
Також

не

можна

не

враховувати

високий

рівень

корумпованості

правоохоронної системи, використання службових повноважень у корисливих
цілях. Усе це негативно впливає на ефективність застосування кримінального
закону [81, с. 172].
Найчастіше під латентною злочинністю розуміють незареєстровану
державними органами частину фактичної злочинності (тобто, незареєстровану
частину усієї сукупності злочинів, що вчинюються в суспільстві) [151, с. 110].
Х. Д. Алікперов та Р. І. Расулов до латентної злочинності відносять ті злочини,
які були вчинені, але не стали відомими правоохоронним органам, або стали їм
відомі, але були приховані від реєстрації [12, с. 14].
Традиційно латентну злочинність кримінологи поділяють на природну та
штучну. Під штучною латентністю зазвичай розуміється результат діяльності
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правоохоронних органів, який охоплює випадки приховування ними злочинів
[133, с. 88–89]. Найбільш поширеними випадками таких фактів є відмова від
прийняття заяви з незаконних підстав; прийняття заяви з наступним її
знищенням і, відповідно, бездіяльністю стосовно невнесення відомостей про
злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань; необґрунтоване закриття
кримінального

провадження (в окремих випадках поєднане зі знищенням

доказів).
До мотивів приховування злочинів зазвичай кримінологи відносять
надмірну завантаженість працівників правоохоронних органів, прагнення
зменшити обсяг роботи на службі; впевненість, що розкрити злочин не
вдасться; виконання вказівок вищих керівників; корисливі мотиви (отримання
хабара за приховування злочину у грошовій формі або у формі зустрічних
послуг) [151, с. 111]. Такі дії відбуваються, як правило, з метою отримати
позитивну оцінку своєї службової діяльності. Окрім того, неправомірні дії
працівників правоохоронних органів, що зумовлюють штучну латентність
злочинів, є наслідком отримання представниками правосуддя неправомірної
вигоди.
Природна латентність – це латентність, коли про вчинені злочини
вірогідно знають лише самі правопорушники та причетні до цього особи.
Природна латентність існує об’єктивно і реально. Це «закриті від сторонніх
очей події, про які до певного часу не можна сказати, що це злочини».
Наприклад, вбивства, латентність яких пов’язана з безвісти зниклою особою
[247, с. 88]. Висловлюється також думка, що природна латентність ґрунтується
на природному прагненні, практично, кожного злочинця приховати своє діяння
і ухилитися від відповідальності. Іноді до природної латентності відносять
злочини, які завдали шкоду конкретній особі, про які потерпілі не заявили в
правоохоронні органи. Зазвичай, в основі такої пасивності лежить або страх
помсти з боку злочинців, або невіра в те, що правоохоронні органи зможуть
відновити справедливість і притягнути до відповідальності винних. Оскільки
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таку ситуацію не слід вважати природною, все латентні злочини можна
поділити на три групи: 1) невиявлені; 2) не заявлені; 3) приховані [151, с. 111].
А. П. Закалюк виокремлює ще й межову латентність, під якою розуміє
сукупність злочинів, вчинення яких невідоме потерпілому, або ж факт їхнього
вчинення не сприймається чи не усвідомлюється потерпілим як злочин [133, с.
178]. Цей науковець слушно зазначає, що такий поділ не охоплює всі можливі
причини та механізми латентизації злочинів. Учений пропонує інший варіант
поділу латентних злочинів залежно від причин і механізмів їхньої латентизації
[133, с. 178]. Згідно з цим поділом усі латентні злочини відповідно до вказаних
підстав (причини і механізми набуття латентності) поділяються на шість
основних груп: злочинні прояви, які з низки причин (вчинення з необережності,
правова некомпетентність тощо) помилково не сприймаються як передбачені
КК України кримінально карані діяння; злочини, про які потерпілі з різних
мотивів не повідомляють компетентним органам; злочини, в яких немає
персоніфікованого потерпілого суб’єкта, зацікавленого повідомляти про їхнє
вчинення (посягання на державні, загальносуспільні об’єкти та відносини);
злочини, факт вчинення яких відомий обмеженому колу осіб або лише тим, хто
вчинив ці злочини проте через вжиття ними спеціальних заходів щодо
непоширення відомостей про згадані прояви, а також через незаінтересованість
у

цьому

потерпілих

повідомлення

про

злочини

не

надходять

до

правоохоронних органів; злочини, інформація про які відома правоохоронним
органам, але вони (помилково або свідомо) не оцінені ними у встановленому
кримінально-процесуальному порядку як кримінальні карані діяння та залишені
поза обліком. Це так звані “приховані” злочини; злочини, стосовно яких
прийняте необґрунтоване процесуальне рішення щодо відсутності події або
складу злочину [133, с. 178].
Причини латентності злочинів проти правосуддя істотно відрізняються
від причин латентності інших видів злочинів. Якщо, наприклад, латентність
крадіжок, вимагання, хуліганства та багатьох інших злочинів пояснюється,
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головним чином, тим, що потерпілі не завжди звертаються в правоохоронні
органи, то незаконно заарештовані, невинно засуджені або примушені до
давання неправдивих показань, навпаки, дуже часто пишуть численні скарги в
різні інстанції, але вони, як правило, залишаються безрезультатними: довести
факт порушення закону слідчим, прокурором або суддею дуже важко, а іноді
неможливо. По-друге, навіть зареєстровані злочини, вчинені співробітниками
правоохоронних органів, на відміну від інших правопорушень, рідко
передаються

до

суду;

справа,

зазвичай,

обмежується

дисциплінарним

стягненням або звільненням зі служби. Це пояснюється як корпоративною
«солідарністю» юристів, які поблажливо ставляться до порушення законності
своїми

колегами,

так

і

більш небезпечними

причинами:

особистими

знайомствами в керівних колах, підкупом посадових осіб, кримінальними
зв'язками [261, с. 372].
Серед обставин виникнення умов та причин високої латентності злочинів
вчені виділяють [110, с. 427]: обставини, безпосередньо пов’язані з
характеристикою злочинного посягання і поведінкою злочинця (низький
ступінь очевидності вчиненого діяння, ретельна діяльність винного щодо
приховування злочинного посягання та ін.); обставини, пов’язані з поведінкою
потерпілих, свідків, очевидців (з тих чи інших мотивів вказані особи не
повідомляють відповідним органам про вчинені злочини); обставини, пов’язані
з діяльністю правоохоронних органів (відсутність належної реакції з їх боку на
виявлену інформацію про вчинення насильства, порушення встановленого
порядку

ведення

статистичного

обліку

вчинених

злочинів,

випадки

приховування від обліку вчинених злочинних посягань, випадки помилкової
кваліфікації вчиненого злочину як адміністративного, цивільно-правового і
дисциплінарного

правопорушення,

низька

кваліфікація

працівників

правоохоронних органів, недовіра населення до їхніх можливостей тощо.).
Головною методологічною проблемою, яка виникає при вивченні
латентної злочинності, є питання про її пізнаваність. Непізнаваною латентна
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злочинність є тому, що інформацію про неї приховують люди. В принципі, про
кожен із вчинених злочинів комусь відомо (злочинцеві, постраждалим,
очевидцям). Латентною вона виявляється лише в силу того, що ця інформація
не потрапила в орбіту правоохоронних органів або не була ними належним
чином реалізована. Отже, ми не знаємо про латентну злочинності не тому, що
не можемо її пізнати, а тому що не спрацювали ті чи інші соціальні механізми
передачі інформації. Сутність пізнання латентної злочинності полягає в
частковому або повному відновленні порушених каналів інформації і отриманні
відомостей про невідомі раніше злочини (іноді в неофіційній, але прийнятній
для наукових цілей формі). Наприклад, потерпілий не повідомив про вчинений
щодо нього злочин у правоохоронні органи, але повідомив про це науковому
співробітнику, який проводив опитування.
Видається вірним висновок [151, с. 112], що латентна злочинність, в
принципі, пізнавана. Проблема її пізнання полягає в розробці відповідних
методик, які дозволили б з максимальною точністю пізнати її масштаби,
структуру, динаміку та інші характеристики. Для цього необхідно розробляти
методи і методики вивчення латентної злочинності, удосконалювати процедуру
їх коректного наукового застосування з тим, щоб з кожним етапом дослідження
дані про досліджувані об’єкти все більше і більше наближалися до об'єктивних.
Також доцільно проводити вивчення латентної злочинності на основі наявного
дослідницького інструментарію, оскільки інформація про неї (навіть з
урахуванням помилок репрезентативності і похибок, властивим тим або іншим
методам) має значну наукову і практичну цінність.
Стосовно виявлення латентної злочинності окремі науковці пропонують
використовувати для цього статистичні, соціологічні, логіко-математичні,
економічні, історичні та політологічні методи.
Зокрема,

для

пізнання

латентизації

пропонується

застосування

вибіркових спостережень. Наприклад, встановлення якостi фактичної i
латентної злочинностi на пiдставi даних про злочини, що були зареєстрованi,
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але перед тим мали певний перiод латентностi. В.Ф. Оболенцев стверджує, що
відповідно до статистичної теорії дослідження фактичної і латентної
злочинності цілком можливо шляхом аналізу певної кiлькостi злочинiв як
репрезентативної вибірки за умови додержання певних правил (вимог). Період
латентності вчений встановлює як різницю між даними п.11 картки – Форми
№1 про дату вчинення злочину і даними п.8 цієї ж картки про дату постановки
його на централiзований кримiнально-статистичний облiк. Підрахування
показника середнього періоду латентності дослідник здійснює за загальними
правилами обчислення середніх величин. Далi здійснюється аналіз залежності
середнього періоду латентності від характеристик посягання і правоохоронної
діяльності, що вiдображенi у вiдповiдних роздiлах карток статистичного облiку
[312, с. 12].
Соціологічне

спостереження

–

це

цілеспрямоване

сприйняття

дослідником окремих фактів соціального життя, тих чи інших фрагментів
соціальних процесів. Соціологічне спостереження буває включеним і повним.
Включене – це такий вид соціологічного спостереження, коли дослідник сам
стає учасником досліджуваних процесів і спостерігає їх як би зсередини. При
цьому, вивчення латентної злочинності зазначеним методом пов’язане з певним
ризиком.
Повне соціологічне спостереження – це спостереження зі сторони.
Дослідник спостерігає і реєструє будь-які явища (в нашому випадку латентні
злочини).
Вивчення віктимізації як дослідницький метод в 60-і рр. ХХ ст. увійшло в
набір стандартних процедур, за допомогою яких досліджують латентну
злочинність в розвинених країнах. «Віктіма» – в перекладі з латинської це
жертва, віктимізації – процес перетворення громадян у жертв злочину. У
поєднанні з методом експертних оцінок цей метод дає досить високий рівень
достовірності даних про латентність злочинів, що завдають шкоду певній
жертві.
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На практиці застосовують кілька варіантів вивчення віктимізації:
невизначене опитування (не уточнюється, жертвою якого злочину стала
особистість і коли це сталося); опитування по певній категорії злочинів;
опитування про віктимізацію за певний період; розширене опитування – з
уточненням, чи зверталися громадяни за допомогою в правоохоронні органи,
чи зареєстрували там інформацію про злочин, чи знайшли злочинця, засудили
його (іноді з уточненням причин – чому не зверталися, чому не були вжиті
заходи).
За результатами опитування розраховується, який відсоток опитаних
громадян виявився жертвою злочинів. Ця цифра характеризує злочинність, що
завдає шкоду жертвам. Її зіставлення з даними офіційної статистики дозволяє
розрахувати масштаби латентної злочинності. Якщо проводився розширений
варіант опитування, то розрахунок латентної злочинності можна робити
безпосередньо на основі результатів інтерв’ювання.
У практиці вивчення латентної злочинності застосовуються такі варіанти
цього методу, як невизначене опитування («Чи вчинили ви будь-який злочин
протягом усього життя?»); анкетування з визначенням конкретних злочинів
(опитуваному пропонується перелік злочинів: вчинене підкреслити [151, с.
115]; якщо факти мали місце неодноразово – цифрою вказати, скільки разів за
визначений період).
Важливим методом виявлення штучної латентності злочинів є вивчення
документів правоохоронних органів та суду. Наприклад, відмов слідчих внести
відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань [334, с. 23].
Наявність латентної злочинності «створює в певному мікросередовищі
психологічну обстановку безкарності суспільно небезпечних діянь, що, у свою
чергу, заохочує осіб, що вчинили злочини продовжувати і поширювати свою
злочинну діяльність [196, с. 126].
Криміналістична

наука

володіє

достатньо

широким

арсеналом

можливостей для виявлення латентної злочинності, оскільки саме під час

274

розслідування злочинів особа, яка здійснює досудове розслідування, працівник
оперативно-розшукового органу безпосередньо стикається з тими причинами і
умовами, які обумовлюють штучну латентність злочинів проти правосуддя.
Криміналістична методика по виявленню латентних злочинів проти правосуддя
звертається безпосередньо до практики. Вона розробляє криміналістичні
правила і способи виявлення латентних злочинів проти правосуддя, які
вчиняються співробітниками правоохоронних органів [290, с. 62].
Важливим

методом

дослідження

латентної

злочинності

є

метод

експертних оцінок, у межах якого опитуються фахівці, які є компетентними у
тих питаннях, що досліджуються (наприклад, працівники правоохоронних
органів,

науковці,

викладачі).

Експерти

можуть

володіти

додатковою

інформацією про злочини із різних джерел [409, с. 47]. Проте, як слушно
акцентує С. М. Храмов, проблема використання цього методу полягає в тому,
щоб знайти достатньо кваліфікованих експертів, здатних надати оцінку,
правильність якої може бути підтверджена лише через певний проміжок часу
[447, с. 75]. Досить часто метод експертних досліджень використовується під
час кримінологічних наукових досліджень.
Вивчення громадської думки з різних питань може переслідувати дві
мети: по-перше, моніторинг громадської свідомості; по-друге, вивчення
реальних явищ соціального життя через відображення їх у свідомості мас.
Одним з аспектів суспільної небезпеки злочинності є народжений нею страх,
тривогу, втрату людьми відчуття безпеки. В цьому сенсі, навіть якби
громадська думка не відображало реальної картини фактичної злочинності,
вивчення її не було б позбавлене сенсу. Якщо люди вважають, що злочинність в
суспільстві дуже поширена – це симптом соціальної хвороби. Це означає, що
громадяни не вірять офіційній інформації, вони вважають, що держава
недостатньо ефективно бореться зі злочинністю. Надмірно завищені уявлення
про поширеність кримінального способу життя можуть підштовхнути окремих
громадян на шлях вчинення злочинів. В цьому ракурсі громадська думка про
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злочинність – самостійна складна і актуальна проблема, вивчення якої може
розкрити чимало латентних соціальних недоліків. Водночас, цінність вивчення
громадської думки про латентну злочинність тільки цим не обмежується.
Стосовно деяких видів злочинів, громадська думка може бути достатньо
об'єктивним джерелом інформації про рівень латентності.
Метод факторного аналізу заснований на тому, що різні соціальні явища і
процеси взаємопов'язані. Якщо вдається встановити залежність між двома
явищами і виміряти величину цього зв'язку, то по змінам одного явища можна
судити про те, як змінюється інше, що знаходиться у залежності від нього.
Особливу цінність цей метод має в тому випадку, коли вдається виявити зв'язок
між феноменами явними і прихованими (наприклад, між рівнем безробіття і
рівнем фактичної злочинності). Вимірюючи параметри тих явищ, які легко
виявити (досліджуючи їх динаміку), можливо розраховувати параметри
латентних феноменів.
Водночас, цей дослідницький метод відноситься до числа надзвичайно
складних, оскільки, по-перше, злочинність – явище багатофакторне, причому
одні чинники детермінують зростання злочинності, а інші – зниження.
Врахувати всі фактори непросто і в цьому полягають труднощі першого етапу
розробки цього методу. По-друге, значну складність представляє вимірювання
коефіцієнтів залежності злочинності від тих чи інших факторів [151, с. 118].
На думку В. М. Кудрявцева, особа правопорушника позв’язує причину і
наслідок, оскільки діяльність людини не може бути звичайною реакцією на
зовнішні фактори, а конкретна ситуація породжує вольовий акт у взаємодії з
особистістю конкретного індивіда [230, с. 10]. Слушним вбачається підхід
О. Г. Кальмана, відповідно до якого спроба створити єдине вченнч про
особистість злочинця є певного роду утопічним, оскільки кожна людина є
специфічною й індивідуальною. Кожна людина у напруженій психологічній
ситуації, під впливом емоційних реакцій спроможна вчинити будь-який злочин,
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тому виділити окремі риси злочинця, які б принципово відрізняли його від
законослухняного громадянина, надзвичайно складно [161, с. 86-87].
С.С. Мірошниченко серед усіх злочинців виділяє особливу категорію
«особистість злочинця» як наукову абстракцію для розуміння того, що різні
форми злочинної поведінки по-різному проявляються у реальній дійсності
залежно від багатьох соціально-демографічних, психологічних якостей особи,
які мають кореляційну залежність відносно вчиненого злочину. Під поняттям
«особа злочинця, яка вчинила злочин проти правосуддя» вчений розуміє
сукупність

таких

істотних

і

стійких

корисливо-індивідуалістичної

спрямованості морально-психологічних установок, властивостей і ознак,
різною мірою притаманних особам, які вчинили злочин проти правосуддя. А їх
загальна характеристика відтворюється у сукупності соціально-демографічних,
морально-психологічних та кримінально-правових ознак.
Дослідник доходить висновку, що найчастіше злочини проти правосуддя
вчиняються особами чоловічої статі, віком старше 29 років, та особами із
середньою, середньо-спеціальною та вищою освітою [281, с. 415].
За офіційною статистикою, злочинні посягання проти правосуддя
вчиняють переважно особи, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення.
Відсоток злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння, чи
вчинених групою осіб, зовсім незначний:
Рік

2015

Вчинені особами,
які раніше
вчиняли
кримінальні
правопорушення,
%
67,84

Вчинені
групою осіб,
%

Вчинені у
стані
алкогольного
сп'яніння, %

Вчинені
неповнолітніми
або за їх
участю, %

0,35

1,74

1,03

2016

68,05

0,21

2,15

0,84

2017

67,68

1,54

2,02

0,64

2018

79,50

0,78

2,69

0,26

Соціально-психологічна структура особи включає передусім соціальнообумовлені індивідуальні особливості, психологічні процеси, систему потреб,
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спрямованість особи, соціальні установки і орієнтації, моральні якості, знання,
звички,

досвід

[250,

с.

154-160].

Соціально-психологічний

механізм

індивідуальної поведінки надзвичайно складний. Людина, як правило, добре
знає морально-правові принципи, але дотримується їх вибірково. І ця
вибірковість особливо яскраво проявляється при вирішенні правових питань.
Даючи соціально-психологічну характеристику осіб, які вчинили злочини
проти правосуддя, варто погодитися з думкою, що для них притаманне
викривлене відчуття незалежності від нормативної системи, правовий нігілізм,
орієнтація на задоволення своїх власних потреб та інтересів будь-якими
засобами, чітке усвідомлення протиправності своїх діянь [229, с. 142-143].
Виходячи

з

обгрунтованої

нами

вище

системи

злочинів

проти

правосуддя, доцільно виділити кілька груп суб’єктів, представники кожної з
яких наділені певними специфічними рисами, важливими для кримінологічної
характеристики злочинів даного виду. Одразу зауважимо, що наведений поділ є
досить умовним, і використовується лише в межах розробки кримінологічної
характеристики злочинів проти правосуддя. Отже, злочини у сфері правосуддя
можуть вчинюватися:
- працівниками правоохоронних органів (наприклад, завідомо незаконні
затримання, привід, арешт або тримання під вартою; порушення права на
захист; примушування давати показання; притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності тощо);
- суддями (наприклад, порушення права на захист; втручання в діяльність
захисника чи представника особи; постановлення завідомо неправосудного
судового рішення);
- учасниками судочинства (наприклад, завідомо неправдиве показання
свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта; відмова експерта
чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків);
- засудженими особами або особами, на яких рішенням суду покладені
певні юридичні обов’язки (наприклад, невиконання судового рішення;
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ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; ухилення від
відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі; втеча з
місця позбавлення волі або з-під варти; порушення правил адміністративного
нагляду);
- будь-якими іншими особами (наприклад, приховування злочину,
втручання в діяльність судових органів, незаконне втручання в роботу
автоматизованої системи документообігу суду; погроза або насильство щодо
судді, народного засідателя чи присяжного; посягання на життя судді,
народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їхньою діяльністю, пов’язаною
із здійсненням правосуддя; посягання на життя захисника чи представника
особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги
втручання в діяльність захисника чи представника особи).
Особи, які вчиняють злочини проти правосуддя, так би мовити,
«зсередини», наділені такою специфічною соціально-демографічною ознакою
як наявність досить високого соціального статусу, що дозволяє приймати
рішення стосовно обмеження основних конституційних прав окремих фізичних
осіб. Вказаними особами можуть вчинюватися такі злочинні діяння як завідомо
незаконне затримання, привід або арешт; притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності, примушування давати показання, порушення
права на захист; постановлення завідомо неправосудного судового рішення;
розголошення даних досудового слідства, дізнання, відомостей про заходи
безпеки щодо особи, взятої під захист, невжиття заходів безпеки стосовно такої
особи. Суб’єкти цих злочинів, зазвичай, займають відповідальні посади у
державних структурах. Це здебільшого посадовці середнього (35-55 р.) віку. Їм
притаманні достатньо високий рівень інтелекту, емоційна збалансованість та
розвинені вольові якості, чим і обумовлене займане достатньо високе соціальне
становище. Соціально-рольова складова структури таких осіб має багато
спільного з тими, хто вчинює посадові та корупційні злочини. Їх немайнове
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становище характеризується очевидною (чи прихованою) невідповідністю
рівня проживання рівню доходів [282, с. 419].
Азербайджанський дослідник Б. Мустафаєв пише, що серед суб'єктів
оперативно-розшукового процесу, фізичні особи – співробітники оперативнорозшукових органів – мають провідною роллю. Так як саме вони в ході своєї
діяльності безпосередньо здійснюють оперативно-розшукові заходи, збирають
значиму інформацію і з цією метою перебувають у відносинах з різними
особами, в тому числі кримінальними елементами.
Суб'єкти оперативно-розшукового процесу поділяються на такі категорії:
1) співробітники підрозділів оперативно-розшукової діяльності. Вони в свою
чергу складаються з посадових осіб оперативних органів, секретних і не
секретних співробітників. З метою дотримання таємності, інформація про
приналежність

несекретних

співробітників

до

оперативних

органів

конфіденційна; 2) особи, залучені до таємного співробітництва з метою
підготовки та проведення оперативно-розшукових заходів; 3) окремі особи, які
гласно допомагають здійсненню оперативно-розшукової діяльності [287,
с. 183].
Злочинців – співробітників правоохоронних органів також часто
характеризують як людей безпринципних, байдужих до вимог закону, які
ставлять свої особисті інтереси вище інтересів правосуддя, якому вони
покликані служити. Демографічні дані їх досить різні і тому не характерні для
аналізу особистості. Психологічна характеристика особистості цих злочинців
проявляється при вивченні мотивів їх злочинів: застосування незаконних
методів слідства, примус обвинувачених і свідків до неправдивих показань,
незаконний арешт, винесення завідомо неправосудного судового рішення тощо.
У випадку незаконного припинення провадження, винесення неправосудного,
надмірно м’якого або виправдувального вироку переважають особисті мотиви,
пов’язані, в більшості випадків, з корупцією, з виконанням прохань «високих
покровителів» винних або з близькими відносинами з представниками
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злочинного світу (що здебільшого залишається в тіні). У разі застосування
незаконних методів слідства на першому місці – «службові» мотиви:
помилково розуміється обов’язок викриття потенційного злочинця «будь-якою
ціною»; прагнення поліпшити звітні показники розкриття злочинів на своїй
ділянці; швидше закінчити розслідування тощо. Часто в подібних випадках
проявляються і кар’єристські прагнення [123, с. 389].
У багатьох подібних випадках спостерігається або так звана професійна
деформація особистості цих співробітників, що знаходить вираз в байдужості
до людей і їхньої долі, або ж явна некомпетентність і непідготовленість до
складної юридичної діяльності, в тому числі, незнання елементарних правових
вимог і невміння грамотно розслідувати або вирішити справу. Все це свідчить,
що таким працівникам не місце у правоохоронних органах.
Група осіб, які вчиняють такі злочини як приховування описаного майна
або такого, що підлягає конфіскації, чи на яке накладений арешт, невиконання
судового рішення є більш широкою і різноманітною як за віковим цензом, так і
за соціальним статусом. Особистісні характеристики цих осіб мають багато
спільного з характеристиками особистості пересічного громадянина. Однак
визначальною їх рисою є наявність обов’язку виконання певних дій,
призначених судом, або утримання від них. В цілому, особистість тих
злочинців,

які

перешкоджають

роботі

правоохоронної

системи,

характеризуються різноманітними ознаками. Мотиви їхніх посягань на інтереси
правосуддя цілком очевидні: полегшити долю обвинуваченого або, навпаки,
притягти до відповідальності завідомо невинувату людину; вирішити цивільну
чи іншу справу собі на користь. Іншими словами – досягти усіма незаконними
способами свого особистого інтересу (або інтересу співучасника, приятеля,
родича). Нерідко злочини проти слідчого, прокурора, судді продиктовані
помстою за законно прийняте рішення. Таким чином, в особистісному
відношенні ця група злочинців мало чим відрізняється від тих, хто вже
знаходиться під слідством або є підсудним. Авторами неправдивих доносів і
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неправдивих свідчень можуть бути і недоброзичливці позивачів, відповідачів,
підозрюваних – сусіди, співробітники та інші особи з їх найближчого оточення.
Їхні дії переважно викликані суто особистими мотивами (заздрість, помста,
образа тощо) [103].
Існує також категорія осіб, яка характеризується яскраво вираженими
рисами злочинців насильницького та корисливо-насильницького типів. Дії
таких осіб, що посягають на правосуддя, знаходять вираз у втручанні в
діяльність суду (судді), захисника чи представника особи; в умисному знищенні
або пошкодженні майна судді, народного засідателя чи присяжного, захисника
чи представника особи; перешкоджанні з’явленню свідка, потерпілого,
експерта, примушуванні їх до відмови давати показання чи робити висновки. У
виключних (особливих) випадках має місце посягання на життя, погроза або
насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, або посягання на життя
захисника чи представника особи у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною з
наданням правової допомоги. Водночас, іншим особам, які вчинюють злочини
проти правосуддя, притаманний яскраво виражений правовий нігілізм. Ці
особи, як правило, вводять правоохоронні органи в оману, даючи неправдиве
повідомлення про вчинення злочину, дають завідомо неправдиві показання,
будучи свідком, або беручи участь у кримінальному провадженні як експерт чи
перекладач, відмовляються від виконання покладених на них обов’язків [282, с.
420].
Водночас, спотворення істини може мати двояке походження: одне з них
є завідомою неправдою, а друге – добросовісна омана. І завідома неправда, і
добросовісна омана приводять до суддівської помилки, проте лише завідоме
неправдиве свідчення є кримінально караним діянням. Тому вкрай важливим є
розробка критеріїв розмежування завідомої неправди і добросовісної омани,
аби

не

допустити

притягнення

до

кримінальної

добросовісного, але такого, що помиляється, свідка [150, с. 42].

