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Слухали:
Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Юсубова К.В. по дисертації
на тему «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення», що
подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».
Виступаючи, доповідач передусім обґрунтував актуальність теми свого
дослідження та визначив його мету.
Про актуальність теми дисертації він зазначив таке.
Відповідно до ст. 129 Конституції України судове рішення є обов’язковим
до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному
законом порядку. Чинним законодавством передбачено комплекс приписів,
завданням яких є забезпечення належного виконання судових рішень. Проте
доцільно наголосити, що якщо рішення у кримінальних справах в основному
виконуються, що пояснюється специфікою кримінально-виконавчої системи, то
реалізація судових рішень у цивільних, господарських та адміністративних
справах є значно складнішим завданням. З практики ЄСПЛ вбачається, що
проблема невиконання судового рішення має системний характер.
Коротко хочу зазначити статистичні відомості щодо кількості
кримінальних проваджень про злочини, які посягають на порядок невиконання
судових рішень.
В Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься близько 1000
електронних копій обвинувальних вироків судів, що набрали законної сили за
ст. 382 КК України (невиконання судового рішення); за ст. 389 КК України
(ухилення від покарання, не пов’язаного із позбавленням волі) – більше 7500; за
ст. 389-1 КК України (умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості) – близько 20; за ст. 390 КК України (ухилення від
покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі) – близько 400;
лише за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних
приписів або непроходження програми для кривдників) жодного, враховуючи
досить недавнє набрання чинності цією статтею.
При цьому кількісний відсоток злочинів проти правосуддя із загального
числа облікованих щорічно становить близько десяти тисяч.
З викладеного вбачається масштабна різниця між обсягом невиконаних
судових рішень та кількістю розглянутих кримінальних проваджень про
злочини, які посягають на порядок невиконання судових рішень та кількістю
осіб, засуджених за їх вчинення, що дає підстави для висновків про те, що
кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень за сучасних
умов не є ефективним засобом для вирішення проблеми невиконання судового
рішення, врегулювання якої вимагає вжиття цілого комплексу політичних,
управлінських та фінансових заходів стратегічного характеру.
Саме тому тема дисертаційного дослідження є актуальною з огляду на
питання, пов’язані з невиконанням судового рішення, характеризуються
значним ступенем наукової розробки, однак деякі положення, висловлені у
юридичній науці, є дискусійними, або такими, що потребують подальшого
вивчення з урахуванням плину часу, змін у законодавстві або у кримінальноправовій політиці держави.
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Тому метою дослідження є поглиблення і систематизація наукових знань у
сфері кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з виконанням
судових рішень, а також подальший пошук шляхів розв’язання проблем
кримінальної відповідальності за такі діяння.
Було також озвучено завдання, об’єкт і предмет пропонованого до уваги
дослідження, визначено загальну структуру роботи і методи, що були
використані у процесі дослідження. У стислій формі зазначено про результати
апробації основних положень та рекомендацій по дисертації, сформульовано
основні положення її наукової новизни та висновки, до яких дійшов дисертант
у процесі проведеного дослідження.
Після закінчення доповіді до Юсубова К.В. учасниками фахового семінару
були поставлені такі запитання.
Науковий співробітник відділу, к.ю.н. Кубальський Владислав
Нарцизович: Поясніть, будь ласка, що ви розумієте під системою злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення (про які йдеться в одному з
пунктів новизни)?.
Відповідь: Дякую за запитання. Так, в роботі було проаналізовано
багатоаспектність поняття правосуддя, і окремі дослідники, виходячи з
чотирьохчленної класифікації об’єкта злочину, яка включає в себе загальний,
родовий, видовий та безпосередній об’єкти, виділяють видові об’єкти злочинів
у межах групи злочинів, родовим об’єктом яких є правосуддя.
Таке виділення на їх думку сприятиме систематизації кримінальноправових норм. Натомість з огляду на поліоб’єктність злочинів проти
правосуддя можна вести мову про доцільність чотирьохчленної класифікації
об’єкта злочину. Виходячи з викладеного, в роботі наводиться висновок, що
родовим об’єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення є правосуддя, видовим об’єктом – порядок виконання судового
рішення.
На нашу думку, додаткова класифікація складів злочинів у межах
видового об’єкту буде зайвим ускладенням зазначеної класифікації об’єкту
злочину. Крім цього, об’єднання досліджуваних у роботі злочинів за ознакою
видового об’єкту – порядку виконання судового рішення, також не
враховуватиме її різноманітності. Тому поряд з виокремленням видового
об’єкту злочинів – порядку виконання судового рішення та безпосереднього
об’єкта, можна вести мову про додатковий безпосередній об’єкт складу
злочину, що дозволяє всебічно врахувати специфіку порядку тих суспільних
відносин, на які здійснюється посягання.