відповідальності
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І нарешті, особи, стосовно яких винесений обвинувальний вирок, що
набрав чинності, можуть вчинити злочини у вигляді ухилення від покарання, не
пов’язаного з позбавленням волі або покарання у вигляді обмеження чи
позбавлення волі. Під час відбування покарання вони можуть вчинювати такі
суспільно небезпечні дії як злісна непокора вимогам адміністрації виправної
установи; дії, що дезорганізують роботу виправних установ; втеча з місця
позбавлення волі або з-під варти; втеча із спеціалізованого лікувального
закладу. Найбільш схильними до втеч є особи, неодноразово судимі за тяжкі
злочини, яким призначені тривалі строки відбування покарання у виді
позбавлення волі (понад 5 років). Здебільшого це молоді люди, які не мають
сім’ї,

постійного

місця

проживання.

Психологічними

тестуваннями

(опитувальник Кеттела) у таких осіб зафіксовані і відповідні риси: низькі
розумові

здібності,

схильність

до

акцентуацій,

песимізму,

емоційної

нестійкості, відсутність навичок до абстрактного мислення та узагальнень,
конформізм, небажання спілкуватися, обережність, схильність до постійних
роздумів та самоаналізу (інтроверсія), підвищена тривожність [282, с. 420].
Розробка

системи ефективних

заходів боротьби

і попередження

злочинності у сфері правосуддя стає можливою, зокрема, і в результаті аналізу і
формулювання основних детермінант вчинення злочинів проти правосуддя, як
особистісних, так і загально соціальних. Криміногенні детермінанти, які
обумовлюють вчинення злочинів та встановлення кореляційного зв’язку між
соціальними,

політичними,

організаційно-управлінськими

причинами

та

умовами вчинення конкретних злочинів, входять до змісту кримінологічної
характеристики злочинів проти правосуддя [32, с. 163].
Відзначають, що детермінація – це об'єктивно існуюча обумовленість
речей і процесів. Будь-яке явище не виникає саме по собі, поза
навколишнього

середовища,

а

навпаки,

пов'язане

з

ним,

впливом
породжене

конкретними факторами і обставинами. Н.Ф. Кузнєцова, розглядаючи
детермінацію як зв'язок заподіяння, опосередкування і обумовленості, до
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основних її видів відносила причинність, що полягає в генетичному,
продукуючому зв'язку одного явища (причини) з іншим (наслідком), і
обумовленості, що складається зі створення можливості (ймовірності) настання
наслідку двома шляхами: сприянням формуванню причини і сприянням її
реалізації [236, с. 16].
У науковій літературі причини і умови досить часто пов'язують із
соціально-економічними суперечними моментами на різних етапах розвитку
держави. Наприклад, Е.М. Султанов вважає, що злочинність як соціально
явище детерміноване суперечливим характером процесів, що створюють і
відтворюють

негативні

соціально-економічні

процеси.

Непослідовна

приватизація, поляризація суспільства на багатих і бідних, бюрократизація
управлінського апарату, негативні соціальні трансформації, девіантна поведінка
молоді, приховане і явне безробіття виступають соціальною основою
злочинності [408, с. 8].
К.А. Радовицький відносить до детермінант злочинності криміналізацію
суспільних відносин, депопуляцію, духовну деградацію, тяжке становище
переважної частини населення [353, с. 10]. Г.Г. Смірнов відносить до них
антигромадську позицію (орієнтацію, установку) особистості, кримінальну
мотивацію або об'єктивні (зовнішні) обставини, що сприяють реалізації
злочинних задумів, несприятливі умови морального формування [396, с. 126].
Водночас, справедливо відмітити [472, с. 176], що все ж соціальні
детермінанти злочинності не є головними у формуванні злочинної поведінки, а
перебувають у тісному зв'язку із психологічними. Причини і умови
злочинності, в цілому, носять соціально-психологічний характер, тобто їх
соціальна складова нерозривно пов'язана із психологічними характеристиками
особистості. Безумовно, соціальні чинники є важливим елементом детермінації
злочинної поведінки, оскільки недоліки суспільного устрою безпосередньо
впливають на формування злочинної поведінки особистості. Але, слід
зауважити, що злочин вчинює конкретна особа, керуючись своїми власними
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переконаннями, інтересами, потребами, і не кожен суб'єкт вчиняє суспільно
небезпечне діяння в одних і тих же соціальних умовах. Злочин є результатом
взаємодії особистості і особливостей зовнішнього середовища, тому в механізмі
злочинної поведінки вони розташовані паралельно одне одному і в рівній мірі
взаємопов'язані з усіма його ланками, внаслідок чого не можна категорично
стверджувати, що важливіше у формуванні цього механізму – особистість або
зовнішнє середовище.
Наприклад, І.М. Даньшин вважає, що питання про першість (примат)
особистості або середовища в їхній криміногенній взаємодії не повинне
спеціально загострюватися. Вони співіснують паралельно і перебувають в
діалектичній взаємодії. При вчиненні одних злочинів виразно проявляються
риси і властивості несприятливого середовища; при вчиненні інших – негативні
якості і особливості особистості; а нерідко на вчинений злочин накладають
відбиток і середовище, і особистість [112, с. 67].
В.А. Номоконов з цього приводу стверджує, що детермінуючий вплив
конкретної життєвої ситуації на особистість пов'язаний не стільки і не тільки з
об'єктивним змістом, а й з її суб'єктивним значенням. Відомо, що в одній і тій
же об'єктивної ситуації різні люди поводяться по-різному. Суб'єктивне
значення ситуації залежить від поглядів, установок, ціннісних орієнтацій
людини, іншими словами, від морального «ядра» особистості. У різних
випадках при вчиненні тих чи інших злочинів співвідношення властивостей
особистості і ситуації може бути різним. Чим більше морально неповноцінною
є особа, тим менший «тиск» ситуації потрібен, щоб вона зважилася на злочин
[302, с. 26].
Зведення до мінімуму цінностей призводить до деформації потреб і
інтересів особистості, і, в кінцевому підсумку, до деформації її поведінки.
Результатом стає вчинення злочинів аналізованого виду. На думку окремих
дослідників [188, с. 94-95], до деформації в суспільній свідомості та практиці
боротьби

зі

злочинністю призвела відмова від

таких

демократичних
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конституційних принципів як принцип рівності всіх перед законом і судом.
Надмірна гуманізація, імунітети і безкарність певних категорій осіб і, водночас,
повна незахищеність інших, у поєднанні з підвищеною криміналізацією
суспільства справляє негативний вплив на морально-психологічний стан
співробітників правоохоронних органів, формуючи у них уявлення про
непереможність злочинності.
Надзвичайно важливим фактором злочинності, що можуть мати як
домінуючий, так і допоміжний вплив на злочинність у сфері правосуддя, є
причини та умови соціально-економічного характеру. Всі зміни економіки,
соціального захисту, зокрема осіб, які здійснюють правосуддя, безпосередньо
відбиваються на злочинності проти правосуддя. Зокрема, йдеться про
недофінансування судової системи, що впливає на матеріальне забезпечення
здійснення судочинства, створює можливості для зловживань з боку таких осіб,
зокрема

у вигляді

притягнення

завідомо

невинного

до

кримінальної

відповідальності.
Загальновизнано, що економічний інтерес є вирішальною домінантою
соціально значущої поведінки особи, а соціальна нерівність, яка обумовлена
соціальним статусом особи, є головною обставиною, що визначає формування
правової свідомості та її прояву. Сфера правосуддя не є виключенням. Через
глобальну стратифікацію різних суспільних груп і появу надто багатих і
«статусних» громадян, значно розширились можливості впливу на діяльність
судів і прийняття ними рішень. Водночас, економічні та соціальні реформи
дали поштовх до нових ідеологічних установок і цінностей – досягнення успіху
будь-якою ціною, мірилом якого стала кількість грошових одиниць. Не
оминуло це і систему правоохоронних органів і правосуддя. При вирішенні
дилеми служіння суспільству чи особистому збагаченню правоохоронці і
працівники судової системи іноді програють, адже безумовне виконання
службових обов’язків не підкріплюється ані достатніми матеріальними
благами, ані повагою суспільства [188].
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Цей висновок С.С. Мірошниченка цілком узгоджується, зокрема, з
даними дослідження, проведеного у 2018 році Американською торговельною
палатою в Україні. За результатами дослідження, 71% респондентів вважають,
що найбільш корумпованими державними органами є суди. Корупція
залишається значною проблемою і для представників бізнесу в Україні: 91%
респондентів зазначили, що стикалися з корупцією під час ведення бізнесу в
Україні, а це на 10% більше ніж у 2017 р. Боротьба з корупцією та створення
Антикорупційного суду мають стати пріоритетом на 2018 рік, адже на думку
бізнес-спільноти, викорінення корупції є ключем до економічного зростання та
залучення прямих іноземних інвестицій [318].
О.Г. Кальман справедливо обґрунтовує необхідність використання
діалектико-матеріалістичних принципів пізнання детермінації злочинності.
Вчений доводить, що в основу дослідження проблем детермінації і протидії
злочинності має бути покладений багатофакторний аналіз. Під факторами
злочинності розуміються такі негативні соціально-економічні явища і процеси,
які мають різне детермінуюче значення, у тому числі і казуальне, але у своїй
сукупності і взаємодії породжують, сприяють, видозмінюють і обумовлюють
існування і прояви цієї злочинності. Багатофакторний аналіз дає можливість
співставити різні групи соціальних факторів у їх взаємодії, виявити
взаємозв’язки між ними, провести комплексний аналіз впливу на етіологію
злочинності у сфері правосуддя як криміногенних, так і антикриміногенних
факторів, визначити явища і процеси суспільного життя, які потребують більш
інтенсивного

профілактичного

впливу.

У

залежності

від

регіональної

поширеності і масштабу дії вони вивчаються на загальнодержавному,
регіональному,

місцевому,

макросоціальному,

мікросоціальному,

індивідуальному рівнях, а також за видами злочинів і ступенем кореляційної
залежності.
Криміногенні фактори, які виступають як причини і умови злочинів, є
досить численними, різноманітними і обумовлюються суттєвими змінами у
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соціально-економічному

житті

суспільства,

потребують

постійного

кримінологічного моніторингу. За їхньою змістовною характеристикою вони
представлені цим вченим у вигляді шести груп: соціально-економічні,
політико-ідеологічні,

соціально-психологічні,

правові,

організаційно-

управлінські і фактори, пов`язані з правоохоронною і правозастосовною
діяльністю [160, с. 18].
Детермінаційний комплекс злочинів проти правосуддя складається з двох
груп причин і умов, а саме: причинний комплекс загального характеру, який в
цілому збігається з характером детермінант, які продукують злочинність в
цілому. До цієї групи відносяться недоліки і суперечливі моменти в
економічній, соціальній, духовно-моральної, правовій сферах, які, тим не менш,
слід розглядати крізь призму причин і умов, які притаманні саме злочинами у
сфері правосуддя. Специфічними причинами і умовами, характерними для
даної групи злочинів є низький рівень правової культури особистості, яка
вчинює злочин; правовий нігілізм; наявність конфлікту між різними
учасниками

судочинства;

слабка

захищеність

учасників

судочинства;

малоефективне застосування до учасників кримінального судочинства заходів
безпеки; недосконалість законодавчої бази, яка регламентує їхній захист; невіра
в

справедливість

правоохоронних

органів;

низький

рівень

кадрового

забезпечення і слабкий професіоналізм співробітників правоохоронних органів;
недостатня розробленість критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів;
їхня висока завантаженість; малоефективний контроль і нагляд за роботою
співробітників правоохоронних органів; професійна деформація; помилково
усвідомлені ними інтереси служби [32, c. 164].
Специфіка процесів детермінації досліджуваних злочинів знаходить вираз
також у тому, що особливості зовнішнього середовища (зокрема, сфери
кримінального судочинства) мають вирішальний вплив на формування
визначених і порівняно стійких характеристик особистості, злочинна поведінка
якої направлена на порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, які беруть
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участь

у

судочинстві.

Відмінною

рисою

детермінаційного

комплексу

розглянутих злочинів є наявність конфлікту між різними учасниками
кримінального судочинства. Особи, вчинюючи такі злочини, неминуче
перебувають у конфронтації зі своїми опонентами в кримінальному процесі. Ця
обставина безпосередньо впливає на мотивацію вчинення злочинів проти
учасників кримінального судочинства. В цілому, конфліктна ситуація, яка
розвивається в зв'язку із здійсненням правосуддя, в більшості випадків
стимулює вчинення злочину, оскільки перед особистістю в даному випадку
відкриваються великі можливості для протиправного задоволення своїх потреб
та інтересів [472, с. 19].
Деякі дослідники переконані [91, с. 257], що причини злочинності
доцільно

аналізувати

як

на

соціальному,

так

і

на

індивідуальному

(особистісному) рівнях. Головна з цих причин міститься в недосконалості самої
правоохоронної системи і в тому досить скрутному становищі, в якому вона
опинилася у пострадянських державах після розпаду СРСР. Значна частина
кваліфікованих працівників звільнилася з правоохоронних органів і перейшла в
приватні фірми. «Пропускна здатність» суду і особливо слідства при зростанні
злочинності стала явно недостатньою. Істотно більше стало і цивільних справ.
Злочинці активізувалися, а система захисту, слідчих, прокурорів, суддів, а
також потерпілих і свідків, які виступають в цивільних і кримінальних
процесах, виявилася вкрай неефективною. До того ж слід додати, в окремих
випадках, тиск органів місцевої влади на слідство, прокуратуру і суд з метою
звільнення від відповідальності «потрібних людей» і вирішення цивільних і
господарських справ з бажаним результатом. Рівень невідворотності покарання
злочинців досить низький. В результаті, як порушення законності працівниками
юстиції, так і напади на них залишаються досить поширеними явищами.
Всьому цьому сприяє недосконалість матеріального і процесуального
законодавства. В цілому, неприйнятною тенденцією є стрімке збільшення
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кількості декларативних норм, суперечливість яких створює можливість для
свавілля і довільного тлумачення, неприпустимого в такій сфері як закон.
Окрім цього, через невисокий рівень правосвідомості населення та
цілеспрямовану

діяльність

засобів

масової

інформації,

які

відкрито

романтизують образ злочинця, та пропагують культ сили і багатства, часто до
злочинців ставляться занадто поблажливо, а громадський контроль за
діяльністю правоохоронних органів практично забутий.
Визначаючи фактори детермінації злочинів проти правосуддя вчені
вказують на те, що домінуючими є фактори соціально-економічного характеру.
Так, погіршення матеріального забезпечення правоохоронних органів і судів
призвело до різкого збільшення фактів корупції, службового підроблення,
перевищення влади або службових повноважень при здійсненні правосуддя
[279, с. 161]. На підставі аналізу матеріалів слідчо-судової практики та
юридичної літератури, до причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів
проти правосуддя, відносять: недосконалість чинного законодавства (особливо
це простежується при розслідуванні таких злочинів як невиконання судового
рішення); недоліки кадрового відбору в правоохоронних органах; недоліки в
професійно-службовій підготовці правоохоронців, у тому числі відсутність
належної

системи

підготовки

та

перепідготовки

суддів,

працівників

пенітенціарної служби; наявність неефективної системи відповідальності
суддів; порушення службової дисципліни; відсутність ефективної виховної
роботи серед працівників правоохоронних органів, у тому числі й персоналу
установ виконання покарань; неналежний контроль за діяльністю органів
досудового розслідування; корумпованість правоохоронних органів; неналежне
несення служби працівниками пенітенціарної служби щодо охорони та
забезпечення безпеки засуджених, невиконання режимних вимог щодо
проведення обшукових заходів та вилучення заборонених предметів; невжиття
належних заходів щодо надійної ізоляції засуджених, що призводить до втеч з
місць позбавлення волі; залежність оцінки діяльності правоохоронних органів
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від співвідношення кількості розкритих злочинів і числа зареєстрованих заяв,
повідомлень про злочини; прорахунки в діяльності оперативних підрозділів
щодо виявлення, запобігання і розкриття злочинів, учинених в колоніях, а
також порушень встановленого порядку відбування покарання; – низький
рівень правосвідомості населення.
Водночас, основною складовою вчинення таких злочинів вважають,
насамперед, внутрішні детермінанти, пов’язані з особистістю особи злочинця.
Так, значній кількості засуджених притаманні глибока моральнопсихологічна
деформація, патології психічного стану, дефекти правосвідомості [173, с. 76].
Концепція запобігання злочинам проти правосуддя являє собою
сукупність науково обґрунтованих положень і висновків про теоретичні основи
попереджувальної діяльності в досліджуваній сфері, проблеми її організаційноправового забезпечення та можливі шляхи їх подолання, комплексу практичних
рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності реалізації заходів
щодо попередження злочинів цього виду. В рамках цієї концепції під
кримінологічним попередженням злочинів проти правосуддя розуміється
діяльність державних і муніципальних органів, громадських та інших об'єднань
і організацій, а також громадян по здійсненню ними системи взаємопов'язаних і
взаємообумовлених
організаційних

та

кримінологічного

економічних,
інших

заходів

характеру,

соціальних,

політичних,

загальносоціального

спрямованих

на:

та

виявлення,

правових,
спеціальноусунення,

послаблення і нейтралізацію конкретних причин і умов, що детермінують
злочинну поведінку особистості, що зазіхає на права, свободи і законні інтереси
учасників судочинства, процес відправлення правосуддя в цілому; надання
стримуючого впливу на осіб, схильних до вчинення злочинів аналізованого
виду; запобігання тих, що готуються, і припинення скоєних суспільно
небезпечних діянь, спрямованих проти правосуддя; забезпечення безпеки
учасників кримінального судочинства; формування у особистості, залученої до
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процесу судочинства, впевненості в реальному захищеності своїх прав, свобод і
законних інтересів від злочинних посягань [472, с. 21].
О.Ф. Чередник підкреслює, що комплекс пропозицій, спрямованих на
вдосконалення системи запобігання злочинів проти правосуддя, має включати:
загальносоціальне запобігання (шляхом досягнення реальної незалежності суду,
оскільки наявність у суспільстві авторитетного і справедливого суду як
універсального морального громадського орієнтира є надзвичайно значимим
фактором, який дасть змогу реально оздоровити духовно-моральний стан
суспільства, відкриє дорогу до подолання корупції, прозорого діалогу
населення і влади, зростання повсякденної і суспільної правосвідомості);
спеціальне запобігання (пов’язане з оптимізацією організації судочинства, його
кадровим

зміцненням

і

матеріально-технічним

оснащенням

тощо);

індивідуальне запобігання, яке дуже значиме в запобіганні злочинам
досліджуваної категорії, оскільки воно здатне мати «точкову» спрямованість на
потенційних злочинців, а також на сприятливі для злочинів обставини
об’єктивного характеру [450, с. 219].
Теоретична модель спеціально-кримінологічного попередження злочинів
проти правосуддя включає в себе визначення і опис системи елементів, зв'язків
і відносин між ними, яка достатньою мірою відтворює суттєві особливості
основних напрямків і конкретних заходів профілактики, запобігання та
припинення зазначених суспільно небезпечних діянь [472, с. 254].
А. В. Яшин відносить до елементів такої моделі: отримання суб'єктами
попереджувальної

діяльності

необхідної

інформації;

аналіз

отриманої

інформації, оцінка оперативної обстановки в країні, регіоні або на місцевому
рівні, визначення об'єктів попереджувальної діяльності; наукове забезпечення
попереджувальної діяльності; прогнозування стану злочинів проти правосуддя і
програмування попереджувальної діяльності; визначення заходів та напрямків
попереджувальної діяльності, в тому числі віктимологічної профілактики;
криміналістичне і оперативно-розшукове забезпечення попереджувальної
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діяльності,

включаючи

державний

захист

учасників

кримінального

судочинства; вдосконалення правових заходів попередження злочинів проти
правосуддя; оцінка ефективності попереджувальної діяльності [472, с. 254–
255].
Цей науковець виокремлює наступні заходи загальносоціального рівня
попередження

злочинів

проти

правосуддя:

подальше

вдосконалення

міжнародного співробітництва в сфері протидії злочинам у сфері правосуддя;
розробка нових і вдосконалення вже діючих програм попереджувальної
діяльності; зміцнення професійного ядра правоохоронних органів; підвищення
матеріального добробуту людини, вжиття заходів до послідовного утвердження
принципів

соціальної

справедливості,

зниження

поділу

населення

за

матеріальним рівнем, скорочення рівня безробіття; підвищення рівня правової
культури громадян. А на спеціально-кримінологічному рівні –

програмно-

цільове планування діяльності щодо попередження розглянутих злочинів з
урахуванням

розробленої

теоретичної

моделі

системи

попередження;

виявлення та усунення причин і умов вчинення злочинів проти правосуддя;
оптимізація критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів; вдосконалення
обліково-реєстраційної дисципліни в правоохоронних органах; реалізація
ефективного відомчого контролю та прокурорського нагляду за роботою
співробітників правоохоронних органів; здійснення своєчасного розкриття
розглянутих злочинів; оптимізація взаємодії як між службами та підрозділами
конкретного правоохоронного органу, так і між окремими правоохоронними
органами; вдосконалення кримінально-правових, кримінально-процесуальних,
криміналістичних, оперативно-розшукових та інших організаційно-правових
заходів, спрямованих на попередження злочинів проти правосуддя [472, с. 23–
25].
Погоджуємося з позицією дослідників [235, с. 342], що попередження
злочинів проти правосуддя має відбуватися за кількома основними лініями:
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ретельний підбір, виховання і професійна підготовка кадрів

співробітників, які будуть працювати або вже працюють в органах дізнання,
слідства, прокуратури і суду;


подальше

вдосконалення

системи

правоохоронних

органів,

включаючи посилення гарантій дотримання прав громадян як потерпілих, так і
обвинувачених; постійний контроль за законністю прийнятих рішень, боротьба
з тяганиною і відмовами в реєстрації заяв громадян;


проведення в життя передбаченої законом системи заходів захисту

свідків (зміна зовнішності, місця проживання, даних про особу свідків, охорона
його близьких і ін.), а також заходів охорони слідчих, прокурорів і суддів;


неухильна боротьба з корупцією в юридичній системі і з тиском на

її співробітників, перш за все з боку посадових осіб і великих підприємців на
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;


забезпечення

невідворотності

відповідальності

осіб,

які

намагаються примусити їх до таких порушень;


правове і моральне виховання населення в дусі поваги до законів і

нетерпимості до правопорушників.
Можна із впевненістю констатувати, що причина безкарності переважної
кількості вчинених злочинів проти правосуддя полягає саме у приховуванні цих
злочинів органами досудового розслідування. Адже, за офіційними даними
ДСА України, судами розглядається майже 100 відсотків справ щодо злочинів
проти правосуддя, які надходять до них у звітному періоді, і завершується
розгляд переважно постановленням обвинувального вироку.
Важливо відмітити, що причини латентності злочинів проти правосуддя
істотно відрізняються від інших видів злочинів. Перш за все, діє ганебний
принцип корпоративної солідарності юристів, через що переважна більшість
скарг потерпілих від незаконних затримань, примушувань до дачі показань,
залишаються без розгляду, або мають наслідком лише дисциплінарне
стягнення, без відкриття кримінального провадження і передачі справи до суду.
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Також до причин латентності злочинів у сфері правосуддя можна віднести в
цілому низький ступінь очевидності вчинених діянь; професійні компетенції
суб’єкта злочину, що дозволяють йому ефективно приховати злочинне
посягання; на діяльність винного щодо приховування злочинного посягання та
ін.); відсутність належної реакції з боку правоохоронних органів на виявлену
інформацію про вчинення насильства, випадки приховування від обліку
вчинених злочинних посягань тощо. Виявлення латентної злочинності проти
правосуддя можливе за допомогою статистичних, соціологічних, логікоматематичних, економічних та політологічних методів [30, c. 173].

3.2. Кримінально-правова протидія окремим видам злочинів проти
правосуддя
Перш ніж перейти до аналізу конкретних методів і заходів протидії
злочинам проти правосуддя, відмітимо, що в науковій літературі не сформована
єдина

доктрина

протидії

злочинності

та

попередження

злочинів.

Висловлюються різні дефініції попередження злочинів і злочинності. Причому
вченими використовується різна термінологія, що позначає, власне, саму
попереджувальну діяльність. Наприклад, А.І. Долгова, використовуючи поряд з
поняттям «попереджувальна діяльність» поняття «боротьби зі злочинністю»,
обґрунтовує, що боротьба зі злочинністю – це активне зіткнення суспільства і
злочинності в цілях забезпечення панування закону і охоронюваних ним
інтересів, цінностей, норм поведінки, це цілеспрямована наступальна діяльність
суспільства на саму злочинність, її причини та умови [122, с. 33-34]. Вчена
підкреслює важливість системного характеру заходів боротьби зі злочинністю: і
загально організаційних, і попереджувальних, що впливають на процеси
детермінації, причинності злочинності, і караючих, зокрема, ізолюючих
злочинців від суспільства, і правовідновлювальних.
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Г.А.

Аванесов

«попередження

розглядає

злочинності»

поняття
як

«боротьба

самостійні,

але

зі
все

злочинністю»
ж

і

пропонує

використовувати термін «попередження злочинності» [3, с. 334]. Натомість,
О.М. Харитонов використовує поняття «контроль над злочинністю» і розглядає
державний контроль над злочинністю як «законну діяльність системи
компетентних органів та їхніх представників щодо стримування девіантної
(суспільно небезпечної) поведінки людей» [444, с. 10]. О.М. Варигін пише, що
терміном, який найбільш точно відображає вид соціальної діяльності, яка
визначається

вченими

як

«попередження

злочинності»,

«боротьба

зі

злочинністю», «контроль над злочинністю», є «вплив на злочинність». Під
впливом на злочинність вчений розуміє діяльність державних і громадських
органів, окремих громадян щодо здійснення комплексу різноманітних заходів,
спрямованих на виявлення, нейтралізацію і усунення причин та умов злочинів,
утримання громадян від їх вчинення з метою скорочення злочинності в
суспільстві, стримування її на мінімальному рівні і зміни її структури
(насамперед за рахунок зниження кількості тяжких та особливо тяжких
злочинів) [69, с. 238].
С.І. Курганов переконливо доводить недоцільність застосування терміну
«попередження» до злочинності в цілому [241, с. 32]. Фактично, «попередити»
означає не допустити чого-небудь (запобігти, відвернути, перешкодити
здійснитися). Оскільки злочинність – це масове соціальне негативне явище, яке
вже існує в об’єктивній реальності, та характеризується певними показниками
(станом, рівнем, динамікою, структурою), то взагалі усунути його не уявляється
можливим. Однак, можливо не допустити вчинення певних злочинів
(попередити їх), і за допомогою цього впливати на зазначені характеристики
злочинності. Тому, коли йдеться про злочинність, вчений пропонує оперувати
терміном «вплив», і, в першу чергу, на злочинність впливають шляхом
попередження злочинів.
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Ми приєднуємося до думки А.В. Яшина, який пише, що цілком
обґрунтованим і логічним є розуміння попередження злочинів як діяльності
державних і муніципальних органів, громадських та інших об'єднань і
організацій, а також громадян зі здійснення комплексу різноманітних заходів,
спрямованих на виявлення, нейтралізацію і усунення причин і умов вчинення
злочинів, здійснення стримуючого впливу на осіб, схильних до їх вчинення, з
метою скорочення кількості злочинних діянь в суспільстві і утримання особи
від їх вчинення [472, с. 256].
Саме в такому значенні пропонуємо, не вдаючись у подальші дискусії,
розуміти зміст поняття попередження досліджуваної нами категорії злочинів
проти правосуддя.
При цьому, слід наголосити, що така попереджувальна діяльність
передбачає цілу систему економічних, соціальних, політичних, інформаційних,
організаційних, правових та інших заходів, що ґрунтуються на міжгалузевому
законодавстві. Правовими заходами кримінологічного попередження злочинів
виступає сукупність правових норм різної галузевої приналежності. Як слушно
зауважує О.В. Старков, правові основи попереджувальної діяльності – це
законодавча, нормативна спрямованість всієї системи права, а отже, і кожної її
галузі, на забезпечення попередження будь-яких правопорушень і злочинів
[402, с. 94].
Серед злочинів, що посягають на суспільні відносини із процесуально
регламентованого здійснення правосуддя судом, особливо небезпечним ми
вважаємо постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку,
рішення, ухвали або постанови. Незважаючи на те, що відповідна норма
втратила чинність на підставі рішення Конституційного Суду України, все ж
відповідне явище de lege ferenda не перестало існувати. Окрім того, як
вказувалося вище, кримінальна відповідальність за постановлення суддею
(суддями) завідомо неправосудного судового рішення настає за ст. 364 КК
України – зловживання владою або службовим становищем. Тому на рівні
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дисертації можна і необхідно запропонувати практичні способи і шляхи
попередження цього злочину у сучасних реаліях.
Для сфери правосуддя важливими є такі фактори формально-юридичного
значення, як якість законодавства та ефективне і правильне створення системи
правових норм. Динамічність та нестабільність системи законодавства
виступають

факторами,

що

зумовлюють

постановлення

завідомо

неправосудних судових рішень. У сучасних умовах, коли кримінальне
законодавство як Укпаїни, так і Азербайджанської Республіки є вельми
динамічним, як суддям, так і працівникам правоолхоронних органів, через
надмірне навантаження під час здійснення професійних функцій, досить
складно орієнтуватися у новелах законодавства, непросто визначитися з тим,
норма в якій редакції підлягає застосуванню, вмирішити питання про зворотну
дію закону України про кримінальну відповідальність у часі. Як наслідок –
трапляються випадки як помилкових судових рішень, так і рішень,
постановлених суддясми у результаті зловживання службовим становищем.
Ще складніше орієнтуватися у хитросплетіннях законодавства України
прол кримінальну відповідальність, яке у багатьох випадках є невизначеним та
допускає

різноманітні

варіанти

тлумаченняя

кримінально-правової

або

кримінальної процесуальної норм. Як результат – у подібних правовідносинах
приймаються різні за змістом судові рішення. Навіть у межах одного суду
(наприклад, різними колегіями суддів однієї чи різних палат Верховного Суду).
Тому

від

невизначеності

законодавства

України

про

кримінальну

відповідальність страждає єдність та стабільність судової практики,

що

впливає загалом на правосуддя та довіру населення до суду.
Зокрема, аналізуючи причини кризи правосуддя, О.М. Костенко
наголошує: «Якщо правосуддя в кризі, то в кризі все суспільство. Чому у нас
правосудця в кризі – тому є низка причин, які можна зрозуміти, розглянувши
симптоми цієї кризи. Основним симптомом є судове свавілля, що проявляється
при прийнятті судових рішень. І тут варто наголосити, що йдеться саме про
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судове свавілля, а не про судові помилки. Одним із видів судового свавілля є,
зокрема, зловживання правом (у тому числі законодавством) з боку суддів,
тобто свавільне використання (застосування) ними законодавства. Про
ставлення пересічних громадян до сучасного суду годі й говорити» [191, с. 302].
О.М. Костенко також підкреслює, що судове свавілля відбувається тоді,
коли судді незалежні від громадян, що мають належну правову культуру.
Принцип незалежності суддів треба тлумачити так, що судді мають бути
незалежні від будь-якої сваволі, але залежати від волі громадян, що мають
належну правову культуру. Сваволя судді – це свобода, не обмежена волею
громадян, які мають належну правову культуру [190, с. 21-24].
Серед домінуючих факторів зростання суддівської сваволі можна
впевнено назвати занепад юридичної освіти та правового виховання.
Деформації професійної правосвідомості можуть бути як загальними для всіх
різновидів правосвідомості, так і притаманними власне правосвідомості
професійній [51].
До проявів деформації професійної правосвідомості доцільно віднести
стереотипність мислення (підхід до нових юридичних ситуацій із системою
усталених, консервативних, шаблонних оцінок, які є, з однієї сторони,
результатом значного практичного досвіду роботи, і з іншої – недостатнього
професійного саморозвитку); звуження світогляду (замикання духовного життя
юриста на професійній сфері), зниження емоційного ставлення до подій, що
відбуваються й байдужність до осіб, щодо яких здійснюється професійна
юридична діяльність (зниження емоційного бар’єру сприйняття явищ,
пов’язаних з професійною юридичною діяльності, яке переросло у формальний,
бюрократичний підхід до своєї роботи, у відсутності будь якого бажання
допомогти тим, хто потребує компетентного правового захисту, у відсутності
співчуття

до

постраждалих);

упередженість

стосовно

правопорушників

(обвинувальний ухил) (сприйняття особи, яка підозрюється у вчиненні
правопорушення, такою, чия вина вже доведена); юридичне сприйняття
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неюридичного світу (підсвідома скерованість пізнання, оцінки оточуючого
світу через юридичні схеми); зневага неюридичною професійною думкою
(скептичне, несерйозне, поблажливе сприйняття будь-якої думки професіонала
з іншої сфери суспільної практики, що стосується юридичної проблематики);
формалізм

і

бюрократизм

професійної

правосвідомості

(дотримання

юридичних форм і процедур в ім’я не духу закону, правової справедливості, а
його букви, навіть на шкоду першим) [291, с. 18].
На

переконання

Н.Д.

Квасневської,

деформація

професійної

правосвідомості суддів стрімко поширюються на фоні існуючого в суспільстві
правового нігілізму, який, у вузькому розумінні, зводиться до повного,
абсолютного заперечення права, законів, до їх свідомого ігнорування, а у
широкому розумінні – до скептичного, зневажливого або іншого негативного
відношення до права, законів, нормативного порядку. На рівні судової системи
можна виділити, так званий, відомчий правовий нігілізм, що проявляється в
невиконанні суддями законів та інших нормативно-правових актів. Судді, тим
самим, ігнорують суб’єктивні права учасників правовідносин, зневажаючи
кожного, кого ці закони стосуються. Суддівське свавілля призводить до
вседозволеності й безправ’я в усіх сферах суспільного життя.
Окрім відомчого правового нігілізму і низького рівня правової культури
та професійної деформації, вчена виділяє такі чинники постановлення завідомо
неправосудних судових рішень суддею як дефіцит моральності в діяльності
судів та корпоративізм судової системи.
Дефіцит моральності в діяльності судів – як в поведінці суддів, так і
сторін, зумовлений зниженням рівня морального потенціалу у відносинах між
людьми в умовах економічної та соціальної нестабільності. Гіпертрофована
професійна корпоративність суддів є фактором, що зумовлює постановлення
завідомо неправосудних судових рішень, хоча корпоративна солідарність і
підтримка за умови законного виконання своїх обов'язків, взаємодопомога і
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морально-психологічна

готовність

до

вирішення

складних

юридичних

конфліктів є, в цілому, закономірним та корисним явищем [164, с. 163].
Водночас, принцип неупередженості наукового дослідження вимагає
висвітлення протилежних позицій щодо притягнення суддів до кримінальної
відповідальності за злочин, склад якого передбачався у ст. 375 КК України.
Як вказується Вищою радою правосуддя України, підтвердження
недобросовісності судді в порядку кримінального провадження є однією з
найбільш істотних проблем сучасного періоду, яка зсередини підриває
незалежність

судової

влади.

Негативно

сприймається

перебирання

правоохоронними органами на себе функцій щодо оцінювання обставин
судових справ і формування на підставі цього висновків щодо правосудності чи
неправосудності судових рішень, формальною підставою для чого є положення
ст. 375 КК України. Враховуючи подібність правового регулювання, Вища рада
правосуддя

посилається

Конституційного

Суду

на

Висновок

Республіки

Венеціанської

Молдова

щодо

комісії

для

кримінальної

відповідальності суддів [74]. Згідно з цим Висновком, положення, яким
передбачена кримінальна відповідальність суддів, може бути сумісним з
незалежністю і неупередженістю суддів лише за умови їх достатньо чіткого
визначення, щоб гарантувати незалежність і функціональний імунітет вплинути
на незалежне і неупереджене тлумачення закону, встановлення фактів і оцінку
доказів. Положеннями про відповідальність суддів, яким бракує цих
характеристик, можуть зловживати, здійснюючи надмірний тиск на суддів при
розгляді ними справ і тим самим підривати їх незалежність та неупередженість.
Варто погодитися, що українському кримінальному законодавству бракує
наведених ознак. Недостатня правова визначеність поняття «неправосудне
судове рішення» доведена нами у першому розділі дослідження. Зокрема,
проаналізоване подання Верховного Суду України до Конституційного Суду
України щодо офіційного тлумачення поняття «неправосудного» судового
рішення. Верховний Суд України вірно відзначив, що невизначення цього
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терміну може призводити до ототожнення категорій «неправосудність» і
«незаконність», а, отже, для відкриття можливостей для притягнення суддів до
кримінальної відповідальності у разі скасування їх рішень судами вищих
інстанцій; підміни понять «дисциплінарна відповідальність суддів» та
«кримінальна відповідальність суддів» в контексті питання притягнення судді
до відповідальності внаслідок недбалості. Проте, подання Верховного Суду
України залишене без розгляду.
Слід звернути увагу на експертний висновок Венеціанської комісії, в
якому наголошено, що вирішальними принципами є такі, що судді не повинні
бути притягнуті до відповідальності за судові помилки, які не пов’язані зі
злочинним наміром і неоднозначним тлумаченням закону. Основним засобом
правового захисту від таких помилок є апеляційний процес. Венеціанська
комісія відзначила, що важливо розрізняти ситуації, у яких суддя умисно
тлумачить закон усупереч його формулюванням, оригінальному змісту або
попередній судовій практиці.
Є прийнятним, якщо суддя робить це відкрито і надає послідовні
аргументи тому, чому він або вона відходить від попередньої судової практики.
Залежно від правової традиції, ролі судді в правовій системі й відповідної
правової

методології,

тлумачення

права

всупереч

установленим

формулюванням, оригінальному змісту і попередній судовій практиці може,
попри все, дуже добре вписатися в межі професійної ретельності, передбаченої
стандартами винесення судових рішень. Слід взяти до уваги [74] принцип
внутрішньої незалежності суддів і той факт, що скасування рішення має
сприйматись як нормальний результат процедури апеляційного оскарження, а
не як провина судді першої інстанції. І використання факту скасування рішення
нижчої інстанції судом вищої інстанції як основи для встановлення
незаконності цього рішення не відповідає європейським стандартам. Під час
виконання своїх функцій судді можуть бути притягнуті до кримінальної
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відповідальності тільки в тому випадку, якщо провина вчинена очевидно
навмисне.
Вища рада правосуддя наголошує, що на кінець 2018 року правоохоронні
органи здійснювали досудове розслідування 279 кримінальних проваджень, у
яких дії суддів щодо здійснення правосуддя оцінюються поза передбаченими
законом процедурами апеляційного оскарження. Як правило, у таких
кримінальних провадженнях суддів викликають для пояснень, допиту як
свідків, в тому числі щодо вчинюваних ними під час розгляду справ
процесуальних дій та прийнятих рішень, що грубо порушує основні гарантії
незалежності суддів. При цьому, пропри те, що особливий статус судді і
характер виконуваних ним функцій мають зумовлювати максимально швидке
проведення розслідування будь-яких повідомлень про злочин, заявлених
стосовно судді, розумні строки досудового розслідування кримінальних
проваджень

за

ст.

375

КК

України

правоохоронними

органами

не

забезпечуються [466].
Підсумовуючи викладене слід вказати, що Вища рада правосуддя
розцінюваланорму, яка передбачена у ст. 375 КК України, як втручання у
діяльність судді щодо здійснення правосуддя та одним із найбільш небезпечних
проявів тиску на суддю [140]. При цьому, має місце посилання на висновок
Групи експертів GRECO, у якому акцентується увага «на одній особливій
загрозі незалежності суддів», а саме на використанні прокурорами певних
кримінальних правопорушень, зокрема «постановлення суддею (суддями)
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» як засобу
тиску на суддів. Експерти підкреслили важливість вжиття всіх необхідних
заходів для забезпечення поваги і захисту незалежності та неупередженості
суддів та зазначили, що цієї мети можливо досягнути шляхом скасування ст.
375 КК України. Власне така експертна думка не була врахована
Конституційним Судом рішення, яким було визнано нечинною вказану
кримінально-правову норму.
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Також і Рада суддів України висловлює офіційну позицію, що подання
учасником судового провадження заяви про внесення в Єдиний реєстр
досудових розслідувань відомостей про вчинення суддею кримінального
правопорушення до закінчення судового розгляду справи, має ознаки впливу на
суд, що передбачає кримінальну відповідальність за ст. 376 КК України [341].
Частково визнаючи недосконалість законодавчого механізму притягнення
суддів до кримінальної відповідальності, ми категорично не сприймаємо
пропозиції Вищої ради правосуддя, наведені у Щорічній доповіді, щодо
скасування норми, що міститься у ст. 375 КК України. Переконані, що відміна
інституту кримінальної відповідальності суддів за ухвалення завідомо
неправосудного рішення, вироку, постанови матиме наслідком нічим не
обмежену сваволю суддівського корпусу та нівелювання конституційних
принципів верховенства права та рівності усіх громадян перед законом. Тому,
пропонуємо певні правові та організаційні заходи попередження вчинення
суддями цього злочину, а також деякі пропозиції щодо законодавчого
унормування кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо
неправосудного вироку або рішення.
Система організаційних, правових та економічних заходів, спрямованих
на усунення причин та умов, що сприяють вчиненню суддями правопорушень,
а також на недопущення їх вчинення на різних стадіях протиправної поведінки,
є спеціально-кримінологічним попередженням правопорушень суддівського
корпусу. До суб’єктів цього виду запобігання можна віднести, насамперед,
правоохоронні органи, уповноважені виявляти і припиняти кримінальні
правопорушення.
Не менш важливе значення для їх попередження й виявлення має
діяльність органів і посадових осіб судової влади, зокрема, суддів, які
обіймають

адміністративні

самоврядування

й

органів,

посади

в

судах,

уповноважених

органів

здійснювати

суддівського
дисциплінарні

повноваження щодо суддів (Вища кваліфікаційна комісія суддів України і
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Вища

рада

юстиції).

Індивідуальне

запобігання

правопорушенням

у

суддівському корпусі формулюють як сукупність організаційно-правових
заходів, спрямованих на стимулювання правомірної поведінки конкретного
судді, яка відповідає приписам правових норм і не суперечить основним
принципам права й гарантується державою [131, с. 485]. Такими заходами
можуть бути, зокрема, підвищення кваліфікації судді; періодичне оцінювання
суддів; надання судді методичної допомоги щодо колізійних питань
правозастосування; заохочення за значні професійні досягнення. Одним з таких
заходів є оцінювання суддів. У Висновку № 17 (2014) Консультативної ради
європейських суддів (далі – КРЄС) щодо оцінювання діяльності суддів КРЄС,
якості правосуддя і поваги до незалежності судової влади від 24 жовтня 2014 р.
наголошується, що верховенство права в демократичній державі вимагає не
лише незалежності судової влади, але й створення компетентних судів, які б
приймали якомога якісніші судові рішення. Індивідуальне оцінювання суддів
має відношення до обох цих питань. КРЄС зазначає, що судді виконують
необхідні обов'язки в кожному демократичному суспільстві, яке поважає
верховенство права. Судді повинні захищати права і свободи всіх людей
однаково. Судді мають вживати заходів для забезпечення ефективного й
доступного вирішення спорів, вирішувати справи своєчасно та незалежно і
керуватися лише законом. Вони повинні наводити переконливі причини своїх
рішень і викладати їх у чіткій та зрозумілій формі. Незалежність суддів не
означає, що судді не несуть відповідальності за свою діяльність. КРЄС
наголосила на необхідності підтримки та підвищення якості й ефективності
судових систем в інтересах усіх громадян. Якщо проводиться індивідуальне
оцінювання суддів, його метою має бути вдосконалення судової системи та
забезпечення її якомога вищої якості.
У висновку підкреслюється, що у більшості країн, в яких якимось чином
проводиться індивідуальне оцінювання, воно спрямоване на отримання оцінки,
підтримку та підвищення якості роботи суддів і функціонування судової

305

системи. При цьому, метою оцінювання є не лише надання оцінки досягненням
і навичкам, але й виявлення потреб у навчанні та забезпечення зворотного
зв'язку [77].
Багато держав використовують оцінювання як підставу для прийняття
рішень про заохочення суддів або ухвалення рішеннь про призначення суддів
безстроково, або для визначення певних елементів винагороди або пенсійного
забезпечення на основі індивідуальної продуктивності суддів. У більшості
держав для індивідуального оцінювання суддів використовуються певні
кількісні та якісні критерії. Таким чином, такі фактори як кількість справ, які
розглядає суддя, який проходить оцінювання, час, що витрачається на розгляд
кожної зі справ, а також середній час, потрібний для винесення судового
рішення, часто вважаються «кількісними» критеріями. «Якісні» критерії, а
саме: рівень аналітичних здібностей судді і спосіб, у який суддя вирішує
складні справи, вважаються такими, що мають важливе значення в процесі
оцінювання. У багатьох державах кількість або відсоток рішень, скасованих в
апеляційному порядку, є показником, якому надається велике значення в
процесі оцінювання, особливо у випадках, коли суди апеляційної інстанції
вказують на серйозні помилки у скасованих рішеннях [77].
Водночас, КРЄС підкреслює, що для того, щоб оцінити якість рішення,
винесеного суддею, особи, які проводять оцінювання, мають зосереджуватися
на методиці, яку суддя в цілому застосовує в своїй роботі, а не на оцінюванні
правового обґрунтування окремих рішень. Останнє має визначатися виключно
в процесі оскарження [77].
Безумовно, слід погодитися із О.М.Костенком в тому, що чинний в
Україні порядок перевірки судових актів не сприяє протидії суддівському
свавіллю. Зокрема, перевіряюча інстанція не наділена повноваженнями
(обов’язком

і

правом)

при

виявленні

ознак

постановлення

завідомо

неправосудного акта повідомляти про це прокуратуру для вирішення питання
про кримінальне переслідування винних. І в той же час фактично лише
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зазначена інстанція має можливість ці ознаки виявляти, жодна інша інстанція
такої можливості не має [407, с. 10-11].
О.М. Костенко загострює увагу на необхідності припинити свавілля
суддів, які прикриваються неумисними, некараними судовими помилками.
Вчений обґрунтовує, що основним симптомом кризи правосуддя в нашій країні
є судове свавілля, що проявляється при прийнятті судових рішень. Судове
свавілля охоплює всю судову систему, зокрема й найвищу судову інстанцію.
«Науково-правовий аналіз постанови Судової палати з цивільних справ
Верховного Суду свідчить про те, що викладене в ній рішення незаконне не
тому, що воно є судовою помилкою, а тому, що є проявом судового свавілля …
Якщо в рішенні найвищого судового органу України проявляється судове
свавілля, то не важко уявити, якими можуть бути рішення місцевих судів, які
розглядають близько 5 млн. справ на рік» [190, с. 21-23].
Правові основи проведення оцінювання суддів в Україні визначаються
Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення права
на справедливий суд», а також Положенням про порядок та методологію
кваліфікаційного

оцінювання,

показниками

відповідності

критеріям

кваліфікаційного оцінювання та засобами їх встановлення, затвердженими
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 №
143/зп-16 (зі змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 16 лютого 2018
№22/зп-18 та від 21 березня 2018 №57/зп-18).
Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII «Про забезпечення
права на справедливий суд» визначає види, порядок, строки і наслідки
оцінювання

суддів.

Кваліфікаційне

оцінювання

проводиться

Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України і полягає у визначенні професійного
рівня судді. Завданнями кваліфікаційного оцінювання є, зокрема, перевірка
здатності

судді

здійснювати

правосуддя

у

суді

відповідного

рівня,

підтвердження професійного рівня судді для обрання на посаду судді
безстроково.

307

Кваліфікаційне оцінювання здійснюється прозоро на основі об’єктивних
критеріїв з урахуванням заслуг, кваліфікації та сумлінності судді, його вмінь та
ефективності роботи, якісних і кількісних показників роботи судді. Критеріями
кваліфікаційного оцінювання є: професійна компетентність (знання права,
здатність проводити судове засідання та ухвалювати рішення), особиста
компетентність (здатність виконувати обсяг роботи, самоорганізованість),
соціальна

компетентність

(урівноваженість,

стресова

стійкість,

комунікативність) та здатність підвищувати свій фаховий рівень і здійснювати
правосуддя у суді відповідного рівня.
Підставами для призначення кваліфікаційного оцінювання судді є заява
судді про проведення кваліфікаційного оцінювання для підтвердження його
здатності здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня, заява про
проведення кваліфікаційного оцінювання кандидата для обрання на посаду
судді безстроково, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про
призначення кваліфікаційного оцінювання судді у зв’язку з накладенням
дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому цим Законом.
За

результатами

проведення

кваліфікаційного

оцінювання

Вища

кваліфікаційна комісія суддів України складає вмотивований висновок, на
підставі якого приймається одне з рішень, передбачених цим Законом, а саме:
підтвердження або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у
відповідному суді; надання або відмову в наданні рекомендації судді для
обрання його на посаду судді безстроково. Суддя, не згодний з рішенням Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України щодо його кваліфікаційного оцінювання,
може

оскаржити

це

рішення

в

порядку,

передбаченому Кодексом

адміністративного судочинства України.
Окрім цього, Закон регламентує порядок регулярного оцінювання судді,
яке проводиться упродовж перебування судді на посаді з метою виявлення
індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до
підтримання кваліфікації на належному рівні та професійного зростання.
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Регулярне

оцінювання

судді

проводиться:

викладачами

(тренерами)

Національної школи суддів України за результатами підготовки шляхом
заповнення анкети; іншими суддями відповідного суду шляхом анкетування;
самим

суддею

шляхом

заповнення

анкети

самооцінки;

громадськими

об’єднаннями шляхом незалежного оцінювання роботи судді в судових
засіданнях.
За результатами кожного тренінгу під час підготовки судді викладач
(тренер) заповнює щодо судді анкету оцінювання, що містить, зокрема, оцінку
оволодіння суддею знаннями, вміннями, навичками за результатами тренінгу;
аналітичних здібностей, спроможності оцінювати інформацію; комунікаційних
навичок (навичок складення документів, усного мовлення); рекомендації судді
щодо напрямів самовдосконалення або проходження додаткового навчання.
Результати регулярного оцінювання можуть враховуватися під час розгляду
питання про обрання судді безстроково та проведення конкурсу на зайняття
посади у відповідному суді [347].
Звертає увагу те, що для призначених суддів кваліфікаційне оцінювання
не має суттєвого значення. Наприклад, розділом IV Положення назва
положення від 03.11.2016 № 143/зп-16, кваліфікаційне оцінювання судді у
зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення проводиться у разі
застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді подання про
тимчасове

відсторонення

від

здійснення

правосуддя,

з

обов’язковим

направленням судді до Національної школи суддів України для проходження
курсу підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для
підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.
Кваліфікаційне

оцінювання

суддів

у

зв’язку

з

накладенням

дисциплінарного стягнення проводиться відповідно до спеціалізації суду,
здатність здійснювати правосуддя у якому підтверджується. За результатами
кваліфікаційного оцінювання судді у зв’язку з накладенням дисциплінарного
стягнення Комісія ухвалює одне з таких рішень: про підтвердження здатності
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судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; про непідтвердження
здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. При цьому,
подальші наслідки непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у
відповідному суді ані Законом, ані Положенням, не встановлені.
Також і результати регулярного оцінювання, всупереч покладеним в його
основу якісним критеріям, не мають жодних суттєвих відчутних наслідків для
судді. Зокрема, результати оцінювання не є підставою ані зниження рівня
оплати, ані переведення судді до суду нижчої інстанції, ані звільнення судді з
посади (вичерпний перелік підстав встановлений ст. 126 Конституції України).
Тому, слід дійти висновку, що сьогодні якісні показники роботи судді не
мають вирішального впливу на його професійну кар’єру. А механізм
відсторонення судді від процесу здійснення правосуддя по причині виявлення
недостатності його професійних, соціальних і особистісних компетенцій, а
також низької якості ухвалених судових рішень, не закріплений на
законодавчому рівні.
Водночас, кваліфікаційне оцінювання кандидата для обрання на посаду
судді є досить дієвим механізмом контролю за якістю суддівського корпусу.
Незадовільні

результати

кваліфікаційних

іспитів

унеможливлюють

призначення особи на посаду судді. Вперше процедура відкритого добору осіб
для призначення на посаду судді започаткована в Україні у 2017 році. Вищою
кваліфікаційною комісією суддів, на виконання нового Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», оголошений добір кандидатів на посаду суддів
місцевих судів. До відбіркових іспитів було допущено 4537 осіб, з яких лише
700, котрі набрали найвищі бали за результатами тестувань, продовжать
навчання у Національній школі суддів та триматимуть кваліфікаційні іспити.
Станом на сьогодні тривають конкурси до Вищого суду з питань
інтелектуальної власності, Вищого антикорупційного суду, а також Верховного
Суду [78].

310

Маємо надію, що суворі вимоги до поданих кандидатами документів,

прозора процедура відбіркових іспитів, підвищена складність професійних і
психологічних тестувань, а також проходження спеціальної антикорупційної
перевірки кожним кандидатом, матимуть наслідком призначення на посади
суддів дійсно професійних і морально стійких особистостей. Ми переконані, що
саме таке «перезавантаження» судової системи допоможе значно знизити
корупційні ризики в судовій системі [34, с. 36].
Окремі вчені переконані [313, с. 368], що автоматизація процесу
діловодства в судових органах з метою мінімізації спілкування суддів з
учасниками процесу також може потенційно знизити рівень корупції в судах та
частково попередити ухвалення неправосудних рішень. У 2010 році Закон
України «Про судоустрій і статус суддів» запровадив автоматизовану систему
документообігу в судах загальної юрисдикції. З технічної сторони ця система
становить собою сукупність комп’ютерних програм, що забезпечують
функціонування документообігу суду за допомогою використання відповідних
програмно-апаратних комплексів судів, обіг інформації між судами різних
інстанцій і спеціалізації, передачу інформації до центральних баз даних
залежно від спеціалізації судів, захист на технологічних ланках від
несанкціонованого доступу тощо. Досвід функціонування автоматизованої
системи діловодства суду засвідчує, що, незважаючи на окремі технічні
недоліки, вона досягла бажаного результату. По-перше, для громадян було
спрощено вирішення низки питань, пов’язаних з поданням і розглядом позовної
заяви або скарги. По-друге, для суддів відпала необхідність вести особистий
прийом громадян, пов’язаний із здійсненням правосуддя. Автоматизована
система

діловодства

поклала

виконання

більшості

технічних

питань

адміністрування судового процесу на апарат суду. Безумовно, це є важливим
кроком для мінімізації корупційних ризиків у судочинстві, хоча повністю
виключити моменти спілкування громадян із суддями поза здійсненням
правосуддя в рамках чинного законодавства неможливо.
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Інші дослідники для запобігання постановленню суддею (суддями)
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, пропонують:


запровадити систему державного і міжнародного моніторингу за

дотриманням законності у сфері правосуддя із залученням громадського та
відомчого контролю;


підвищити якість системи добору кандидатів на посаду судді, в

тому числі шляхом спеціалізації юридичної освіти та визначити систему
показників, за якими має оцінюватися діяльність суддів;


удосконалити інститут дисциплінарної відповідальності суддів за

судові помилки (дострокове припинення повноважень судді, розширене
тлумачення поняття “ порушення присяги” );


підвищити якість підготовки слідчих прокуратури, як органу, якому

підслідні кримінальні справи про злочини проти правосуддя;


пропагувати ідеї добра, справедливості, нетерпимості до корупції та

хабарництва з метою морального оздоровлення суспільства та подолання
правового нігілізму;


залучати до антикорупційної діяльності громадськість, зокрема

шляхом запровадження телефонів довіри в органах судового контролю [164, с.
176].
На нашу думку, для загальної профілактики вчинення таких злочинів як
постановлення завідомо неправосудних судових рішень, вкрай важливою є
система заходів боротьби з корупцією у судах. Звісно, ми усвідомлюємо, що
повне знищення корупції є дещо проблематичним. Доцільним є запровадження
механізмів, здатних мінімізувати корупційні ризики і значно ускладнити
реалізацію корупційних схем.
Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII затверджені Засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014-2017 роки. На законодавчому рівні, посилаючись на дані соціологічних
досліджень (зокрема «Барометра Світової Корупції» (Global Corruption
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Barometer) від Transparency International та Gallup International Association та
Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова),

держава

визнає,

що

судову

владу

українці

вважають

найкорумпованішою сферою (66 відсотків). А за даними Світового Індексу
Правосуддя (World Justice Project - Rule of Law Index), Україна у сфері
«відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих
країн.
З метою зниження ризиків корупції у судочинстві Законом передбачено
запровадження на законодавчому рівні таких заходів як: зменшення обсягу
суддівського імунітету та надання судді лише функціонального імунітету
(імунітету від звинувачення за дії, вчинені у процесі виконання суддівських
функцій); врегулювання питань щодо запобігання та вирішення конфлікту
інтересів у діяльності представників судової влади; визначення особливостей
проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді; подання,
оприлюднення (зокрема в Інтернеті) та моніторинг достовірності даних
декларацій суддів про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового
характеру; створення в рамках судової системи окремого органу або
покладення

на

дисциплінарними

органи

суддівського

функціями)

самоврядування

консультативних

(не

функцій

пов’язані

щодо

з

етичних

стандартів, конфлікту інтересів та декларування майна, доходів, видатків та
зобов’язань фінансового характеру; проведення періодичного навчання суддів з
питань,

пов’язаних

із

стандартами

запобігання

та

протидії

корупції,

враховуючи їх під час атестації судді [339].
Проте, очевидно, що викладені у Стратегії заходи виявилися недостатньо
дієвими, адже аналогічний документ – проект Антикорупційної стратегії на
2018-2020 роки – вже розроблений Кабінетом Міністрів і поданий на розгляд
парламенту (станом на сьогодні не прийнятий). У Проекті констатується, що
рівень корумпованості у судовій системі, за даними соціологічних досліджень,
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проведених в 2017 році, залишається надзвичайно високим, що зумовлює
необхідність подальших законодавчих та інших кроків для його зниження.
Проектом пропонується, зокрема [343]:
- підготувати та ухвалити зміни до законодавства про судоустрій та
процесуального законодавства, в яких зокрема: чіткіше визначити завдання та
повноваження Громадської ради доброчесності, забезпечити відображення в її
складі різних груп суспільства, посилити норми щодо конфлікту інтересів;
- виключити множинність державних установ, щодо оцінювань суддів та
встановити, що чергове оцінювання суддів має проводитися передусім іншими
суддями на основі заздалегідь визначених єдиних і об’єктивних критеріїв, які
стосуються їхньої повсякденної роботи;
- більш чітко визначити зміст дисциплінарних правопорушень, які
стосуються поведінки суддів (зокрема, таких як «поведінка, що ганьбить звання
судді або підриває авторитет правосуддя», «дотримання інших норм
суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру
до суду»), для забезпечення усталеного та прогнозованого процесу прийняття
рішень

і

попередження

можливих

зловживань

дисциплінарними

провадженнями;
- запровадити спеціалізоване регулярне навчання всіх суддів з питань
етики та доброчесності, попередження конфліктів інтересів і корупції, з
включенням результатів навчань до регулярного оцінювання суддів, а також
визначити уповноважені органи суддівського самоврядування, що здійснюють
таке навчання;
-

розробити

та

впровадити

практичні

заходи

для

ефективного

забезпечення безпеки суддів усіх юрисдикцій.
Для зниження корупційних ризиків важливе значення має недопущення
конфлікту інтересів в органах судової влади.
З офіційної позиції Національного агентства з питань запобігання
корупції випливає, що ситуації, які спричиняють конфлікти інтересів, вже
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давно є окремим об’єктом антикорупційної політики в секторі державного
управління. Між сектором державного управління, з одного боку, та приватним
і некомерційним секторами, з іншого, виникли нові форми відносин. Внаслідок
цієї тенденції з’являються нові форми конфлікту інтересів, тому занепокоєність
суспільства, що дедалі зростає, примушує уряди вживати заходів для
збереження доброчесності офіційного механізму прийняття рішень.
Хоча конфлікт інтересів не слід ототожнювати з корупцією ipso facto (в
силу власне факту), зростає розуміння того, що неадекватне врегулювання
конфліктів між приватними інтересами та державними обов'язками службових
осіб стає джерелом корупції. Результативна політика запобігання конфлікту
інтересів не може полягати виключно в забороні службовим особам мати будьякі приватні інтереси, адже очевидно, що цей підхід важко реалізувати.
Безпосереднє завдання полягає в підтриманні доброчесності та об'єктивності
офіційних політичних і адміністративних рішень і системи державного
управління в цілому.
Тому сучасна система запобігання конфлікту інтересів або його
врегулюванню спрямована, зокрема, на пошук балансу між приватним та
публічним інтересом через виявлення ризиків для добропорядності службових
осіб; заборону неприйнятних форм конфліктів; управління і врегулювання
конфліктних ситуацій [340].
Зокрема, у 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,

наголошується, що правила професійної поведінки повинні накладати на суддів
обов’язок уникати будь-яких видів діяльності, які могли б компрометувати
гідність їхньої посади, а також підтримувати суспільну довіру до системи
правосуддя шляхом мінімізування ризиків виникнення конфлікту інтересів. З
цією метою судді повинні утримуватися від додаткової професійної діяльності,
яка могла б обмежувати їхню свободу та загрожувати незангажованості.
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У цьому контексті КРЄС схвалює положення Європейської Хартії про
статус суддів, згідно з якими свобода судді щодо здійснення діяльності поза
межами судового мандату «не повинна обмежуватися до тих пір, поки така
стороння діяльність не стає несумісною з вірою у безсторонність або
незалежність судді, або з його готовністю сумлінно та в розумний строк
розглядати справи» (пункт 4.2). Європейська Хартія також визнає право суддів
вступати до професійних організацій та право висловлювати свою точку зору
(пункт 1.7) з метою уникнення «надмірної жорсткості», яка може призвести до
виникнення бар’єрів між суспільством та самими суддями (пункт 4.3).
Важливим, проте, є те [76], щоб судді продовжували присвячувати
більшу частину свого робочого часу здійсненню своїх суддівських обов’язків, у
тому числі супутніх видів діяльності, та щоб вони не спокушалися на те, щоб
присвячувати надмірну увагу позасудовим видам діяльності. Звичайно ж, існує
підвищений ризик того, що таким видам діяльності приділятиметься більше
уваги, якщо існує можливість отримання винагороди.
Вище нами обґрунтована необхідність законодавчого унормування
поняття «неправосудне судове рішення» з метою уніфікації правозастосування
та уникнення довільного тлумачення цього терміна. Особливо актуальним
вказане набуває у сучасний період, коли після того, як норма, передбачена
ст. 375 КК України, була визнана судом неконституційною, загострила
проблему доцільності існування її у КК України. Ми переконані, що
закріплення ознак складу злочину постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного судового рішення має відбутися як у чинному КК України, так
і у новому КК України, проєкт якого на сьогоднгв розробляється. У майбутній
нормі доцільно визначити поняття «неправосудне судове рішення», чітко
виписати ознаки складу відповідного злочину. Адже її наявність, на наш
погляд, як і в Азербайджанській Республіці, є дієвим засобом запобігання
вчиненню злочинів проти правосуддя.
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Не менш небезпечними нам видаються і злочини проти правосуддя, які
вчиняються працівниками правоохоронних органів, та які можуть бути
спрямовані як проти конституційних основ здійснення правосуддя, так і проти
суспільних відносин із забезпечення реалізації права особи на правову
допомогу і забезпечення встановлення істини у справі та ухвалення
справедливого рішення.
Умовами,

що

сприяють

детермінації

вчинення

злочинів

проти

правосуддя співробітниками правоохоронних органів, є: невідповідність
моральних якостей співробітників вимогам, що пред'являються до осіб, які
займають відповідні посади в правоохоронних органах; не достатня заробітна
плата

співробітників;

недостатня

професійна

і

морально-психологічна

підготовка кадрів; недоліки в підборі і розстановці кадрів; не достатньо
високий рівень службової дисципліни; можливий тиск на співробітників
правоохоронних органів з боку криміналітету; вживання спиртних напоїв,
наркоманія, захоплення азартними іграми тощо; тиск з боку вищих посадових
осіб; невиправдано ліберальна практика призначення покарання посадовим
особам

органів

правосуддя;

професійна

деформація

співробітників

правоохоронних органів та ін. [148, с. 165]
Об’єктивні передумови генезису зазначеної мотивації протиправної
поведінки обумовлені принциповою недосяжністю повної відповідності рівня
оплати

праці

державних

службовців

органів

кримінальної

юстиції

економічному еквіваленту рівня економічної забезпеченості, що в цілому
характерне і для інших галузей соціального життя в Україні. Втім, раціональна
соціально-правова, організаційно-управлінська і кадрова політика цілком
здатна попередити виникнення криміногенних мотивів у посадових осіб.
Однак, в сучасних умовах ця задача вирішується незадовільно. Цим і викликані
колосальні

масштаби

корупції

кримінальної переслідування [47].

в

середовищі

співробітників

органів
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Як вказує А.В. Синельников [391, с. 99], виникнення корисливих мотивів
у зазначених суб'єктів і їхня реалізація при здійсненні розглянутих посягань
частково причинно пов'язані із впливом тих же факторів, що і формування
помилково усвідомлених інтересів служби: відвертий занепад загальної
культури співробітників правоохоронних органів, стійкі негативні викривлення
їх правосвідомості; корпоративна солідарність всередині правоохоронних
органів, що забезпечує вкрай рідкісну караність протиправних діянь навіть в
разі їх виявлення керівництвом. Вагому роль, ймовірно, відіграє і вельми
специфічний детермінант – недостатня матеріальна забезпеченість працівників
органів правопорядку, її невідповідність характеру і обсягу виконуваної ними
роботи. На її тлі стрімко розвивається деформація світогляду, пов'язана з
формуванням споживацької, корисливої психології.
Поряд із невірно усвідомленими інтересами служби, до мотивів
протиправних

посягань

проти

правосуддя

посадових

осіб

органів

кримінального переслідування, дослідники відносять корисливі прагнення,
кар’єризм і інші міркування особистої зацікавленості, а також, так звані,
статусно-виконавські мотиви, що виражаються в діях під тиском вказівок
керівництва [149, с. 23-25].
Аналіз

морально-психологічних

якостей

особистості

працівника

правоохоронних органів дозволяє визначити особистісні деформації, які
обумовлюють вчинення злочинів проти правосуддя. Типовими серед них є [82,
с. 79]:
- нігілістичне ставлення до права, як різновид негативного ставлення до
загальнолюдських цінностей;
- прогресування формального (стереотипного) підходу до виконання
службових обов'язків, який гальмує ініціативу і застосування індивідуальних
методів у розкритті та розслідуванні злочинів, зумовлює прогалини в цій
діяльності; прояв формалізму, «сухого» ділового стилю, емоційної холодності,
грубості у спілкуванні з громадянами, залученими в кримінальне судочинство,
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як наслідок внутрішнього цинізму, байдужості до результатів службової
діяльності і до долі громадян;
- в службовому відношенні сприйняття себе не як «слуги народу», а в
якості члена відомчої замкнутої корпорації, яка має свої специфічні цілі,
відмінні від державно-громадських, що породжує переоцінку значення своєї
діяльності, завищену особисту самооцінку; в зв'язку з чим відзначається
сприйняття товаришів по службі як «своїх» і сприйняття громадян, залучених
до кримінального судочинства як «чужих», як негативного подразника, з
проявом і настороженості, а то і ворсті;
-

або призупинення розвитку морально-культурного рівня як один із

проявів процесу деформації особистості;
- деформації життєвих потреб – переорієнтування внутрішніх установок
із досягнення суспільно-корисних цілей (якісне виконання службових функцій,
розвиток

професіонала

і

ін.)

на

пріоритетне

досягнення

цілей

індивідуалістичного спрямування (стосовно різного роду хобі, захоплення
азартними іграми, алкоголем, гіпертрофованого прагнення поліпшити своє
матеріальне благополуччя тощо).
Серед рис, притаманних суб’єктам аналізованих злочинів, окремі вчені
[147, с. 293] виділяють, зокрема, такі: розвинений інтелект і високий рівень
освіти; наявність здатності (схильності) до поєднання законних і протиправних
методів і способів керівництва при здійсненні своїх посадових обов’язків;
цільова життєва установка на збагачення і володіння владою за всяку ціну,
незважаючи на способи; підвищені життєві (матеріальні) стандарти; наявність
в гіпертрофованої формі специфічних іманентних особистісних якостей –
енергійності, значної зарозумілості, самовпевненості (при відсутності або
наявності в незначній мірі сумнівів в досягненні поставлених цілей), твердого
прагнення до володіння владою, цинізму у ставленні до інших людей і ін.
Попередження вчинення таких злочинів здійснюється за допомогою
цілого комплексу загально-соціальних і спеціально-кримінологічних заходів
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[47, c. 163]. Для загальної профілактики злочинів, вчинюваних посадовими
особами у сфері правосуддя використовують [149, с. 25]: заходи по усуненню
процесів детермінації і причинності злочинності у сфері економіки і політики,
які впливають на все населення; загальносоціальні заходи, пов'язані з
комплексним вихованням членів суспільства, які безпосередньо формують
широке коло позитивних потреб і інтересів, культуру поведінки, спілкування і
відносин, громадянську і професійну активність і відповідальність, готовність
поважати права і законні інтереси інших осіб.
Щодо загально економічних методів попередження досліджуваних
злочинів, то для вирішення даної проблеми потрібно комплекс заходів щодо
розв'язання актуальних соціальних проблем, зміцнення інститутів влади,
виходу з духовно-ідеологічної кризи, вдосконалення економічних відносин і
підвищення рівня матеріального добробуту суспільства. Остання обставина
видається особливо актуальною з двох причин. По-перше, підвищення
матеріальної забезпеченості службовців дозволяє істотно знизити масштаб
корупційних проявів в правоохоронних органах. По-друге, ефективна превенція
злочинів вимагає не тільки прогресивно-реформістського підходу, а й значної
фінансової підтримки з боку держави [14].
З переходом України до ринкових відносин постало питання про
розробку низки економічних та організаційно-управлінських заходів щодо
заохочення державою сумлінної, цілеспрямованої та чесної праці як основного
джерела життєвих благ разом з установленням режиму максимального
протистояння одержанню надприбутків протиправними способами. Вагоме
попереджувальне значення має усунення суттєвої розбіжності в рівні
матеріального забезпечення громадян і життєвими потребами. На думку В.М.
Кудрявцева, необхідно соціальними й економічними засобами зближати
потреби й інтереси людей та їхні реальні можливості, сприяти правомірному
досягненню життєвих цілей [228].
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У зв’язку з цим, як пріоритети пропонується [72] досить широкий спектр
економічних напрямів – переструктурування бюджету і системи фінансування
органів внутрішніх справ і прокуратури, забезпечення соціального захисту
співробітників, створення нормальних умов роботи і відпочинку і т.п. Як
джерело самофінансування пропонується також розвиток ринку платних послуг
підрозділів поліції – надання юридичних консультацій, додаткової охорони
об’єктів, розробки комп'ютерних програм, навчання навичкам водіння
автомобілем і т.п.
Водночас, окремі вчені не погоджуються [109, с. 50-51] з домінуючим
характером тенденції, за якою вирішенні фінансових проблем правоохоронних
органів є основним завданням загальнодержавної превенції злочинності в цих
органах. Особливо дискусійним є питання щодо механізму надання платних
послуг, зокрема, підрозділами поліції. В даному випадку існує ризик підміни
понять і змішування обслуговуючої функції (надання платних послуг
населенню) з адміністративною, покладеною на правоохоронні органи законом
(безкоштовна первинна правова допомога населенню, видача паспортів і
посвідчень водія тощо). Аналіз світового досвіду доводить, що до умов,
необхідних для ефективного функціонування поліції, відносяться, насамперед:
наявність правової бази, що виражає волю суспільства щодо функцій і методів
поліції; чітке управління поліцією з боку національної і регіональної
адміністрацій; наявність довіри до поліції з боку більшості населення;
укомплектованість усіх підрозділів кваліфікованим персоналом; достатнє
фінансування

і оснащення

необхідними

засобами

зв'язку, транспорту,

спеціальної техніки та озброєння.
На переконання О.А. Мартиненка [263, с. 58-61], економічні аспекти є
лише незначною складовою частиною перерахованих умов і вирішення питання
самофінансування, так само як і інших проблем матеріально-технічного
розвитку, пролягає не лише в площині фінансового забезпечення. Для
вирішення

наявних

труднощів

і

протиріч

увага

держави

має

бути
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сконцентрована, насамперед, на кардинальному визначенні місця поліції в
сучасному суспільстві і тільки потім – на способах матеріального забезпечення
діяльності правоохоронців відповідно до їх статусу.
Доцільним

є

прийняття

державою

такого

істотного

елементу

демократичного правового режиму як гарантія компенсації шкоди, заподіяної
злочинними посяганнями громадянам з державного бюджету. За логікою
відносин, що встановлюються між державою і громадянами, держава бере на
себе зобов’язання забезпечити соціальний захист населення від будь-якого
посягання на основні права і цінності, в тому числі і з боку злочинців. З цією
метою громадяни платять податки, які є одним з джерел фінансування
правоохоронної системи. У разі вчинення злочинного посягання держава, як
структура, яка не виконала своїх зобов’язань, повинна виплатити потерпілим
громадянам грошову компенсацію завданих збитків (відновлення матеріальної
справедливості), затримати і покарати злочинця (відновлення соціальної
справедливості).
Існуюча в Україні ситуація, коли свій обов’язок відшкодувати завдані
збитки держава делегує судовій системі, яка покладає цей обов'язок на
засуджену особу, має лише видимість правової захищеності громадян, оскільки
навіть у разі, коли злочинець затриманий і засуджений, виплата компенсації (у
багатьох випадках часткова) розтягується на такий тривалий період, що є, по
суті, необґрунтованим обмеженням прав громадян на захист з боку держави. У
західних країнах цю проблему вирішують шляхом виплати компенсацій
жертвам злочинів з державних або муніципальних бюджетних коштів. До
ситуації підвищення рівня професіоналізму та законності дій поліції цей крок
має саме безпосереднє відношення. Держава, віддаючи частину бюджету на
компенсаційні виплати, не має ні найменшого наміру збільшувати цю суму
витрат за рахунок оплати правопорушень, вчинених правоохоронцями. Тому,
щодо режиму дотримання законності має бути встановлений жорсткий,
об’єктивний контроль, який зведе рівень злочинності у правоохоронній системі
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до бажаного мінімуму і висуне високі вимоги до керівного складу. До того ж,
муніципальна поліція, яка фінансується за рахунок місцевих фондів, у разі
вчинення злочинів самими поліцейськими часто автоматично обмежується у
фінансуванні

на

суму,

пропорційну

розміру

виплачених

потерпілим

компенсаторних позовів [264, с. 366].
Чинне законодавство Азербайджанської Республіки передбачає механізм
відшкодування державою шкоди, завданої фізичним особам в результаті
незаконних дій (помилок, зловживань) органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури і суду або посадових осіб цих органів. Право на відшкодування
заподіяної шкоди виникає при винесенні виправдувального вироку; при
винесенні рішення про припинення кримінального переслідування; при
припиненні

справи

про

підлягають, зокрема,

адміністративний

проступок.

Відшкодуванню

заробітна плата, пенсія, допомога та інші доходи;

майнова шкода, завдана конфіскацією; завдані фізичні і моральні збитки [308].
Наступним заходом попередження злочинним проявам проти правосуддя
в правоохоронній системі є перегляд існуючої системи контролю та оцінки
ефективності роботи правоохоронних органів. Адже сам підхід до оцінки їх
роботи є неефективним. Більше того, така оцінка, що дається вищестоящими
начальниками, може бути корупціогенним підгрунтям протиправної поведінки
працівників правоохоронних органів. Окрім того, у психології відомий такий
феномен, як «поведінка, орієнтована на контроль», суть якого полягає у тому,
що людина схильна робити те, що контролюється, протидіючи спробам
вимірювання своєї роботи, намагається зафіксувати виміри на рівні, який
підлягає винагороді [220, с. 223-224].
Окремі

науковці

пропонують

оцінювати

ефективність

діяльності

поліцейських за допомогою соціальних норм (норм права і моралі), окремо
виділяючи

такі

показники,

як

законність

дій

поліції,

дотримання

загальноприйнятих норм моралі та професійної етики, а також громадська
думка [4, с. 296-297]. Додатковими критеріями оцінки називають стійкість
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зв’язку правоохоронців з населенням та належна активність у підтримці
порядку, запобіганні й припиненні його порушень. Невідповідність названим
критеріям має невідкладно і неупереджено висвітлюватися засобами масової
інформації і доводитися до відома громадськості. Лише прозора робота
правоохоронної системи (звісно, за винятком таємниці кримінального
провадження) дозволить об’єктивно її оцінювати без допомоги фіктивних
статистичних методів [85, с. 34].
Погоджуємося з тими дослідниками, які серед принципів, що повинні
бути покладені в основу реформування правоохоронної системи та її
подальшого функціонування, виділяють ті, що несуть особливе навантаження
щодо попередження правопорушень серед особового складу, а саме- чітку
узгодженість всіх правових норм в галузі кримінального, адміністративного,
трудового, цивільного та інших галузей права, що регламентують діяльність
працівників правоохоронних органів; проактивний, випереджаючий підхід в
розробці заходів соціального захисту особового складу для нейтралізації
криміногенного

впливу;

поступову

децентралізацію

управління

для

розширення ініціативи керівників в роботі з персоналом та розвитку форм
громадського контролю; деполітизацію і розвиток корпоративної культури;
інтегрованість у систему міжнародних поліцейських асоціацій; поєднання
професіоналізму, компетентності та високих моральних якостей як основна
умова кар’єрного росту; домінуюче становище індивідуальної відповідальності
кожного співробітника за виконання своїх обов'язків; безконфліктне існування
особистих, корпоративних і державних інтересів; пріоритетну орієнтація на
громадську думку як один із критеріїв ефективності роботи правоохоронної
системи.
Для формування законослухняної поведінки особового складу велике
значення

має

особистий

приклад

начальницького

складу,

який

несе

персональну відповідальність за стан дисципліни та законності серед підлеглих.
Начальники повинні бути прикладом в дотриманні законності й дисципліни.
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Особливу увагу вони мають приділяти вивченню індивідуальних якостей
підлеглих, дотриманню статутних відносин між ними, згуртуванню колективу,
своєчасному встановленню мотивів проступків підлеглих та запобіганню їм,
створенню обстановки нетерпимого ставлення до порушників моральних,
правових і дисциплінарних норм [85, с. 34]. Начальник може впливати на
підпорядкованих йому працівників правоохоронних органів не лише у межах
офіційних повноваженнях, але й особистим авторитетом. Вимоги до
начальника-поліцейського є традиційно високими, незалежно від кількрості
підлеглих [85, с. 36].
Вважаємо, що поставлених цілей можливо досягти виключно шляхом
послідовного і неупередженого відбору співробітників правоохоронних
органів. Важко не погодитися з тим, що саме відбір забезпечує прийняття на
службу дійсно кращих претендентів. Відбір серед охочих працювати в
правоохоронних органах має здійснюватися на базі певних критеріїв, в основі
яких лежить прагнення наповнити правоохоронні підрозділи співробітниками,
здатними на високому професійно-моральному рівні реалізовувати своє
призначення – боротися зі злочинністю, захищати права людини і служити
закону і суспільству [35, с. 39].
Щоб забезпечити можливість вибору серед кандидатів на службу в
поліції, необхідно досягти максимальних масштабів набору претендентів. З
цією

метою

потрібно

проводити

широкомасштабну,

чітко

продуману

інформаційну кампанію. Зазначена кампанія, по-перше, повинна охоплювати
максимально широкі верстви населення, щоб правоохоронні органи дійсно були
представницькими органами. На цьому акцентує увагу і Європейський кодекс
поліцейської етики [360], за нормами якого слід застосовувати політику набору
чоловіків і жінок, що представляють різні складові суспільства, в тому числі
етнічні меншини, так як кінцевою метою є такий склад співробітників поліції,
який відображає те суспільство, на службі якого вони знаходяться.
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Наявність в поліції представників всіх верств населення дозволить їй посправжньому дотримуватися нейтралітету і неупередженість. Крім того,
широке представництво є запорукою підвищення ефективності виконання
співробітниками поліції своїх професійних функцій. Це знаходить свій вияв,
зокрема, в налагодженні контактів з усіма субкультурними групами, а також в
полегшенні виконання деяких слідчих, оперативних та інших правозастосовних
дій. Окрім цього, зміст і загальна ідея інформаційної кампанії повинні бути
спрямовані на позиціонування співробітника правоохоронних органів як
гаранта закону і прав людини, відбивали концепцію служіння поліції
суспільству, а не навпаки.
При відборі майбутніх співробітників слід враховувати, що кандидати
спочатку повинні володіти певними рисами, тому що саме на їх основі
можливий розвиток всіх необхідних для правоохоронця якостей. До таких
властивостей відносяться освітній рівень (грамотність, володіння державною
мовою); фізична підготовка (що відповідає мінімальному рівню, необхідному
для здійснення оперативних завдань); особисті, моральні якості (повага до прав
людини, толерантність, чесність, гідність та ін.); психофізіологічні властивості
(емоційна врівноваженість, стресостійкість, організаційні здібності, вміння
приймати рішення і діяти в складній ситуації тощо).
Тобто,

вже

на

момент

прийняття

на

службу

співробітники

правоохоронних органів повинні володіти певним рівнем компетентності,
необхідним для виконання службових завдань, на що вказують автори [382, с.
101-104].
За європейськими стандартами правоохоронної діяльності співробітники,
незалежно від їх рівня на момент прийняття на службу, повинні набиратися на
основі їх компетентності та професійного досвіду, які повинні бути
зорієнтовані на цілі поліції правозахисної діяльності. Це означає, що прагнення
особи вступити на службу, зокрема, в поліцію повинно бути обумовлено його
бажанням боротися зі злочинністю, захищати права людини, служити
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суспільству. Інші мотиви негативного характеру прийнятними бути не можуть.
Європейський кодекс поліцейської етики містить перелік особистих якостей,
якими повинен володіти претендент на вакантну посаду в правоохоронному
органі, а саме: розсудливість; відкритість; зрілість; відчуття справедливості;
комунікативні здібності; керівні та організаційні якості; вміння добре
розбиратися в соціальних, культурних і громадських проблемах. Наявність у
кандидата цих якостей, які виступають критеріями відбору співробітників,
забезпечує можливість виховання на їх основі гідного служителя закону. Крім
того, Європейський кодекс поліцейської етики встановлює, що особи, визнані
винними в тяжких злочинах, не можуть виконувати поліцейські функції [360].
До правових заходів попередження злочинів проти правосуддя, які
вчинюються співробітниками правоохоронних органів, слід віднести заходи
щодо приведення повсякденній діяльності правоохоронці до максимально
можливої відповідності з міжнародними стандартами, серед яких, у першу
чергу, слід виокремити: неухильне дотримання закону при виконанні
службових обов’язків; повага особистої гідності і дотримання прав людини;
відсутність упередженості, відкритість і співробітництво, особиста порядність;
використання сили тільки у разі очевидної необхідності і строго пропорційно
реальній загрозі; дотримання конфіденційності; повна відмова від тортур,
жорстокого і нелюдського поводження; охорона здоров’я затриманих і
заарештованих; відмова від залучення в будь-які акти корупції; повага до вимог
законів та статутів, протидія будь-яким спробам їх порушення; особиста
відповідальність за кожен свій вчинок [359].
Важливо

відзначити,

що

основним

принципом

діяльності

правоохоронних органів є забезпечення охорони основних прав і свобод
людини і громадянина. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
Національну поліцію» поліція - це центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Відповідно до
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п. 2 ч. 1 ст. 2 вказаного Закону одним із основних завдань поліції є охорона
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Схожі
положення закріплено і в інших нормативно-правових актах, що регламентують
діяльність інших правоохоронних органів України. Наприклад, як передбачено
у п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України про Національне антикорупційне бюро України,
основним принципом діяльності вказаного правоохоронного органу є повага та
дотримання прав і свобод людини і громадянина.
На

сьогодні

для

України

актуальною

є

ратифікація

окремих

фундаментальних програмних документів в галузі правоохоронної діяльності.
Йдеться про «Декларацію про поліцію», прийняту Асамблеєю Ради Європи в
1979 році та «Європейський кодекс поліцейської етики», прийнятий Комітетом
міністрів Ради Європи у 2001 році.
Зокрема, Європейський кодекс поліцейської етики проголошує, що
поліція повинна бути організована так, щоб її співробітники користувалися
повагою населення як професіонали, на яких покладене забезпечення
виконання закону, і як особи, які надають послуги. Поліція повинна
користуватися достатньою оперативною незалежністю стосовно

до інших

державних органів при виконанні покладених на неї завдань, за які вона несе
повну відповідальність. Організація поліції повинна бути спрямована на
розвиток нормальних відносин з населенням, а при необхідності – на реальну
співпрацю з іншими організаціями, органами місцевого самоврядування,
неурядовими організаціями та іншими представниками населення, включаючи
етнічні меншини. Організація поліцейських служб повинна передбачати
ефективні заходи для забезпечення непідкупності співробітників поліції і
відповідного їх поведінки при виконанні ними своїх обов’язків – особливо,
щодо дотримання основних прав і свобод людини, закріплених, зокрема, в
Європейській конвенції про права людини.
Серед керівних принципів діяльності операцій поліції Кодекс визначає:
поліція повинна при проведенні всіх своїх операцій поважати право будь-якої
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людини на життя; поліція не повинна ні за яких обставин здійснювати,
заохочувати або допускати ніяких тортур, ніяких випадків нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; співробітники поліції
повинні виконувати накази, які законно віддаються їх начальниками, але
зобов'язані утримуватися від виконання тих з них, які явно є незаконними, і
доповідати про них, не побоюючись в подібних випадках ніяких санкцій;
поліція повинна виконувати свої завдання справедливо, керуючись, зокрема,
принципами неупередженості та недискримінації підходу; збір, зберігання і
використання поліцією даних особистого характеру повинні відповідати
міжнародним принципам захисту даних і, зокрема, обмежуватися тим, що
необхідно для досягнення законних, справедливих і конкретних цілей;
співробітники поліції повинні боротися з будь-якими проявами корупції в
поліції. Вони повинні інформувати своїх начальників і інші компетентні органи
про будь-які випадки корупції в поліції.
Із викладених у цьому документі мотивів його прийняття випливає, що
хоча прийняття Кодексу поліцейської етики є лише першим етапом будь-якого
процесу, спрямованого на створення єдиних норм для поліції, при відсутності
цього кодексу у подібного процесу мало шансів на успіх. Закладаючи основи
етичних норм, Кодекс поліцейської деонтології здатний полегшити визначення
етичних проблем, дати краще їх розуміння, більш глибокий їх аналіз і
полегшити прийняття рішень. Крім того, він змушує замислитися над тими
цінностями, які захищає поліція як інститут, і про їх адекватне використання.
Такі основоположні для поліції поняття, як «чесність», «неупередженість»,
«скромність» і «професіоналізм» можуть тільки виграти від того, що на них
будуть постійно посилатися, що вони будуть мати однакове значення і, отже, їх
всюди будуть розуміти однаково, і прийняття такого кодексу буде цьому
сприяти. Крім того, кодекс може допомогти сформулювати деякі індивідуальні
норми поведінки, засновані на почутті гордості від приналежності до
поліцейської організації. Цей аспект особливо важливий для молодих
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новобранців, яким належить відразу познайомитися з основними цінностями,
що визначають і регулюють їх роботу. І це згадка про новобранців змушує
згадати про важливості кодексів для професійної підготовки поліцейських
[361].
В

рамках

вдосконалення

правового

регулювання

діяльності

правоохоронної системи на державному рівні, вчені наголошують на
актуальності і важливості питання захисту співробітників і членів їх сімей від
тиску кримінальних структур з метою підкупу і залякування. Тому актуальним
напрямком загальнодержавної діяльності по зміцненню законності серед
правоохоронців залишається створення системи заходів їх соціального і
кримінально-правового захисту. Серед пріоритетних напрямків по створенню
системи кримінальної безпеки виділяють такі заходи, як: захист співробітників
та їх близьких від злочинних посягань; захист службової діяльності від
незаконного втручання з боку представників влади, приватних підприємців,
організованої злочинності і окремих осіб; забезпечення захисту службових
приміщень, техніки, спецзасобів і озброєння, ліній комунікацій і носіїв
інформації, що містять державну та службову таємницю; підвищення
антикорупційної стійкості особового складу, забезпечення корпоративної
відданості і згуртованості персоналу; високий рівень професіоналізму
співробітників [245].
В

рамках

спеціального

попередження

досліджуваних

злочинів

пропонуються такі заходи як [92, с. 340]:
- розробка єдиного національного кодексу поведінки і етичних правил
працівників органів судової і правоохоронної систем;
- створення в кожному відомстві спеціалізованих структур, призначених
для виявлення і припинення порушень, які не спричиняють кримінальної
відповідальності, та які повинні каратися за допомогою дисциплінарних
заходів, сприяючи запобіганню здійснення більш тяжких правопорушень;
- ретельний відбір кандидатів до правоохоронних органів;
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- поліпшення професійно-службової підготовки;
- посилення прокурорського нагляду за порушеннями законності в
діяльності по здійсненню правосуддя;
- збільшення заробітної плати співробітникам правоохоронних органів;
- вдосконалення процедури реєстрації злочинів;
- створення системи громадського контролю, в т. ч. за допомогою ЗМІ, за
фактами

службових

розслідувань,

а

також

випадками

кримінального

переслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками
правоохоронних органів;
- підвищення ефективності діяльності підрозділів власної безпеки органів
внутрішніх справ.
Ефективність спеціального попередження забезпечується на думку
деяких дослідників [264, с. 421], використанням переважно традиційних
методів, до яких відносяться: організація наставництва (менторства) щодо
молодих співробітників; правильний підбір і розстановка керівників; навчання
керівників

і

підлеглих

в

рамках

службової

підготовки,

регулярного

проходження стажування і підвищення кваліфікації; введення в навчальні
програми ВНЗ системи МВС України навчальних курсів і лекцій зі службової
етики, прав людини, попередження правопорушень в службовій діяльності;
організація постійного контролю за виконавською дисципліною, періодична
перевірка співробітників за місцем проживання, вивчення їх особистісних
якостей для своєчасного попередження негативної професійної деформації;
організація зворотного зв'язку з населенням, своєчасний розгляд і реагування на
скарги громадян щодо неправомірних дій працівників правоохоронних органів;
вдосконалення форм відомчого контролю за станом дисципліни та законності в
підрозділах.
Нарешті, пропонуємо розглянути методи запобігання злочинам, які
посягають на суспільні відносини з реалізації принципу невідворотності
юридичної відповідальності, зокрема, невиконання судового рішення.
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Виконання судового рішення є невід’ємною частиною судового розгляду
та

елементом

принципу

правової

визначеності.

Дія

цього

принципу

проявляється не тільки в чіткості, зрозумілості самого закону, скільки в процесі
його правозастосування, частиною якого є його застосування при вирішенні
судових спорів. При зверненні до суду за судовим захистом його рішення
набуває ознак загальнообов’язковості як для самих сторін процесу, так і для
державних органів та суду, який ухвалив таке рішення. Відтак, законними є
очікування особи безпосереднього виконання судового рішення. Виконання
рішення суду на практиці найяскравіше свідчить про дієвість судового захисту
порушених прав і свобод людини. Як правило, невиконання рішення суду
пов’язували з порушенням принципу законності, однак очевидно, що цей
принцип не єдиний, який порушується. Якщо подивитись ширше, невиконання
рішення суду нівелює усю діяльність правоохоронних органів, суду, завдає
шкоди правам і свободам людини, порушує існуючий правопорядок, а такі
порушення дають змогу простежити зв’язок принципу верховенства права і
принципу правової визначеності при забезпеченні обов’язковості рішення суду.
Будь-яке рішення суду залишається індивідуальним актом, однак його
невиконання спричиняє істотну шкоду не тільки особі, інтереси якої не
забезпечені, а й публічному порядку [315, с. 172].
Зміст принципу правової визначеності охоплює такі положення:
виконання судового рішення є невід’ємною частиною судового розгляду; при
виконанні

судового

рішення,

яке

набуло

законної

сили,

необхідно

дотримуватися таких правил:
- виконання судового рішення не може відстрочуватися на незаконних
підставах;
- затримка виконання судового рішення на певний період може бути
виправдана у виняткових випадках, що передбачені чинним законодавством, та
для забезпечення задовільного розв’язання проблем публічного порядку;
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- відсутність грошових коштів у держави, непередбаченість їх у бюджеті
держави, неподання виконавчого документа до органів, що здійснюють
примусове виконання рішення не є підставою для відмови або затримки у
виконанні судового рішення;
- дискреційні повноваження органів держави не повинні спричиняти
перешкоди при виконанні судового рішення;
- дискреційні повноваження органів держави при затримці виконання
судового рішення мають підлягати ефективному судовому нагляду [265, с. 51].
Конституційний Суд України наголошує, що невиконання судового
рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (Рішення від
25 квітня 2012 року № 11-рп/2012), а також, що виконання судового рішення є
невід’ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема,
законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення
порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб,
суспільства, держави (Рішення від 13 грудня 2012 року № 18-рп/2012).
У рішенні Європейського суду з прав людини (далі за текстом – ЄСПЛ)
від 19 березня 1997 року у справі «Горнсбі проти Греції» [369] суд підкреслив,
що виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватись як
складова частина судового розгляду. Здійснення права на звернення до суду з
позовом стосовно його прав та обов'язків цивільного характеру було б
ілюзорним, якби внутрішня правова система допускала, щоб остаточне судове
рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося б на шкоду однієї зі сторін.
Аналогічну позицію ЄСПЛ висловив у рішенні від 29 червня 2004 року у справі
«Півень проти України» [371]: право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, захищає, також,
виконання остаточних та обов’язкових судових рішень, які в країні, що поважає
верховенство права, не можуть залишатися невиконаними, завдаючи при цьому
шкоди одній зі сторін.
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Держава несе відповідальність за виконання остаточних рішень, якщо
чинники, які затримують чи перешкоджають їх повному й вчасному
виконанню, перебувають у межах контролю органів влади (рішення у справі
«Сокур проти України» від 26 квітня 2005 року) [372]. У рішенні у справі
«Агрокомплекс» проти України» від 6 вересня 2011 року ЄСПЛ наголосив
[368], що обсяг зобов’язань держави-сторони Конвенції щодо гарантування
«незалежного і безстороннього суду» відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод не обмежується судовою
гілкою, а накладає зобов’язання на виконавчу та законодавчу гілки влади та
інші державні органи незалежно від їхнього рівня, поважати і дотримуватись
судових рішень, навіть якщо ці органи не погоджуються з рішенням. Повага
держави до повноважень і ролі судів є неодмінною передумовою суспільної
довіри до суду, і ширше, верховенства права.
У справі «Іммобільяре Саффі» проти Італії» ЄСПЛ наголосив [370], що
право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова
система Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для
виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду одній зі сторін.
Важко уявити ситуацію, щоб пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод докладно описував процедурні гарантії, що
надаються сторонам цивільного судового процесу – у провадженні, що є
справедливим, відкритим і оперативним, – і не передбачав при цьому гарантій
виконання судових рішень; тлумачення статті 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод як такої, що стосується винятково права на
звернення до суду і проведення судового розгляду, могло б призвести до
ситуацій, несумісних із принципом верховенства права, що його Договірні
Сторони зобов’язалися дотримуватися, коли вони ратифікували цю Конвенцію.
Отже, виконання рішення, винесеного будь-яким судом, має розглядатись як
невід’ємна частина «судового процесу» для цілей статті 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Відповідно до п. 66 рішення у справі
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«Іммобільяре Саффі» проти Італії» право на звернення до суду, гарантоване
статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, також
передбачає практичне виконання остаточних, обов’язкових для виконання
судових рішень, які в державах, що поважають принцип верховенства права, не
можуть залишатися невиконаними на шкоду стороні у провадженні.
Таким чином, обов'язковість виконання судового рішення є однією із
складових права на суд, яке проголошується пунктом 1 статті 6 параграфа 1
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та є
конституційною гарантією права на судовий захист. Європейський суд з прав
людини неодноразово висловлював думку в контексті тлумачення статті 6
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що без
ефективної системи виконання судових рішень існування судової системи
позбавлене будь-якого сенсу.
Для Азербайджанської Республіки актуальними є коло, види і характер
процесуальних питань, що виникають на стадії виконання вироку і пов'язані
тільки з межами повноважень суду. Одним з таких питань є відкладення
виконання вироку. Як зазначає Ш. Керімов [169, с. 39], в новому КПК
Азербайджанської Республіки взагалі не зазначене коло випадків, в яких
виконання вироку відкладається, на відміну від раніше чиного закону, а це одне
з питань, що є важливе, що має важливе значення з точки зору судової
практики. Хоча при відкладенні виконання вироку повинні обов'язково
враховуватися ступінь суспільної небезпеки злочину і особистість засудженого.
В іншому випадку, виникають умови для вчинення нового злочину з боку
засудженого, а так само для ухилення від відбування покарання, передбаченого
вироком. Тому азербайджанські дослідники пропонують чітко визначити на
законодавчому рівні випадки, що не дозволяють відкладення виконання вироку.
У Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1787 (2011) від 26
січня 2011 року «Виконання рішень Європейського суду з прав людини»
відзначається існування основних системних недоліків, які викликають велику
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кількість повторюваних висновків щодо порушення Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, і які серйозно підривають принцип
верховенства права. Щодо України ці проблеми пов’язані, зокрема, із
постійним невиконанням рішень національних судів.
У Резолюції підкреслюється [358], що Україна повинна терміново
прийняти комплексну стратегію щодо вирішення ситуації, за якої значна
кількість остаточних судових рішень залишається невиконаною, а також
впровадити ефективні внутрішні засоби правового захисту у відповідь на
пілотне рішення у справі «Іванов проти України».
Невиконання рішень судів в Україні є структурною проблемою. Це
визнав Європейський суд з прав людини. ЄСПЛ наголошує на істотні збої у
функціонуванні української судової системи, які перешкоджають виконанню
остаточних судових рішень та спричиняють, таким чином, системну проблему
невиконання або несвоєчасного виконання рішень національних судів у
поєднанні з відсутністю ефективних внутрішніх засобів правового захисту
щодо таких недоліків. За період з 2009 до 2017 року Уряд України, на жаль, не
вжив необхідні загальні заходи, здатні подолати першопричини системної
проблеми, встановленої Судом, і запровадити ефективний засіб захисту, який
би міг забезпечити відшкодування на національному рівні усім потерпілим.
Очевидно, що невиконання судових рішень негативно впливає як на
авторитет судової влади, органів державної влади та і на авторитет Держави
України в цілому. Невиконання судового рішення – це виклик державі, що
підкреслює її не спроможність забезпечити дію закону на своїй території.
Дослідники обґрунтовують існування проблеми невиконання судових
рішень

комплексом

правових,

фінансово-економічних

і

організаційних

чинників. Серед правових чинників можна назвати спробу надати «законності»
невиконанню своїх зобов’язань державою з огляду на відсутність коштів. Така
позиція наводиться, зокрема, в рішенні Конституційного Суду України від 26
грудня 2011 р., п. 2.1 абз. 10 якого передбачає, що механізм реалізації
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соціально-економічних прав може бути змінений державою, зокрема, через
неможливість

їх

фінансового

забезпечення

шляхом

пропорційного

перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства.
Відповідно до цього рішення була сформована практика Вищого
адміністративного суду. Наприклад, у Довідці від 20 лютого 2012 р. про
узагальнення та вивчення практики розгляду і вирішення адміністративними
судами справ, пов’язаних із соціальними виплатами особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи [121], зазначено, що вирішуючи такі
спори, суди виходять з того, що у разі наявності суперечностей між нормами
законів, які мають однакову юридичну силу, застосуванню підлягає той із них,
який прийнято пізніше, тобто Закон України «Про Державний бюджет» на
відповідний рік. Рішення Конституційного Суду створило правове підґрунтя
для невиконання зобов’язань держави щодо виплат, передбачених соціальними
законами, і назвало таку ситуацією «обґрунтованою правовою позицією» [315,
с. 173].
Проте, на нашу думку, така практика прямо суперечить позиції
Європейського Суду, викладеній у рішенні по справі «Шмалько проти
України» від 20 липня 2004 року, а саме: відсутність бюджетних асигнувань не
може розглядатися як підстава для невиконання судового рішення [373].
Очевидно, що виконання майнових зобов’язань державою за судовими
рішеннями повинне означати забезпечення фактичного фінансування. Без
передбачення бюджетом коштів на покриття таких виплат неможливим буде
виконання таких зобов’язань, якою б досконалою не була система виконання
судових рішень. Прийняття у 2012 році Закону України «Про гарантії держави
щодо виконання судових рішень» [345] було сприйнято як революційний крок
на шляху подолання кризи невиконання судових рішень [43, с. 269].
Ефективність затвердженого Законом механізму гарантування державою
виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні
дії щодо майна, боржником за яким є державний орган, державне підприємство
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або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно
до законодавства, спочатку не викликала сумнівів.
Проте, складно не звернути увагу на положення ст. 3 цього Закону, за
якою виконання рішень суду про стягнення коштів здійснюється в порядку,
визначеному Законом України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про
виконавче провадження». У разі, якщо рішення суду про стягнення коштів не
виконане протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів,
передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень
суду. Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону також
встановлює,

що

бюджетні

асигнування

на

погашення

заборгованості

визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Аналогічно, прийнята на виконання цього закону постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження порядку погашення заборгованості за
рішенням суду, виконання яких гарантується державою» № 440 від 3 вересня
2014 р. [338] хоч і забезпечує безспірне списання коштів державного бюджету
за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду, передбачає
погашення заборгованості в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
відповідний рік. Таким чином, фактично виконання судового рішення повністю
залежить від волі самого боржника – держави, яка в особі парламенту
розподіляє бюджетні видатки і затверджує державний бюджет на відповідний
рік.
Слід погодитися з дослідниками [242, с. 73], які, з метою вироблення
програми запобігання злочинам проти правосуддя, пропонують усунути
криміногенні прогалини у правовому регулюванні строків виконання судових
рішень. При цьому йдеться про строки виконання саме судових рішень, а не
здійснення виконавчого провадження. Доцільним є вироблення узагальненої
моделі та її адаптація під особливості предметів конституційного, цивільного,
кримінального,

господарського,

адміністративного

судочинства

шляхом
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внесення доповнень до відповідних процесуальних кодексів та Закону України
«Про Конституційний Суд України» щодо строків виконання судових рішень.
Важливо, щоб певний строк для виконання судового рішення у нормативних
межах та із урахуванням конкретних ситуацій зазначався у кожному такому
рішенні. Невиконання особою судового рішення у визначені строки та не
звернення нею без поважних причин до суду для отримання права на
відстрочку його виконання за наявності до того інших підстав, і буде вважатися
моментом вчинення злочину, склад якого передбачений у диспозиції ст. 382 КК
України.
Серед причин неефективної роботи державної виконавчої служби в
Україні називають і велике навантаження органів виконавчої служби,
відсутність належного матеріального забезпечення їхньої діяльності; невисока
заробітна плата працівників, що створює підґрунтя для корупції. Як слушно
зауважує Лагода К.О., розмір посадового окладу державного виконавця рідко
перевищує розмір мінімальної заробітної плати. При цьому, досить часто
(особливо у господарських справах) у його провадженні опиняються виконавчі
провадження з багатомільйонними сумами, що підлягають стягненню. Тож
кримінальна поведінка державних виконавців щодо невиконання судових
рішень, отримання неправомірної вигоди в таких умовах не видається чимось
феноменальним та цілком узгоджується із загальною логікою процесів
корисливої криміналізації суспільства загалом [243, с. 90].
Окрім невиконання судових рішень, проблемою є і недостатньо
розвинута система управління ефективністю діяльності державних виконавців.
Організаційними

показниками

якості

виконавчої

служби

виступає

професіоналізм, який має іманентно містити такі ціннісні ознаки як
компетентність,

інноваційність,

толерантність

та

прозорість.

Також

недостатньою є відповідальність державних виконавців як обов'язок кожного
адміністративного органу публічно відповідати за свої дії. У правових державах
розробляється комплекс політико-юридичних документів, в яких визначаються
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параметри відповідальності суб'єктів державно-управлінської та виконавчої
діяльності. Розробка відповідних механізмів відповідальності виконавчої
служби

потребує

персоніфікації

відповідальності, підвищення

правової

свідомості посадових осіб, широкого застосування принципів відкритості і
прозорості у своїй діяльності.
Тому, основними базовими принципами реформування виконавчої
служби повинні стати: верховенство права як основа прав та свобод людини і
громадянина, справедливості та гуманізму в публічній діяльності; законність як
правова основа виконавчих дій відповідно до повноважень та у порядку,
визначеному законом; відкритість та прозорість як доступність для громадян
інформації про діяльність виконавчої служби; процедурна справедливість, яка
гарантує зважене та неупереджене застосування права, поваги до людини,
захисту її честі та гідності; підконтрольність як обов'язковий внутрішній та
зовнішній, у тому числі судовий та громадський контроль за діяльністю
виконавчої служби; відповідальність як обов'язок кожного виконавця публічно
відповідати за свої дії та прийняті рішення перед особою та суспільством [138,
с. 14].
Серед першочергових напрямків реформування державної виконавчої
служби дослідники виділяють [316, с. 117]:
- формування прозорих стимулів та публічності всієї системи управління
ефективністю виконавчої служби. Суттєвим стимулом мотивації державних
виконавців щодо саме фактичного виконання рішень є винагорода державного
виконавця, яка встановлена на рівні 2 % від стягнутої суми, але не більше 200
розмірів прожиткового мінімуму. Проте, безумовно, окремої уваги потребує
питання встановлення гідного рівня саме заробітної плати державних
виконавців як основного джерела доходів;
- створення інтегрованих інформаційних систем на стадії виконання
судових рішень та стягнення заборгованості, в тому числі, модулів вебуправління по забезпеченню ведення електронної справи і автоматизованої

340

системи рестрикції грошових коштів. Єдина точка збору заборгованості в
державі

дозволить

здійснювати

автоматизоване

заморожування

всіх

банківських рахунків у реальному часі, координація та обмін інформацією між
виконавцями, банками, податковими органів та іншими зацікавленими
сторонами. Такою важливою організаційною структурою стала, створена в 2015
році система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка має
сприяти реалізації державної політики у сфері організації примусового
виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб. На цій базі
започаткована діяльність державного підприємства (ДП «СЕТАМ»), головною
стратегію якої є поступове наближення галузі до практики цивілізованого та
прозорого ринкового процесу;
- підвищення поінформованості та рівня комунікації з суспільством,
професійної спільноти та широкої громадськості щодо реформи виконавчої
служби;
- підвищення престижу професії, залучення та виховання більш якісних
кадрів.
Справжнім проривом у системі виконання судових рішень можна назвати
прийняття у 2016 році Верховною Радою України Закону «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
[33, c. 156]. Не відходячи від позиції Європейського Суду, що виконання
судових рішень є складовою судового розгляду, Закон не ставить функцію
здійснення правосуддя в залежність від приватних осіб та не покладає
виконання судових рішень виключно на приватних виконавців. За Законом,
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб)
покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом
України «Про виконавче провадження» випадках – на приватних виконавців.
На нашу думку, діяльність приватних виконавців має великі шанси на
ефективність завдяки механізму винагороди виконавця. Відповідно до статті 31
Закону, за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується
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винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та
додаткової. Основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих
дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у
вигляді: фіксованої суми – у разі виконання рішення немайнового характеру;
відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі
за виконавчим документом. Основна винагорода приватного виконавця, що
встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає
стягненню

за

виконавчим

документом.

Основна

винагорода,

що

встановлюється у вигляді фіксованої суми, стягується після повного виконання
рішення [348].
Очевидно, що такий підхід формує особисту позитивну зацікавленість
приватного виконавця у фактичному і повному виконанні судового рішення.
Водночас, держава убезпечила себе від підвищення ефективності виконання
рішень судів про стягнення державних коштів, та виключила з переліку
проваджень, які можуть виконуватися приватними виконавцями ті, за якими
боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні
підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у
статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються
виключно за кошти державного або місцевого бюджету.
Запровадження інституту приватних виконавців є важливою реформою,
оскільки конкуренція має зменшити корупцію у цій сфері і підвищити
ефективність виконання судових рішень [33, с. 154-159]. Але важливо, щоб
держава штучно не стримувала розвиток інституту приватних виконавців.
Достатнім стримуючим механізмом може бути система моніторингу та
контролю за діяльністю приватних виконавців, створення балансу репресивних
та стимулюючих заходів впливу; акцент на нарощуванні потенціалу та
запобіганні проблем. Звісно, не варто сподіватися, що кількість приватних
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виконавців у найближчому майбутньому буде достатньою, щоб створити
належну конкуренцію державній виконавчій службі.
Але з часом частка державної виконавчої служби у цій сфері має стати
значно меншою або й взагалі зникнути. Особливо важливо провести чітко
сплановану роз'яснювальну роботу серед громадськості. І саме Мін'юст має
взяти на себе цю функцію. Адже громадськість, бізнес, державні службовці
мають розуміти, що термін «приватний виконавець» не означає «підприємець».
Він також на службі держави, яка делегувала йому певні повноваження. В
європейських країнах навіть не має поняття «приватний виконавець», бо воно
вводить в оману. Натомість, є термін «судові пристави» або «присяжні
виконавці». Це особи, які прийняли присягу і призначені на публічно-правову
посаду. Їх контролює Міністерство юстиції, а дії чітко підпорядковані закону
або інструкціям, а за свою працю виконавець отримує плату не за
домовленістю, а згідно з встановленим законодавством тарифом [316, с. 116].
Отже, в рамках нашого дослідження ми запропонували деякі заходи
попередження найбільш небезпечних, на наш погляд, злочинів проти
правосуддя, а саме постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
судового

рішення;

злочинів,

які

вчиняються

службовими

особами

правоохоронних органів, та невиконання судового рішення, яке набрало
законної сили. Як було встановлено нами, незважаючи на визнання норми про
постановлення

неправосудного

судового

рішення

неконституційною,

відповідне явище не перестало існувати, трансвормувавшись de lege ferenda у
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).
Діяльність з попередження злочинів проти правосуддя передбачає цілу систему
економічних, соціальних, політичних, інформаційних, організаційних, правових
та інших заходів, що ґрунтуються на міжгалузевому законодавстві.
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3.3 Фундаментальні основи та стратегічні напрями кримінальноправової політики щодо протидії злочинам проти правосуддя
У сучасній науковій літературі існують різноманітні трактування поняття
«політика». В одних випадках воно застосовується для визначення способу дій,
спрямованих на досягнення будь-чого, тобто для визначення звичайної
методики

прийняття

рішень.

З

іншого

боку,

поняття

«політика»

використовується для визначення усвідомлено організованої діяльності,
необхідної та доцільної протягом певного часу. Як правило, це діяльність
органів державної влади та управління, громадських об’єднань, партій тощо,
яка визначається їх інтересами та метою діяльності. У цьому розумінні поняття
«політика» визначає перспективу, причому частіше за все перспективу змін,
удосконалення. Політика зазвичай інтерпретується як сфера взаємодії між
різними соціальними групами, партіями, націями, народами, державою,
владою, населенням, громадянами та їхніми об’єднаннями [195, с. 34].
Кримінально-правова політика є частиною правової політики держави.
Про це пишуть багато науковців. Однак визначення кримінально-правової
політики відрізняються, що повязано з різним підходом щодо розуміння ознак
вказаного поняття. Характеризуючи правову політику загалом, науковці
вказують, що політика – це діяльність певних державних інституцій: держави,
політичних партій, громадських організацій та громадян (О.П. Коробова) [223,
с. 133], державних і муніципальних органів (Ю. О. Крохіна) [223, с. 133],
органів державної влади і органів місцевого самоврядування (В.М. Селіванов)
[387, с. 9]. Окрім того, відзначається зв'язок правової політики власне з правом.
На думку О.П. Коробової, правова політика охоплює діяльність держави, яка
здійснюється через право [187, с. 148]. М. І. Матузов вважає, що правова
політика

є

засобом

юридичної

легітимації,

закріплення

і

здійснення

політичного курсу країни, волі її офіційних лідерів і владних структур, яка
втілюється, насамперед, у законах, конституціях, кодексах, інших основних
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нормативно-правових актів [267, с. 6]. Деякі науковці виокремлюють
призначення правової політики. На думку Ю. О. Крохіної, правова політика
спрямована на найбільш повне забезпечення прав і свобод людини, зміцнення
дисципліни, законності і правопорядку, формування правової державності і
високого рівня правової культури в житті суспільства і особистості [223, с. 133].
В.М. Селіванов вважає, що правова політика спрямована на досягнення
легітимними засобами загального блага, задоволення публічних і приватних
інтересів, вирішення завдань, обумовлених актуальними загальносуспільними
потребами та інтересами [387, с. 9].
Правова політика складається з різних сегментів, до яких належить і
кримінально-правова політика.
Сам термін «кримінальна політика» був уперше вжитий А. Фейєрбахом,
який надав кримінально-правовій політиці роль чинника, що впливає на
підготовку законодавчих актів у галузі кримінального права [195, с. 34]. З
наведеного

зрозуміло,

що

кримінально-правову

політику

первинним

соціальним явищем, щодо кримінального права, оскільки норми кримінального
права ґрунтувалися на процесах, що відбувалися в цілому в політиці.
Поняття «кримінально-правова політика» використовується і тлумачиться
сьогодні неоднозначно. В юридичній науці існують різні погляди щодо
питання, що необхідно включати у зміст цього поняття (тільки питання
кримінального законодавства, криміналізації і декриміналізації, пеналізації і
депеналізації або питання кримінального процесу, кримінально-виконавчого
права, кримінології) і як повинен звучати сам термін («кримінальна політика»
чи «кримінально-правова політика»). На думку окремих дослідників [132, с.
129], кримінально-правова політика визначає напрями, мету і засоби
кримінально-правової боротьби зі злочинністю і виражається в нормах
кримінального права та у практиці їхнього застосування. Кримінально-правова
політика і кримінальне право тісно пов’язані між собою, оскільки політика є
одним із правоутворюючих факторів, тоді як право є важливим засобом її
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здійснення. Таким чином, помилкою буде як протиставлення кримінальноправової політики кримінальному праву, так і їх ототожнення.
І.Е. Звечаровський під є поняттям «кримінальна політика»

розуміє

напрям діяльності державних органів та організацій по охороні прав і свобод
людини та громадянина, суспільства і держави в цілому від злочинних посягань
шляхом застосування заходів кримінально-правового характеру до осіб, які
вчинили такі посягання, а також шляхом попередження злочинів за допомогою
заходів профілактики індивідуального і спеціально-кримінологічного характеру
[139, с. 74].
Інші вчені підкреслюють [195, с. 35], що кримінально-правова політика є
стратегією та тактикою контролю над злочинністю з боку суспільства. Свої
стратегічні та тактичні завдання кримінально-правова політика вирішує за
допомогою кримінального права, тобто використовує його для досягнення
певної мети. Кримінально-правова політика має своїм основним призначенням
оновлення правових норм кримінального права. Тому, кримінально-правова
політика визначається як складова частина політики держави у сфері боротьби
зі

злочинністю,

яка

визначає

напрямки

діяльності

законодавчих

і

правозастосовних органів із створення та оновлення законодавства про
кримінальну

відповідальність,

криміналізацію,

декриміналізацію,

диференціацію, кримінальну відповідальність тощо.
На думку В. І. Борисова, на відміну від кримінального права, яке є
усталеним

явищем,

особливо

стосовно

положень

Загальної

частини,

кримінально-правова політика є рухомим явищем, вона більш гостро реагує на
соціальні процеси та відносно швидко піддається змінам курсу політичного
життя країни [61, с. 241]. Водночас кримінальне право є інструментом
кримінально-правової політики. Управління практичним застосуванням норм
кримінального права означає втілення в життя зазначеної державної політики.
Розв’язання завдань державної політики боротьби зі злочинністю, особливо
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щодо застосування кримінального законодавства, не обмежується питаннями
якості й дієвої ефективності останнього.
О.М. Козаченко, досліджуючи особливості сучасної кримінальноправової політики України, зауважує, що характер наукових досліджень вчених
має двояке спрямування: одні звертаються до кримінально-правової політики
як окремого об’єкта наукового дослідження з метою встановлення її
адаптивних ознак та визначення функціонального спрямування в процесі
реалізації основних положень кримінального права [176, с. 29].
П. Л. Фріс пише, що кримінально-правова політика – нерозривна
складова частина всієї політики держави [440, с. 4]. Вона являє собою напрям
боротьби зі злочинністю, який базується на нормах законодавства України про
кримінальну відповідальність і знаходить свій прояв у законах, указах
Президента, постановах Кабінету Міністрів, рішеннях державних органів,
політичних партій та громадських організацій, спрямованих на проведення цієї
діяльності. Співвідношення понять «політика держави» – «правова політика» –
«політика у сфері боротьби зі злочинністю» та «кримінально-правова політика»
являє собою співвідношення загального, особливого та спеціального.
П.

Л.

Фріс

системоутворюючий

визначає
елемент

кримінально-правову

політики

держави

у

сфері

політику,
боротьби

як
зі

злочинністю, що розробляє стратегію і тактику, формулює основні завдання,
принципи, напрями і цілі кримінально-правового впливу на злочинність,
виробляє засоби їх досягнення і виражається в нормах законодавства про
кримінальну відповідальність, практиці їх застосування, рішеннях щодо
офіційного тлумачення Конституційним Судом України кримінально-правових
норм, постановах Пленуму Верховного Суду України з питань застосування
судами законодавства про кримінальну відповідальність, судових рішеннях
Верховного Суду України з приводу неоднакового застосування норм
матеріального права (складові кримінально-правової політики).
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Н.О. Лопашенко розуміє поняття «кримінально-правова політика у
вузькому значенні. Вказує, що цей вид політики є основним, а на її основі
формуються

стратегія

і

тактика

кримінально-виконавчої,

кримінально-

процесуальної і кримінологічної політики. Примат кримінально-правової
політики обумовлений тим, що лише в її межах вирішуються такі принципові
проблеми, як установлення підстави і принципів кримінальної відповідальності,
визначення кола злочинних діянь, видів покарань і інших засобів кримінальноправового характеру за їхне вчинення [255]. Схожу позицію висловлює Д.А.
Шестаков, який розуміє під кримінально-правовою політикою ту частину
загальної політики реагування на злочинність (кримінологічної політики), яка
полягає в регулюванні державою кримінально-правової реакції на злочинність.
Кримінально-правова політика у вузькому розумінні разом з кримінальнопроцесуальною

політикою

держави,

кримінально-виконавчою,

кримінологічною політикою становить кримінально-правову політику держави
в широкому розумінні цього терміну [461, с. 156].
П.Л. Фріс вважає, що перед кримінально-правовою політикою стоїть
комплекс завдань, вирішення яких створює передумови для успішної діяльності
всієї системи боротьби зі злочинністю у різних сферах, до яких відносить сфери
визначення загальних засад кримінальної відповідальності та покарання, кола
діянь,

віднесених

до

категорії

злочинних

(питання

криміналізації

та

декриміналізації); оптимальних заходів впливу на винного (пеналізація і
депеналізація); запобігання злочинам методами кримінально-правового впливу
(загальна і спеціальна превенція); взаємодії з іншими елементами (складовими)
політики у сфері боротьби зі злочинністю» [441, с. 50-51].
Як вказує цей науковець, запобігання злочинам є одним з найважливіших
завдань, що стоять перед кримінально-правовою політикою, яка перспективно
спрямована на зменшення рівня злочинності в суспільстві. До прийняття КК
України 2001 р. профілактична функція кримінального закону визначалась
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виключно на теоретичному рівні. Сьогодні це завдання кримінально-правової
політики нормативно закріплено у ст. 1 КК Україна [440, с. 15-16].
Завдання загальної та спеціальної превенції для кримінально-правової
політики випливає з джерел останньої. Теоретичні розробки питання впливу
кримінально-правової політики на злочинність дозволили сформулювати
вихідний постулат, який полягає у тому, що загально запобіжний потенціал
закону про кримінальну відповідальність полягає не у суворості покарання, а
пов’язаний з існуванням загрози його застосування. Кримінально-правова
політика

спрямована

не

лише

на

забезпечення

ретроспективної

відповідальності, а й на формування у суспільній свідомості позитивної
(перспективної) відповідальності, яка являє собою усвідомлення особою
відповідальності перед суспільством, переконливості у необхідності суворого
дотримання законів, у недопустимості вчинення злочинів та реалізації
поведінки, яка заснована на цій установці.
Кримінально-правова політика впливає на свідомість громадян, виховує в
них негативне ставлення як до злочину як антисоціального явища так і до
особи, яка його вчинила. Кримінально-правова політика регламентує види
заохочувальної кримінально значимої поведінки (необхідна оборона, крайня
необхідність, виконання наказу та ін.). На усвідомлення громадянами обов’язку
перед суспільством, недопустимість вчинення злочинів націлені і ті норми
Особливої частини КК, які передбачають караність за злочинну бездіяльність,
що спричинила істотну шкоду об’єкту кримінально-правової охорони [62, с.
118-124].
Є. В. Єпіфанова виділяє такі завдання кримінально-правової політики:
захист

особи,

власності, держави

та

інших

об’єктів

(інтересів),

які

охороняються кримінальним законом від злочинних посягань; розробка і
прийняття нормативних цільових програм, які дають можливість здійснювати
протидію і запобігання злочинності; використання різноманітних методів
кримінально-правової політики, а саме, криміналізації і декриміналізації,
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пеналізації і депеналізації, диференціації та індивідуалізації кримінальної
відповідальності; тлумачення

чинного

законодавства у сфері протидії

злочинності з метою з’ясування і роз’яснення його точного змісту; з’ясування
ефективності діяльності правоохоронних органів щодо застосування на
практиці інститутів і норм кримінального права; недопущення порушення
взаємозв’язку між нормами кримінального права і нормами різних галузей
законодавства.
Як зазначалося вище, кримінально-правова політика є сегментом правової
політики. Відтак вона повинна здійснюватися органами державної влади.
Зокрема, це Верховна Рада України (у разі прийн’яття законів кримінальноправового спрямування, Кабінет Міністрів України та інші центральні органи
виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд. Так, Верховна
Рада України є субєктом кримінально-правової політики у випадку прийняття
нею Законів України кримінально-правового змісту. Для забезпечення
реалізації цієї функції у КК України було внесено зміни, відповідно до яких
зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть
вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до
кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства
України про адміністративні правопорушення (ч. 6 ст. 3). На наш погляд,
відповідний підхід є надзвичайно ефективним від «законодавчого сміття», коли
у КК України вносилися невиправдані зміни і доповнення іншими нормативноправовими актами, які не враховували специфіки кримінально-правового
регулювання, а самі зміни до КК України вносилися у прикінцевих та
перехідних положеннях до них. Чинна редакція ч. 3 ст. 6 КК України дає змогу
фахово підходити до обговорення та підготовки відповідних змін до цього
Кодексу.
Кабінет Міністрів України та інші центральні органи виконавчої влади є
субєктом кримінально-правової політики у випадку прийняття та затвердження
певних нормативно-правових актів, до яких відсилають бланкені диспозиції
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статей Особливої частини КК України. Наприклад, для з’ясування ознак усіх
видів

тілесних

ушкоджень

(тяжких,

середньої

тяжкості,

легких)

використовуються Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості
тілесних ушкоджень, затверджені наказом Міністерства охорони здоровя
України від 17 січня 1996 року № 6. Для встановлення ознак складів злочинів,
передбаченихстаттями 366-2 «Декларування недостовірної інформації» та 366-3
«Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування» КК України
використовуються Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю
(подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані», що
прийнято Національним агентством з питань запобігання корупції.
Що стосується Верховного Суду та Конституційного Суду України, то
вони є досить визначальним суб’єктом кримінально-правової політики,
зважаючи на коло їх повноважень, визначених законом. Так, ураховуючи
положення п. 1 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про Конституційний Суд України»,
Конституційний Суд наділений повноваженням визнавати акти (окремі його
частини) неконституційними. Відповідне повноваження реалізується і в
кримінально-правовій

сфері.

Як

приклад

назвемо

останні

рішення

Конституційного Суду України, якими окремі статті КК України було визнано
неконституційними. Це рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) статті 3682 Кримінального кодексу
України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019, яким була визнана
неконституційною ст. 3682 «Незаконне збагачення» КК України; Рішення
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55
народних

депутатів

України

щодо

відповідності

Конституції

України

(конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11 червня
2020 року № 7-р/2020, яким була визнана неконституційною ст. 375
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«Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови» КК України; Рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень
Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України
від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, яким було визнано неконституційною
ст. 3661 «Декларування недостовірної інформації» КК України. Вказані рішення
обумовили зміни до КК України. Зокрема, появу нових статей, що
передбачають відповідальність за порушення вимог фінансового контролю,
передбачених Законом України «Про запобігання корупції», а саме статей 3662
«Декларування недостовірної інформації» та 3663 «Неподання суб’єктом
декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування».
Тобто,

рішення

Конституційного

Суду

України,

якими

окремі

кримінально-правові норми визнаються неконституційними, здатні змінити
вектор кримінально-правової політики під час встановлення кримінальної
відповідальності за відповідне коло суспільно небезпечних діянь.
Що стосується Верховного Суду, то відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд приймає висновки
щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, які є
обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у
своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права,
а згідно з п. 10-1 ч. 2 ст. 46 цього Закону: до повноважень Пленуму Верховного
Суду віднесено систематизація та забезпечення оприлюднення правових
позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були
сформульовані. Окрім того, для забезпечення однакового застосування норм
права у подібних правовідносинах передбачено вирішення виключної правової
проблеми. Згідно з положеннями статей 37 та 45 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» Велика Палата Верховного Суду як постійно
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діючий колегіальний орган Верховного Суду забезпечує, зокрема, у визначених
законом випадках здійснення перегляду судових рішень у касаційному порядку
з метою забезпечення однакового застосування судами норм права. Як
передбачено у ч. 5 ст. 434-1 КПК України, суд, який розглядає справу в
касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на
розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа
містить виключну

правову

проблему і

така

передача

необхідна

для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої
практики.
Залежно від ступеня пріоритетності і важливості цілей державної
політики протидії злочинності у сфері правосуддя щодо забезпечення безпеки
громадян, захисту їх прав і свобод, виділяють чотири основні напрями
діяльності її суб’єктів.
Перший напрям визначає необхідність гарантованого забезпечення
захищеності природних, невід’ємних прав і свобод громадян у сфері
правосуддя, які в сукупності захищають життя, здоров’я, власність, особисту
безпеку учасників судочинства. Він має розглядатися як прямий обов’язок
будь-якої держави незалежно від її ресурсного потенціалу і організаційних
можливостей. У випадку неспроможності держави реалізувати це мінімальне
завдання з забезпечення безпеки своїх громадян при здійсненні правосуддя,
вона не може розглядатися як правова держава в прямому розумінні цього
поняття [51].
Другий напрям правової захищеності визначає необхідність забезпечення
фундаментальних, конституційних прав і свобод громадян у сфері правосуддя.
Реалізація цього напряму розглядається як необхідна умова для стійкого,
безконфліктного розвитку і нормального функціонування правової системи
суспільства та інститутів державної влади.
Третій напрям захищеності ставить завданням необхідність гарантування
дотримання конституційних принципів діяльності органів досудового слідства,
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прокуратури та судів в такому об’ємі і такої якості, які є необхідними для
утворення умов для гідної правової охорони особи. Цей рівень захищеності
розглядається як основа, що дозволяє суб’єктам протидії злочинам проти
правосуддя ефективно здійснювати свої функції. З іншого боку, в міру
зростання добробуту суспільства і поліпшення фінансово-матеріальних і
ресурсних можливостей держави поставлене таким чином завдання може бути
значно

підвищено.

Саме

таким

чином

розглядається

питання

С.С.

Мірошніченко і ми приєднуємося до цієї позиції [278, с. 232].
При цьому, було б доцільним подання матеріалів, отриманих в результаті
оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому або суду на основі
рішення керівництва органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність.
Значимість такого порядку полягає в забезпеченні подання матеріалів,
отриманих оперативним шляхом, з метою їх використання в доведенні під
контролем відповідальної посадової особи – керівника органу, який здійснює
оперативно-розшукову діяльність. Це виступає як один з факторів, що
гарантують

законність

проваждення

оперативно-розшукових

заходів,

надійність представлених матеріалів, а так само дотримання заходів конспірації
[13, с. 72].
Завдання четвертого напряму – створити такий комплексний, соціальний
за природою, організаційно-правовий по суті, механізм, який би гарантував
високу якість здійснення судочинства від винесення вироку до його виконання.
Поставлене таким чином завдання слід розглядати як стратегічну мету, на
досягнення якої мають спрямовуватися дії всіх суб’єктів протидії злочинам
проти правосуддя. Для цього державна влада має поступово вживати комплекс
організаційних, кадрових, фінансових, правових і інших заходів. Реалізація
визначених таким чином завдань вимагає зусиль не лише відповідних
правоохоронних органів. Вони можуть бути здійснені тільки при комплексному
підході до вирішення даної проблеми [278, с. 232].
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Зміст кримінально-правової політики визначається тими завданнями, які
стоять перед цим напрямом політики у сфері боротьби зі злочинністю.
Кримінально-правова політика є напрямом діяльності держави по боротьбі зі
злочинністю, який здійснюється шляхом розробки на підставі загальної теорії
боротьби зі злочинністю стратегії цієї діяльності із застосуванням специфічних
кримінально-правових засобів. Змістовну сторону – предмет кримінальноправової політики – утворюють такі складові: принципи кримінально-правового
впливу на злочинність. Ці принципи, будучи віддзеркаленням керівних засад
політики у сфері боротьби зі злочинністю в законодавстві про кримінальну
відповідальність, мають відповідні власні особливості; встановлення кола
суспільно небезпечних діянь, що визнаються злочинними (криміналізація), і
виключення тих або інших діянь із числа злочинів (декриміналізація);
встановлення характеру караності суспільно небезпечних діянь (пеналізація) та
умов звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, зниження
покарання нижче межі, передбаченої нормою закону про кримінальну
відповідальність, або заміни більш суворих його видів менш суворими
(депеналізація); визначення альтернативних покаранню заходів кримінальноправового характеру (замінюючих заходів), а також заходів, які застосовуються
разом із покаранням (підкріплюючих заходів); тлумачення законодавства в
галузі боротьби зі злочинністю з метою з’ясування й роз’яснення його точного
значення; діяльність правоохоронних органів щодо застосування норм та
інститутів законодавства про кримінальну відповідальність, з’ясування їх
ефективності;

визначення

кримінально-правових

шляхів

заходів

на

підвищення

ефективності

правосвідомість

населення

впливу
(правове

виховання). З одного боку, діяння, що забороняються, повинні не тільки бути
небезпечними, шкідливими в реальній дійсності, але і відображатися як такі у
правовій свідомості суспільства. З другого боку, сама кримінально-правова
заборона покликана відповідно впливати на правосвідомість громадян.
Кримінальне право виконує свої політичні завдання тоді, коли, оголошуючи те
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або інше суспільно небезпечне діяння злочином воно враховує менталітет
народу і разом із цим виховує громадян у дусі дотримання законів, тим самим
попереджаючи можливість вчинення ними правопорушень. В обох випадках
роль правосвідомості в рішенні кримінально-політичних завдань є очевидною.
Саме на такі складові предмету кримінально-правової політики вказують В.І.
Борисов та П.Л. Фріс [63, с. 33].
Стосовно форм здійснення кримінально-правової політики, то до них
можна

віднести:

правотворчу,

інтерпретаційну

та

правозастосовну

кримінально-правову політику. Митрофанов А.А. наголошує, що в Україні
формує кримінально-правову політику (здійснює правотворчу її форму)
виключно Верховна Рада України; роз'яснює зміст кримінальних законів та
визначає їх конституційність (здійснює інтерпретаційну кримінально-правову
політику держави) виключно Конституційний Суд України; застосовують
кримінальне

законодавство

реалізуючи

кримінально-правову

політику

(здійснюють правозастосовчу її форму) виключно суди.
Вчений обґрунтовано доводить [273, с. 32-39], що правотворча
кримінально-правова політика є такою формою її здійснення, при якій
відбувається саме формування державної кримінально-правової політики. При
чому, відбувається воно у формі створення кримінально-правових норм та їх
формального вираження. Формування кримінально-правової політики полягає у
кримінально-правовій правотворчості, тобто у створенні норм матеріального
кримінального права. Виходчи з норм п. 5 ч. 1 ст. 85 та п. 22 ч. 1 ст. 92
Конституції України,

єдиним суб'єктом формування кримінально-правової

політики, єдиним суб'єктом правотворчої кримінально-правової політики в
Україні є Парламент – Верховна Рада України.
Важко не погодитися із тим, що в рамках реалізації кримінально-правової
політики важливе значення мають питання, пов'язані з формуванням системи
норм про злочини проти правосуддя, їх оптимізації, криміналізації та
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декриміналізації, тобто приведення системи в максимальну відповідність
реальним потребам суспільства в кримінально-правовому регулюванні.
Якщо в доктрині кримінального права проблемам вдосконалення
диспозицій норм, які передбачають відповідальність за злочини проти
правосуддя, кваліфікуючим ознакам приділялася належна увага, то питання
пеналізації

і

депеналізацію,

тобто

встановлення

характеру

караності

криміналізованих діянь, як в законі, так і в судовій практиці, як складової
частини

кримінально-правової

політики,

залишаються

практично

недослідженими. Як правило, пропозиція щодо вдосконалення тієї чи іншої
норми завершується формулюванням диспозиції статті і кваліфікованих
складів. Заходи ж відповідальності за подібні діяння або не пропонуються
зовсім, або автори посилаються на вже чинне кримінальне законодавство, або
обмежуються зазначенням на віднесення даного злочину до тієї чи іншої
категорії тяжкості: невеликий, середньої, тяжким або особливо тяжким [48].
Слушною видається думка О.І. Коробеєва [186, с. 257], що ігнорування
взаємозумовленості злочину і покарання призводить або до визнання примату
покарання над злочином, абсолютизації покарання, або до гіпертрофії злочину з
відведенням покаранню третьорядної допоміжної ролі в системі заходів
боротьби з ним. Обидві тенденції спотворюють справжнє співвідношення
розглянутих категорій і повинні бути подолані в ході створення теоретичних
основ криміналізації і пеналізації.
Водночас, теоретичні основи побудови власне санкцій кримінальноправових норм в достатній мірі не розроблені. У світовій науковій літературі
відсутня така теорія кримінально-правових санкцій, яка могла б виробити певну
концепцію і дати конкретні рекомендації законодавцю. В результаті, в теорії
кримінального права справедливо звертається увага на серйозні проблеми
побудови санкцій конкретних норм, наприклад, розбіжності в оцінці санкціями
статей кримінального закону однорідних злочинів; на невиправдано різкі
відмінності в санкціях статей, що передбачають суміжні склади злочинів; на
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наявність завищених або, навпаки, занижених санкцій, які не відповідають
істинному характеру і ступеня суспільної небезпеки забороняються діянь;
взаємну неузгодженість санкцій між собою [177].
Не є винятком санкції статей кримінального закону, що передбачають
відповідальність за злочини проти правосуддя. Санкції норм про злочини проти
правосуддя потребують вдосконалення, як в плані встановлення виду і розміру
заходів державного примусу, так і в плані їх застосування. Основними
недоліками санкцій за злочини проти правосуддя є: неможливість застосування
деяких з них в повному обсязі; не завжди обґрунтована безальтернативність
покарання; надмірно широкі межі між нижчими і вищими межами покарання;
неузгодженість між собою і з санкціями за інші злочини, зокрема проти
особистості.
Оцінюючи ту чи іншу санкцію в нормах про злочини проти правосуддя,
слід виходити не тільки з того, яких результатів з її допомогою досягає держава
в боротьбі з цими видами злочинів, а й враховувати, наскільки вона відповідає
принципам гуманізму і справедливості, відповідає ступеню провини і даними
про особу засудженого. Сам процес створення логічно стрункої системи
злочинів проти правосуддя передбачає в кінцевому рахунку витриманість
санкцій, їхню наукову обґрунтованість, відповідність до суті заборонених діянь,
а також взаємну узгодженість між собою.
Рішення проблем побудови санкцій розглянутих норм передбачає
врахування низки положень загального характеру, визнаних кримінальноправовою

доктриною.

Складність

цих

проблем

полягає

в

їхній

багатоплановості, оскільки вимагає вирішення питань про вид санкції,
визначення меж передбачених покарань, введення додаткових видів покарань.
Суспільні відносини, що охороняються в сфері правосуддя, за своїм
змістом не однорідні. Це відносини, що охороняють безпеку, фізичну і
моральну недоторканність учасників процесуальних і постпроцесуальних
відносин, їхніх близьких. При побудові санкцій даних норм взаємозв'язок з
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аналогічними санкціями злочинів проти особи очевидна. Далі при визначенні
загальних принципів побудови санкцій виділяється ієрархічна система
всередині родового об'єкта, тобто відбувається його "дроблення" на видові
об'єкти, що також свідчить про соціальну значущість охоронюваних суспільних
відносин.
Погоджуємося із Ю.І. Кулешовим, що чітке позначення меж санкцій є
важливим для дотримання справедливості призначуваного покарання, оскільки
одним з його принципів є відповідність покарання тяжкості вчиненого. У
зв'язку з цим принципове значення має питання про "законодавчі ножиці" у
визначенні видів і розмірів державного примусу за ті чи інші злочини, зокрема і
у сфері правосуддя в поєднанні з межами розумного судового розсуду при
виборі покарання за конкретний злочин [239]. Законодавець, встановлюючи
межі караності, обмежує суддівський розсуд певними рамками. Цей процес
вимагає, з одного боку, не дати суддівського розсуду переродитися в нічим не
контрольований суб'єктивізм судді, а з іншого – дозволити в рамках
запропонованих законодавцем меж здійснити індивідуалізацію призначуваного
покарання. Наразі у судовій практиці простежується тенденція послідовного
обмеження судового розсуду шляхом законодавчого закріплення все більш
детальної регламентації порядку призначення покарання та вибору заходів
кримінально-правового впливу. З урахуванням зазначеної тенденції повинні
конструюватися санкції норм про відповідальність за злочини проти
правосуддя.
Наприклад, В.А. Мисливий пропонує з метою сприяння удосконаленню
системи кримінально-правових норм, спрямованих на охорону суспільних
відносин у сфері правосуддя,

передбачити у розділі «Злочини проти

правосуддя» КК України такі склади злочинів, як: приховування злочинів від
обліку та реєстрації, завідомо незаконна відмова в порушенні кримінальної
справи, завідомо незаконне порушення кримінальної справи, незаконне
припинення кримінальної справи, завідомо незаконне закриття кримінальної
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справи, фальсифікація матеріалів дізнання і досудового слідства [272, с. 311316].
Інтерпретаційна

кримінально-правова

політика,

на

думку

А. А. Митрофанова, це та форма її здійснення, за якої відбувається роз'яснення
змісту приписів кримінального закону, віднайдення дійсного змісту правових
норм, що відображаються у цих приписах, а також віднайдення та розв'язання
колізій цих приписів з нормами інших галузей законодавства, зокрема, з
нормами

Конституції

України.

Інтерпретація

кримінального

закону

здійснюється шляхом його тлумачення [273, с. 39].
Правозастосовна кримінально-правова політика полягає у здійсненні,
законодавчих положень, які вироблені при формуванні кримінально-правової
політики

Верховною

Радою

України

та

закріплені

в

кримінальному

законодавстві України. Реалізація кримінально-правової політики здійснюється
шляхом застосування кримінального закону. Погоджуємося із думкою А.А.
Митрофанова [273, с. 32-39], що правозастосовна форма кримінально-правової
політики здійснюється виключно судами шляхом застосування положень
кримінального законодавства України щодо реальних випадків вчинення
передбачених ним суспільне небезпечних діянь – злочинів.
В основі кримінально-правової політики знаходяться її методи, які
поділяються на основні та приватні та диференціюються залежно від сфери
своєї дії. Основні методи діють відносно усіх видів суспільних відносин і усіх
осіб, які підпадають під ознаки суб’єкта злочину, завдяки ним визначаються
межи злочинного і межи кримінально-правової репресії, тобто основні
параметри кримінально-правової політики держави. Ними є криміналізація
(декриміналізація) та пеналізація (депеналізація).
Приватні методи діють на індивідуальному рівні і не визначають
кримінально-правову політику у цілому. До цих методів відносяться: інститут
обмеження сфери дії закону про кримінальну відповідальність; інститут
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звільнення від кримінальної відповідальності; інституту звільнення від
відбування покарання та ін. [440, с. 18]
Інші дослідники [323, с. 185] визначають метод (спосіб) реалізації
кримінально-правової політики як систему прийомів практичного здійснення,
втілення у життя кримінально-правової політики. Іншими словами, методи
(способи) реалізації кримінально-правової політики – це знаряддя, за
допомогою яких кримінально-правова політика протидіє злочинності (бореться
зі злочинністю). Більшість дослідників до методів (способів) реалізації
кримінально-правової політики відносять криміналізацію, декриміналізацію,
пеналізацію, депеналізацію.
Враховуючи реалізацію кримінально-правової політики України на основі
Загальної та Особливої частин КК України, окремі дослідники пропонують до
методів (способів) реалізації кримінально-правової політики відносити:
криміналізацію, декриміналізацію, пеналізацію, депеналізацію, диференціацію і
індивідуалізацію кримінальної відповідальності.
Д.О. Балобанова, наприклад, на підставі аналізу різних підходів до
розуміння

кримінального

права,

кримінального

закону,

обставин,

що

впливають на визнання діяння злочинним, які змінювалися залежно від
політичного, соціального, економічного етапу розвитку держави й права,
доходить висновку, що криміналізація є основним методом здійснення
кримінально-правової

політики

[56].

Криміналізація

визначається

Д.О.

Балобановою як процес виявлення суспільно небезпечних форм індивідуальної
поведінки, визнання допустимості, можливості й доцільності кримінальноправової протидії їм і фіксації їх у законі як злочинних і кримінально караних .
Аналізуючи форми і напрями кримінально-правової політики щодо
протидії злочинам проти правосуддя неможливо не наголосити на тих
фундаментальних
здійснюватися.

засадах

(принципах),

на

яких

така

політика

має
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Перш за все, це принципи законності та верховенства права. Вони
передбачають, що діяльність правоохоронних органів та суду повинна бути
підпорядкована вказаним мегапринципам. Варто відзначити, що принципи
законності та верховенства права закріплені в Конституції України. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 8 Основного Закону нашої держави в Україні діє принцип
верховенства права. Водночас принцип законності закріплено у ст. 129
Конституції України. Варто звернути увагу на те, що принципи верховенства
права та законності є відмінними за змістом, хоча їх нерідко плутають як
науковці, так і практичні працівники, а тому характеризують однаково. Проте
верховенство права стосується права, а законність – закону, що є нетотожними
категоріями, оскільки право може бути виражене не лише у формі закону.
Окрім того, в окремих випадках закон може суперечити праву, неадекватно
втілювати «дух права» у «букву закону». Однак у контексті запобігання
злочинності загалом та злочинам проти правосуддя зокрема слід наголосити,
що вказана діяльність повинна бути підпорядкована як принципу верховенства
права, так і принципу законності. Проте зазвичай відповідна запобігаюча
діяльність обмежується врахуванням законів, тобто базується на принципі
законності, тоді як принцип верховенства права ігнорується. Такий стан речей
потребує коригування та виправлення.
Принцип соціальної справедливості, на думку А. А. Митрофанова,
визначає реальне та неухильне втілення в законі практики правозастосування
конституційної вимоги рівності всіх перед законом і судом. Як вважає цей
науковець, вказаний принцип включає ідею гуманізму, для якого характерна
творчість, що орієнтує всю діяльність, яка грунтується на принципі соціальної
справедливості, на захист громадянського суспільства і кожного окремого
громадянина. Реалізація соціальної справедливості у сфері протидії злочинам
проти правосуддя неможлива без втілення на практиці таких кримінальноправових принципів, як: невідворотність відповідальності і відповідність
покарання характеру та ступеню суспільної небезпеки злочину й особи
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злочинця. Недотримання органами кримінальної юстиції саме цих принципів
викликає найбільше нарікань громадськості і створює особливі труднощі в
реалізації кримінологічної політики протидії злочинам проти правосуддя [273,
с. 54–55].
Діяльність стосовно запобігання вчиненню злочинів проти правосуддя
незалежно

від

виду

повинна

грунтуватися

на

принципі

соціальної

справедливості, оскільки заходи запобігання, що розробляютьсяч на будь-яких
рівнях, повинні однаковою мірою стосуватися як осіб, які безпосередньо
здійснюють чи сприяють здійсненню правосуддя, так і тих осіб, які залученя до
сфери правосуддя, є «користувачами публічних послуг з відправлення
правосуддя»2. Йдеться про обвинувачених, засуджених, експертів тощо.
Об’єктивний погляд на злочинність як фактор соціальної дестабілізації
дає підстави виділити те загальне, що об’єднує всі або майже всі різновиди
злочинів – це такі наслідки злочинних посягань як потерпілі від злочинів.
Розробка наукової концепції державної політики у сфері протидії злочинності
та вдосконалення галузей права кримінально-правового циклу мають йти
шляхом пріоритетного соціального та правового захисту потерпілих від
злочинів, а не осіб, які вчинюють злочини [278, с. 223].
Слушною видається також думка, що, з кримінологічних позицій,
покарання

залишається

поки

що

одним

із

найбільш

істотних

антикриміногенних факторів. Справедливий розгляд кримінальної справи
зміцнює авторитет держави і органів правосуддя. Вирок, що відповідає
тяжкості вчиненого злочину, вселяє в громадян упевненість в тому, що суд,
прокуратура, поліція стоять на захисті їхніх інтересів [381, с. 191].
Наступним принципом, який виокремлюється у науковій літературі, є
принцип доцільності кримінально-правової політики [273, с. 67–69]. На думку
А. А. Митрофанова, він полягає в тому, що застосування засобів кримінально2

Вказана назва є досить умовною та може підлягати критиці. Використовується у цій праці для позначення тих
осіб, які відмінні за своїм процесуапльним статусом від осіб, які безпосередньо здійснюють чи сприяють
здіцсненню правосуддю.

363

правового реагування має співвідноситися з цілями, які стоять перед
кримінальною репресією, відповідати їм. Цей принцип визначає рамки
кримінальної репресії, види і характер засобів впливу на винного, а також їх
вибір і застосування на практиці, забезпечує баланс між кримінально-правовим
ригоризмом і надмірною лібералізацією репресії. Кінцеву мету розробки і
застосування кримінально-репресивних заходів складають охорона прав і
свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської
безпеки,

довкілля,

конституційного

устрою

від

злочинних

посягань,

забезпечення миру і безпеки людства, запобігання злочинам. Проміжними
цілями даних заходів є кара, виправлення особи, що вчинила злочин, спеціальна
та загальна превенція [273, с. 69].
Криміналізація діяння буде виправданою лише тоді, коли законодавець
дійде обґрунтованого висновку щодо доцільності кримінально-правової
заборони. При цьому законність повинна містити в собі найвищу доцільність (в
ідеалі – все, що законне, повинно бути і доцільним). Проте, в дійсності в силу
ряду причин (невідповідності заборони вимогам суспільного розвитку в
питаннях кримінально-правового регулювання, недоліки нормотворчості тощо)
це співвідношення іноді порушується. В результаті законне перестає в певних
своїх частинах бути доцільним. Однак порушення закону не може бути
виправдане

посиланням

на

його

недоцільність.

Наведене

діалектичне

протиріччя у відповідності з принципом доцільності має усуватися самим
законодавцем

шляхом

декриміналізації,

депеналізації,

вдосконалення

кримінально-юридичної техніки [273, с. 70].
Принцип, що аналізується, є вкрай важливим для розроблення заходів
запобігання злочинам проти правосуддя. Адже крізь принцип доцільності
кримінально-правової політики можна виявити як фактори вказаних злочинів,
так й обгрунтувати заходи їх запобігання. Наприклад, підстави затримання
особи, як захід забезпечення кримінального провадження з метою досягнення
завдань кримінального провадження, передбачені у КПК України. Оскільки
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затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, порушує такі природні
права людини, як право на свободу та особисту недоторканність, тому й особу
може бути обмежено у вказаних правах лише за відповідних підстав і умов,
визначених у КПК України. Так, відповідно дло статей 207, 208 цього Кодексу,
кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу,
крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 КПК України: 1) при вчиненні або
замаху на вчинення кримінального правопорушення; 2) безпосередньо після
вчинення

кримінального

правопорушення

чи

під

час

безперервного

переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. При цьому
уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду
затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене
покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 1) якщо цю особу застали
під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо
після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність
очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа
щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива
втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної
у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного
законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України; 4)
якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від
кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину,
передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 КК України.
Дотримання вказаних підстав та умов затримання особи, яка вчинила
злочин, є вираженням принципу доцільності кримінально-правової політики.
Порушення його під час здійснення досудового розслідування є підставою
притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 371 КК України. Водночас
вказаний принцип повинен братися за основу під час розроблення закодів
запобігання відповідному злолчину. Наприклад, проведення розяснюючолї
роботи серед працівників правоохоронних органів про підстави та умови
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затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину; включення у навчальні
плани підготовки поліцейських курсів стосовно правил затримання особи, яка
вчинила злочин.
Цей принцип тісно пов'язаний із принципом економії кримінальноправової репресії, який полягає в тому, що кримінально-правова політика
повинна здійснюватися лише в оптимально необхідних межах, не допускаючи
їх перевищення. При здійсненні правотворчої кримінально-правової політики
принцип економії репресії проявляється у тому, що віднесеними до числа
злочинних та кримінально-караних можуть бути лише ті діяння, які справді є
суспільно

небезпечними

і

протидіяти

яким

можна

лише

засобами

кримінального права. У сфері реалізації кримінально-правової політики
принцип економії репресії повинен проявлятися у виборі судами таких
кримінально-правових засобів впливу на особу, яка вчинила злочин, і в такому
обсязі, які з найменшими затратами можуть привести до найбільшого ефекту, а
саме до реалізації цілей кримінальної відповідальності та кримінального
покарання. Наприклад, структура КК України 2001 року має орієнтувати суди
на те, що питання про призначення покарання, його вид та розмір має ставитися
тільки після того, як встановлена неможливість досягнення цілей кримінальної
відповідальності і при звільненні особи від неї. Крім того, завдяки
розташуванню

в

санкціях

статей

Особливої

частини

КК

України

альтернативних видів покарань в порядку від найменш суворого до найбільш
суворого, суди орієнтуються на те, що питання про призначення більш
суворого виду покарання може обговорюватися ними лише після того, як була
встановлена неможливість призначити особі менш суворий вид покарання [273,
с. 50].
Не варто забувати і про принцип наукової обґрунтованості. Діяльність
суб’єктів протидії злочинності у досліджуваній сфері є практично неможливою
без пізнання і використання об’єктивних закономірностей суспільного
розвитку.

Пізнання

закономірностей

соціального

розвитку,

динаміки
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соціальних явищ, як правило, пов’язують з наукою, тому доречно включити до
системи цих принципів і принцип науковості. Його дотримання при розробці
заходів протидії злочинам проти правосуддя, вимагає використання новітніх
наукових досягнень, суворого дотримання об’єктивних закономірностей,
врахування реальних можливостей, дійсного стану об’єкту впливу. Кожна
сфера (область) протидії злочинності має свої особливості. І лише глибинне їх
пізнання, використання знань при розробці методик і процедур діяльності
суб’єктів протидії злочинності може бути гарантією досягнення бажаного
результату. Крім того, науковий підхід має поширюватися не лише на
технологію заходів, що проводяться, але й обґрунтовувати їх необхідність і
можливість.
Сьогодні у системі протидії злочинності зосереджений необхідний
науковий потенціал. Однак, його можливості використовуються не повною
мірою [144].
Науковий підхід полягає також в тому, що застосування заходів протидії
злочинам проти правосуддя має відповідати реальним, а не уявним
криміногенним явищам і процесам у цій сфері. Цей принцип зобов’язує
суб’єктів протидії піклуватися про досить повну і всебічну кримінологічну
інформацію щодо наявності криміногенних явищ і процесів у сфері здійснення
правосуддя у певному регіоні, сфері соціального життя, серед груп населення,
стосовно окремих громадян.
При створенні конкретних програм протидії злочинам проти правосуддя
слід виходити з криміногенної обстановки, стану злочинності, криміногенного
потенціалу членів суспільства, рівня розробки теорії запобігання злочинності,
ступеню ресурсного забезпечення, механізму його розподілу і витрачання [418,
с. 13].
Завдяки дотриманню вказаного принципу стає можливою реалізація
принципу диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації
покарання, суть якого полягає в тому, що кримінальна відповідальність та
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покарання має відповідати принципу індивідуалізації покарання. У сфері
правотворчої кримінально-правової політики цей принцип проявляється як
принцип диференціації кримінальної відповідальності, при правозастосовній
формі здійснення кримінально-правової політики цей принцип полягає в
індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання.
Диференціація кримінальної відповідальності здійснюється законодавцем
в кримінальному законі і полягає в градації, розподілі відповідальності, в
результаті чого встановлюються різні кримінально-правові наслідки в
залежності від типового ступеня суспільної небезпеки злочину та особи
винного.

Індивідуалізація

кримінальної

відповідальності

і

покарання

здійснюється на правозастосовному рівні і полягає в тому, що особі, яка
вчинила злочин, повинне бути призначене судом покарання, яке буде
справедливим, тобто відповідатиме характеру і ступеню суспільної небезпеки
вчиненого злочину та особі винного [273, с. 53].
Принцип системності також має пряме відношення до функціонування
системи протидії злочинам проти правосуддя, оскільки відображає змістовну
основу здійснення кримінологічних практик відповідними суб’єктами в даній
сфері. Він також означає вплив на всі структурні і функціональні елементи
системи правосуддя, а не лише на певну її частину. Необхідним є враховування
оптимального поєднання всіх загальних методів і засобів дії, а також
можливостей суб’єктів протидії злочинності проти правосуддя, які знаходяться
на різних соціальних рівнях.
Принцип системності передбачає системну взаємодію наукових та
практичних засобів і заходів на всіх стадіях розроблення, впровадження та
реалізації державної політики в сфері протидії злочинам проти правосуддя,
встановлення інтегрованих зв’язків між різноманітними напрямами правової і
соціально-економічної політики держави, об’єктами та суб’єктами її реалізації,
системної взаємообумовленості та взаємодії різних цільових та стратегічних
програм і напрямів діяльності [144, с. 193].
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Вчені наголошують [278, с. 229-231] на важливості таких принципів як
принцип гуманізації, демократизму, комплексності і диференціації, правового
та соціального контролю, економічної доцільності, координації, плановості та
інших. Зокрема, принцип правового та соціального контролю потребує
посилення контролюючих функцій усіх гілок державної влади за виконанням
законодавства, спрямованого на протидію злочинності як державними
органами, так і громадськими об’єднаннями й окремими громадянами. Важлива
роль у цьому належить прокурорському нагляду.
В Україні останніми роками дедалі більшою мірою визнається
необхідність впровадження кримінологічної експертизи нормативно-правових
актів, що дає змогу прогнозувати можливі негативні наслідки пропонованої
правової новели у сфері протидії злочинності. Як до проведення експертизи,
так і до самого законопроекту мають бути пред’явлені вимоги, які випливають
із загальних принципів протидії злочинності.
Принцип правового та соціального контролю також є одним з основних
принципів функціонування системи протидії злочинам проти правосуддя. Разом
з тим, протидія злочинності – не одноразовий акт, а триваючий процес,
оскільки стан злочинності, що постійно змінюється, змінює і умови
функціонування системи. Отже, процес удосконалення функціонування
системи протидії злочинності має здійснюватися безперервно. Цей принцип
передбачає системне проведення заходів з удосконалення систем організації та
управління і відмову від разових заходів.
Комплексність і диференціація полягає у використанні різноманітних
форм, методів і засобів, спрямованих не лише на злочинність, а й на ті фактори,
які її обумовлюють, а також в об’єднанні зусиль різних суб’єктів протидії
злочинам. Мається на увазі саме комплексність кримінологічного впливу на
об’єкти протидії злочинності. Певних позитивних зрушень у стані злочинності,
її динаміки і структури можна досягти різними шляхами. Комплексний підхід
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застосовується як на стадії розробки проектів профілактичних заходів, так і на
стадії їх реалізації.
Ми дійшли висновку, що у сучасній науці не сформовано єдиної
концепції розуміння поняття «кримінально-правова політика». Поряд з
наведеним, використовується також поняття і кримінальна політика. В
узагальненому вигляді, кримінально-правова політика визначає напрями, мету і
засоби кримінально-правової боротьби зі злочинністю і виражається в нормах
кримінального права та практиці його застосування.
Кримінально-правова політика вирішує ряд принципово важливих
завдань у сферах визначення загальних засад кримінальної відповідальності та
покарання; визначення кола діянь, віднесених до категорії злочинних (питання
криміналізації та декриміналізації); визначення оптимальних заходів впливу на
винного (пеналізація і депеналізація); запобігання злочинам методами
кримінально-правового впливу (загальна і спеціальна превенція); взаємодії з
іншими елементами (складовими) політики у сфері боротьби зі злочинністю.

Висновки до розділу 3
Причини латентності злочинів проти правосуддя істотно відрізняються від
інших видів злочинів. Перш за все, діє принцип корпоративної солідарності
юристів, через що переважна більшість скарг потерпілих від незаконних
затримань, примушувань до дачі показань, залишаються без розгляду, або
мають наслідком лише дисциплінарне стягнення, без відкриття кримінального
провадження і передачі справи до суду. Також до причин латентності злочинів
у сфері правосуддя віднесено в цілому низький ступінь очевидності вчинених
діянь; професійні компетенції суб’єкта злочину, що дозволяють йому
ефективно приховати злочинне посягання; на діяльність винного щодо
приховування злочинного посягання та ін.); відсутність належної реакції з боку
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правоохоронних органів на виявлену інформацію про вчинення насильства,
випадки приховування від обліку вчинених злочинних посягань тощо.
Виявлення латентної злочинності проти правосуддя можливе за допомогою
статистичних,

соціологічних,

логіко-математичних,

економічних

та

політологічних методів.
Закріплення
постановлення

чіткого
завідомо

поняття

і

вичерпних

неправосудного

ознак

судового

складу
рішення

злочину
за

КК

Азербайджанської Республіки на законодавчому рівні є дієвим засобом
запобігання вчиненню злочинів проти правосуддя. Виходячи з доведеної мети
правосуддя та проаналізованих ознак складу злочину, запропоновано таке
визначення: «неправосудним є незаконний та/або необґрунтоване судове
рішення,

постановлені

суддею

(суддями)

внаслідок

неправильного

застосування норм матеріального та/або процесуального права через свою
некомпетентність та/або упередженість, результатом яких є невідповідність
судового акту фактичним обставинам справи, неправильне і несправедливе
вирішення справи».
Санкції норм про злочини проти правосуддя потребують вдосконалення,
як в плані встановлення виду і розміру заходів державного примусу, так і в
плані їх застосування. Основними недоліками санкцій за злочини проти
правосуддя є: неможливість застосування деяких з них в повному обсязі; не
завжди обґрунтована безальтернативність покарання; надмірно широкі межі
між нижчими і вищими межами покарання; неузгодженість між собою і з
санкціями за інші злочини, зокрема проти особистості.
Аналіз фундаментальних основ та стратегічних напрямів кримінальноправової політики щодо протидії злочинам проти правосуддя забезпечив
висновок про те, що кримінально-правова політика щодо протидії злочинам
проти правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні має ґрунтуватися
на таких фундаментальних засадах (принципах), як: законність і верховенство
права, доцільність кримінально-правової заборони, економія кримінально-
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правової

репресії,

наукова

обґрунтованість,

системність,

правовий

та

соціальний контроль, комплексність і диференціація.
Узагальнення теоретичних та прикладних проблеми кримінально-правової
протидії злочинам проти правосуддя призвело до висновку, що концепція
попередження

злочинів

проти

правосуддя,

яка

актуальна

як

для

Азербайджанської Республіки, так і для України, має передбачати не лише
систему науково обґрунтованих положень про теоретичні основи такого
попередження, але і комплекс практичних рекомендацій і організаційноправових заходів, спрямованих на ефективне запобігання і протидію таким
злочинам. В рамках попередження злочинів проти правосуддя доцільною є
діяльність державних і муніципальних органів, громадських та інших об'єднань
і організацій, а також громадян з метою виявлення і усунення конкретних
причин і умов, що детермінують злочинність у сфері правосуддя. Важливим є
досягнення справжньої незалежності суду, утвердження його авторитету, що
дозволить знизити рівень корупції і налагодити діалог влади і громадян, та
реалізовувати інші заходи загального запобігання злочинності. Необхідною
умовою зниження рівня злочинності проти правосуддя є також оптимізація
процесу судочинства, зміцнення кадрового потенціалу правоохоронної і
судової систем.
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ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення

наукової

проблеми,

яке

виявилися

у

порівняльно-правовому

дослідженні норм, що передбачають охорону правосуддя в Азербайджанській
Республіці та Україні, в результаті чого розроблені концепція криміналізації
злочинів проти правосуддя та пропозиції щодо удосконалення кримінального
законодавства та практики його застосування в обох державах. На підставі цього
автором сформульовано такі висновки і пропозиції.
1. У кримінальному законодавстві як України, так і Азербайджанської
Республіки, виокремлюються два основні підходи до визначення правосуддя як
діяльності. Відповідно до першого підходу правосуддя розуміється виключно як
процесуальна регламентована законом діяльність суду з вирішення спорів про
право та суспільних конфліктів. Відповідно до другого підходу, правосуддя – це
процесуально регламентована діяльність суду, а також суміжних органів і
посадових осіб та інших осіб, які сприяють його здійсненню (органи досудового
розслідування, дізнання, адвокатура, свідки, експерти, перекладачі).
2. Сутністю

кримінально-правової

охорони

правосуддя

є

охорона

комплексної діяльності, результатом якої є постановлення законного і
справедливого судового рішення у конкретній справі. Така діяльність реалізується
судом спільно з іншими державними органами, а також недержавними
інституціями.

Аналіз

норм

конституцій,

кримінальних,

кримінальних

процесуальних та інших процесуальних кодексів України та Азербайджанської
Республіки, а також законів, що регламентують статус суддів в обох державах, дає
підстави стверджувати, що під охороною закону перебуває не лише професійна
діяльність суддів, їх життя, честь і безпека, але й і народних засідателів,
присяжних, слідчих, захисників, свідків, експертів і перекладачів.
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3. Кримінально-правова регламентація злочинів проти правосуддя за
законодавством України та Азербайджанської Республіки має ряд спільних та
відмінних рис, що обумовлено специфікою історичного розвитку обох держав.
Українське законодавство, на відміну від азербайджанського, не зазнавало
вирішального впливу релігійної доктрини протягом кількох століть. Водночас,
періоди перебування в складі Російської імперії та часи радянської влади, що є
спільними і для Азербайджанської Республіки, і для України, справили значний
вплив на сучасне кримінальне законодавство обох держав, зокрема, у частині
регламентації злочинів проти правосуддя.
4. Протидія злочинам проти правосуддя, як і запобігання їх вчиненню,
неможлива без чіткого усвідомлення об’єкта протиправних посягань, а також
встановлення переліку потенційних суб’єктів і потерпілих від таких посягань.
Саме тому підвищенню ефективності протидії злочинам проти правосуддя буде
сприяти розкриття змісту правосуддя як об’єкта кримінально-правової охорони на
законодавчому рівні. Зокрема, до Конституції України та Азербайджанської
Республіки, а також до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону
Азербайджанської Республіки «Про суди і суддів» вважаємо доцільним додати
визначення правосуддя як встановлення істини і підтвердження юридичного права
чи обов’язку в ході вирішення спорів і розв’язання суспільних конфліктів шляхом
законного

і

справедливого

рішення

у

конституційному,

цивільному,

господарському, адміністративному і кримінальному судочинстві, постановленого
судом за участю осіб, діяльність яких сприяє зібранню належних і допустимих
доказів стосовно обставин справи.
5. Концепція криміналізації злочинів проти правосуддя відображає ті
процеси, що відбуваються в матеріальному та духовному житті суспільства,
розвиток яких породжує об’єктивну необхідність кримінально-правової охорони
тих або інших цінностей. Криміналізація злочинних діянь проти правосуддя має
відповідати, зокрема, таким принципам як принципи суспільної небезпечності
діяння;

кримінально-політичної

адекватності;

конституційної

адекватності,
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системно-правової

несуперечливості

криміналізації

конкретного

діяння;

визначеності і єдності термінології.
6. У результаті порівняльно-правового аналізу норм, що передбачають
охорону правосуддя від злочинів за чинними кримінальними законами
Азербайджанської Республіки та України, зроблено висновок, що коло діянь, які
криміналізовані законодавцем України та Азербайджанської Республіки, є
подібними, але не тотожними. В цілому, система злочинів проти правосуддя за КК
Азербайджанської Республіки більшою мірою відповідає концепції криміналізації
злочинів проти правосуддя. При цьому спільним є визнання зазначеними
державами необхідності правової охорони правосуддя. Водночас, у кримінальних
законах

цих

держав

виявляється

неоднаковий

підхід

до

встановлення

кримінальної відповідальності за перешкоджання та протидію діяльності зі
здійснення правосуддя, наприклад, за відмову від давання показань свідками і
потерпілими, за фальсифікацію доказів, за неповагу до суду, за втручання в
законну діяльність захисника у кримінальному процесі, а також за постановлення
суддями завідомо неправосудного судового рішення, норма про яке визнана
Конституційним Судом України неконституційною.
7. У результаті дослідження структури і особливостей законодавства обох
країн сформульовано висновок, що законодавці України та Азербайджанської
Республіки не однаково ставляться до суспільної небезпеки цілого ряду злочинних
посягань на правосуддя. У групі злочинів, що посягають на суспільні відносини зі
створення необхідних умов здійснення правосуддя, КК Азербайджанської
Республіки

криміналізує

незаконне

звільнення

особи

від

кримінальної

відповідальності. Натомість, КК України – лише притягнення завідомо невинного
до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою
на те законом особою. Відмінним є формулювання складу і такого злочину, як
«Приховування

злочину».

Так,

за

ст.

396

КК

України

встановлено

відповідальність лише за заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, тоді як за ст. 307 КК Азербайджанської Республіки

375

передбачено відповідальність не лише за заздалегідь не обіцяне приховування
тяжкого та особливо тяжкого злочину, але і за недонесення про відомі
підготовлювані або вчинені тяжкі або особливо тяжкі злочини.
8. Криміналізація неповаги до суду відповідає концепції криміналізації
злочинів проти правосуддя. Саме тому запропоновано перейняти досвід
Азербайджанської Республіки, і доповнити розділ XVIII Особливої частини
Кримінального кодексу України доповнити 376-2 «Неповага до суду», в якій
передбачити відповідальність за неповагу до суду, що виразилася у цинічній
образі та/або приниженні честі і гідності учасників судового процесу,
передбачивши

покарання

за

неї

у

вигляді

штрафу

до

п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
двох років. Кваліфікуючими ознаками цього злочину запропоновано передбачити:
вчинення вказаних дій щодо судді, народного засідателя, присяжного; злісне
ухилення від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача чи інших осіб,
що призвело до систематичного зриву судових засідань, невиконання законних
вимог головуючого; інше грубе порушення встановленого у суді порядку, а
особливо кваліфікуючими – вчинення вказаних дій групою осіб або групою осіб
за попередньою змовою.
9. КК України містить більше криміналізованих діянь, що посягають на
суспільні відносини із забезпечення реалізації права особи на правову допомогу
порівняно з кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки.
Зокрема, склади таких злочинів, як порушення права на захист, втручання в
діяльність захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження
майна захисника чи представника особи відсутні у КК Азербайджанської
Республіки. Разом з цим, встановлення кримінальної відповідальності за такі
діяння відповідає концепції криміналізації злочинів проти правосуддя. Саме тому
Главу 32 Особливої частини КК Азербайджанської Республіки запропоновано
доповнити статтею 290-1 «Порушення права на юридичну допомогу і захист»,
встановивши, що недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше
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грубе порушення права потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого на
кваліфіковану юридичну допомогу і захист, вчинене дізнавачем, слідчим,
прокурором або суддею, карається позбавленням волі на строк до двох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років. Кваліфікуючими ознаками цього злочину слід закріпити: ті
самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні злочину особи, або такі,
що спричинили інші тяжкі наслідки.
10.

Фальсифікація доказів, що є діянням, яке посягає на відносини з

одержання достовірних доказів та істинних висновків у справі, не виділена КК
України в окремий склад злочину. В результаті проведення порівняльноправового дослідження нами доведена необхідність криміналізації фальсифікації,
тобто свідомого спотворення, підроблення доказів у справі. З метою належного
правового регулювання вважаємо за доцільне застосовувати таку термінологію,
яка дозволить ефективно використовувати правову норму в рамках перегляду
справ за нововиявленими обставинами за чинним процесуальним законодавством
України. Пропонується втілити це у новій редакції

статті 384 КК України

«Введення в оману суду або іншого органу, що сприяє правосуддю»,
передбачивши, що завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо
неправдивий висновок експерта, завідомо неправильний переклад, складені для
надання або надані суду, або органам, що здійснюють досудове розслідування,
виконання судових рішень, або іншу діяльність зі сприяння правосуддю
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Фальсифікація доказів
у

цивільній,

адміністративній,

господарській

справі,

або

справі

про

адміністративне правопорушення, особою, яка бере участь у справі, його
захисником або представником караються арештом на строк до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до двох років. Фальсифікація доказів у кримінальному
провадженні особою, яка бере участь у справі, або її захисником, особою, яка
проводить оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, слідчим,
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прокурором карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або
позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Фальсифікація
доказів у кримінальному провадженні про тяжкий або про особливо тяжкий
злочин, а так само фальсифікація доказів, що спричинила тяжкі наслідки карається
позбавленням волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років. Всі вище
зазначені дії, вчинені з корисливих мотивів або що призвели до засудження
невинуватої особи, або прийняття судом несправедливого і незаконного рішення
караються обмеженням волі на строк до семи років, або позбавленням волі на той
самий строк.
11.

Встановлено, що кримінальне законодавство України містить більш

розширений порівняно з КК Азербайджанської Республіки, перелік злочинів, які
посягають на відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків,
ухвал, постанов суду і призначеного покарання. Зокрема, КК Азербайджанської
Республіки не криміналізує таких діянь, як ухилення від покарання, не
пов’язаного з позбавленням волі, умисне невиконання угоди про примирення або
про визнання винуватості, злісна непокора вимогам адміністрації виправної
установи, дії, що дезорганізують роботу виправних установ, втеча із
спеціалізованого лікувального закладу та порушення правил адміністративного
нагляду. Обґрунтована відповідність криміналізації наведених діянь принципам
суспільної небезпечності, кримінально-політичної адекватності і системноправової несуперечливості.
12. У процесі визначення структури і особливостей норм законодавства
Азербайджанської Республіки і України щодо відповідальності за злочини проти
правосуддя виявлено недоліки системи санкцій. Зокрема, невиправданими є
значні розриви між мінімальною і максимальною межею санкції за вчинення
злочину. Виходячи з науково обґрунтованого найбільшого інтервалу, який
забезпечує реалізацію принципу індивідуалізації покарання, від трьох до п’яти
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років позбавлення волі, велика кількість санкцій, передбачених КК України за
злочини проти правосуддя, є не достатньо ефективними. Незважаючи на те, що у
нормах КК Азербайджанської Республіки у цілому дотримано наведеного
принципу побудови санкцій, законодавство обох держав у цьому аспекті вимагає
удосконалення.
13. У результаті дослідження теоретико-правових питань покарання за
злочини проти правосуддя в обох країнах зроблено висновок про недостатню
кількість випадків застосування такого виду додаткового покарання, як
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за
злочини проти правосуддя. В результаті порівняння санкцій за, так звані, посадові
(службові) злочини, передбачені розділом XVII КК України та главою 33 КК
Азербайджанської Республіки встановлено, що майже за всі злочини, в яких
суб’єктом виступає особа, наділена певним колом законних повноважень,
передбачене покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. Проте, у системі санкцій статей за злочини проти
правосуддя, що вчинюються посадовими особами або особами з використанням
свого службового становища, які за своєю суттю є спеціальними видами
загальних «посадових» злочинів, простежується протилежна тенденція.
КК України лише у 25%, а КК Азербайджанської Республіки – у 37,5%
санкцій злочинів проти правосуддя, суб’єктами яких є посадові (службові) особи
правоохоронних органів, а також судді, передбачають покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Встановлено, що кримінальним законом Азербайджанської Республіки не
передбачене додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
або

займатися

певною

діяльністю

за

постановлення

суддею

завідомо

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Враховуючи спеціальний
характер кримінально-правової норми, специфічність суб’єкта досліджуваного
злочину та з метою удосконалення системи санкцій за злочини проти правосуддя,
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у роботі запропоновані відповідні зміни до ст. 295 КК Азербайджанської
Республіки.
14. За результатами дослідження статистичних даних, доступної на
офіційних вебсайтах Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації
України, зроблено висновок, що в останні десятиліття в Україні відбулося
зростання загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.
Водночас, доля злочинів проти правосуддя у загальній кількості злочинів
залишається стабільно низькою, трохи більше 1,5 %.
15.

Соціально-правова

природа

злочинів

проти

правосуддя

в

Азербайджанській Республіці та в Україні обумовила те, що у цій групі
переважають злочини середньої і невеликої тяжкості. Серед зареєстрованих
злочинів проти правосуддя найбільший відсоток займають: невиконання судового
рішення (майже 40%), ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням
волі (15–19%) та порушення правил адміністративного нагляду (7–10%). Це
злочини, які посягають на правосуддя «ззовні», спрямовані на перешкоджання
реалізації принципу обов’язковості судового рішення. Вони вчиняються тими
особами, які зобов’язані виконати певні юридичні обов’язки або перетерпіти
визначені негативні наслідки в силу закону і рішення суду. Водночас, кількість
зареєстрованих очевидно небезпечних злочинів, вчинюваних спеціальними
суб’єктами – слідчими, прокурорами, суддями – залишається мізерною. Щороку
реєструється, у середньому, не більше сотні злочинів, які посягають на
правосуддя, так би мовити, «зсередини».
16. Переважна більшість злочинів проти правосуддя розслідуються
органами прокуратури і Національної поліції, але при цьому зовсім незначна
кількість справ передається до суду – від 2 до 6 % справ прокуратури та від 20 до
25 % справ Національної поліції. Переважна більшість кримінальних проваджень
(близько 70%) закривається на стадії досудового розслідування через встановлену
відсутність події кримінального правопорушення; встановлену відсутність в
діянні складу кримінального правопорушення; існування вироку по тому самому
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обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлення ухвали суду про
закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню. Проте
дослідження досвіду Азербайджанської Республіки та України з практики
кримінально-правової протидії злочинам проти правосуддя призводить до
висновку, що розслідування злочинів, яке завершується закриттям провадження за
вказаними підставами, не позбавлено недоліків. Такий висновок підтверджується
статистикою скарг за законність прийнятих рішень. Наприклад, у 2017 році в
Україні подано 12763 скарг на рішення слідчого і 1090 скарг на рішення
прокурора про закриття кримінального провадження.
17. Узагальнення теоретичних та прикладних проблеми кримінальноправової протидії злочинам проти правосуддя призвело до висновку, що
концепція попередження злочинів проти правосуддя, яка актуальна як для
Азербайджанської Республіки, так і для України, має передбачати не лише
систему науково обґрунтованих положень про теоретичні основи такого
попередження, але і комплекс практичних рекомендацій і організаційно-правових
заходів, спрямованих на ефективне запобігання і протидію таким злочинам. В
рамках попередження злочинів проти правосуддя доцільною є діяльність
державних і муніципальних органів, громадських та інших об'єднань і організацій,
а також громадян з метою виявлення і усунення конкретних причин і умов, що
детермінують злочинність у сфері правосуддя. Важливим є досягнення
справжньої незалежності суду, утвердження його авторитету, що дозволить
знизити рівень корупції і налагодити діалог влади і громадян, та реалізовувати
інші заходи загального запобігання злочинності. Необхідною умовою зниження
рівня злочинності проти правосуддя є також оптимізація процесу судочинства,
зміцнення кадрового потенціалу правоохоронної і судової систем.
18. Аналіз фундаментальних основ та стратегічних напрямів кримінальноправової політики щодо протидії злочинам проти правосуддя забезпечив висновок
про те, що кримінально-правова політика щодо протидії злочинам проти
правосуддя в Азербайджанській Республіці та Україні має ґрунтуватися на таких
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фундаментальних засадах (принципах), як: законність і верховенство права,
доцільність кримінально-правової заборони, економія кримінально-правової
репресії, наукова обґрунтованість, системність, правовий та соціальний контроль,
комплексність і диференціація.
19. Сформована концепція криміналізації злочинів проти правосуддя, згідно
з якою має відбуватися і оцінюватися процедура криміналізації вказаних злочинів
в Азербайджанській Республіці та в Україні. Відповідно до цієї концепції в
дисертації здійснювалося порівняльно-правове дослідження кримінального
законодавства Азербайджанської Республіки і України, що стосується злочинів
проти правосуддя. Зазначена концепція передбачає десять специфічних критеріїв:
1) для даного суспільства існує така суспільна небезпечність посягань на
правосуддя, яка вимагає кримінально-правового реагування; 2) об’єктом
посягання є порядок суспільних відносин, що забезпечує правосуддя; 3)
суб’єктами посягання є особи, діяння яких здатне спричинити суспільно
небезпечні наслідки для правосуддя; 4) суб’єктивна сторона складається з умислу
чи необережності при вчиненні діяння, що спричиняє суспільно небезпечні
наслідки для правосуддя; 5) об’єктивна сторона посягання проявляється у формі
дії чи бездіяльності, що спричиняють суспільно небезпечні наслідки для
правосуддя; 6) кримінально-правова норма, що передбачає криміналізацію, має
передбачати

санкцію,

адекватну

суспільній

небезпечності

посягання

на

правосуддя; 7) кримінально-правова норма має відповідати принципам,
визначеним у міжнародному праві, Конституції та в кримінальному законодавстві
відповідної

країни;

8)

в

кримінально-правовій

нормі,

що

передбачає

криміналізацію посягання на правосуддя, мають бути визначені ознаки, придатні
для диференціації (відмежування) злочину проти правосуддя від інших злочинів;
9) кримінально-правова норма, що криміналізує посягання на правосуддя, має
відповідати актуальним потребам суспільства; 10) кримінально-правова норма, що
криміналізує посягання на правосуддя, повинна мати таку конструкцію, яка б
виключала можливість свавільного її тлумачення і застосування.
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