Провідний науковий співробітник відділу д.ю.н., проф. Кваша Оксана
Олександрівна: Костянтине Володимировичу, чому Ви в своїй роботі вважаєте
внесені зміни до КК України щодо кримінальної відповідальності за
невиконання рішення ЄСПЛ недієвими?
Відповідь: Дякую за запитання, Оксано Олександрівно. Закріплення в КК
України кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ, є
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недоцільним як і влучно зазначив В. В. Налуцишин, ч. 4 ст. 382 КК за своїм
змістом є швидше політичною декларацією, яка підтверджує курс керівництва
України на зближення з ЄС, яке не вписується в систему
внутрішньодержавного законодавства, так як ЄСПЛ не є частиною
національної судової системи України.
Разом з цим в новому проекті КК України також міститься окрема норма,
що передбачає відповідальність за невиконання рішення Європейського суду
з прав людини або Міжнародного кримінального суду.
Однак зазначені норми, на нашу думку носять скоріше декларативний
характер і в практичній діяльності застосовуватися не будуть.
Провідний науковий співробітник відділу, д.ю.н. Турлова Юлія
Анатоліївна: Як Ви вважаєте, чи потребує кримінальне законодавство внесення
змін щодо кримінальної відповідальності за невиконання ухвали слідчого
судді?
Відповідь: Дякую за запитання. В практичній діяльності дуже частою є
практика невиконання ухвал слідчого судді.
По-перше хочу зазначити, що слідчий суддя – суддя, до повноважень
якого належить здійснення у порядку, передбаченому законом, судового
контролю.
Зміст низки статей КПК (в яких окремо згадуються «ухвала суду» та
«ухвала слідчого судді») дає можливість вважати ухвалу слідчого судді
окремим процесуальним документом, який не охоплюється поняттям «ухвала
суду».
З огляду на це, а також враховуючи вимоги статті 369 КПК, якою
встановлено, що судове рішення може бути викладене у формі вироку або у
формі ухвали суду, ухвала слідчого судді за буквальним змістом положень КПК
України наразі не відноситься до судових рішень
У той же час не підлягає сумніву, що за своєю природою ухвала слідчого
судді є і повинна визнаватись одним з різновидів рішення суду.
Однак до цього слід підходити послідовно та ґрунтовно.
Так, ст. 388 КК України наразі передбачено відповідальність за
невиконання ухвали слідчого судді про арешт майна.
Щодо інших ухвал слідчого судді, то наприклад ухвала про тимчасовий
доступ покладає обов`язок на особу у володінні, якої знаходяться документи та
речі, надати їх. При цьому невиконання такої ухвали породжує право у
прокурора та слідчого звернутись до слідчого судді з клопотанням про
проведення обшуку.
Таким чином, кримінально-правовій охороні, передусім підлягають лише
деякі такі рішення. Також це відповідатиме принципу економії кримінальної
репресії, особливо в світлі того, що невиконання проміжних судових рішень,
постановлених в ході судового розгляду за своєю суспільною небезпечністю є
меншою, ніж невиконання остаточного судового рішення.
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Завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та
судоустрою д.ю.н., проф. Костенко Олександр Миколайович: В своїй роботі Ви
зазначаєте щодо недоцільності кримінальної відповідальності за умисне
недодержання висновку КС України, обґрунтуйте зазначену позицію.
Відповідь: Дякую за запитання. Доцільно наголосити, що КС України є
органом конституційної юрисдикції та не входить до системи судоустрою, що
зумовлює відмінність між рішеннями судів загальної юрисдикції та рішенням
КС України.
Таким чином, КС України ухвалює судові рішення, різні як за своєю
правовою природою, та за колом осіб, на яких вони поширюються, що
обумовлює різний порядок та різних суб’єктів їх виконання.
На відміну від рішень судів загальної юрисдикції, які мають
персоніфікований характер, рішення КС України мають здебільшого
нормативний характер, тому дуже складно говорити про конкретних осіб, які
можуть не виконувати зазначені рішення. Так само і в практичній діяльності
правоохоронних органів стане складним застосування зазначеної норми.
Костенко О.М.: В своїй відповіді Ви не зазначили про конституційну
скаргу, яка є актом індивідуальної волі, що зумовлює можливість притягнення
конкретної особи до кримінальної відповідальності.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено
висновок наукового керівника кандидата юридичних наук, доцента кафедри
кримінального права та процесу Київського університету права НАН України
Сахнюка Сергія Володимировича з оцінкою роботи здобувача у процесі
підготовки дисертації та виконання ним індивідуального плану наукової роботи
та індивідуального навчального плану.
Сахнюк С.В. відзначив таке.
Юсубов Костянтин Володимирович народився 10 січня 1992 р. в місті
Новогродівка Донецької області. Першу вищу освіту здобув на економікоправовому факультеті Донецького національного університету за спеціальністю
«Правознавство» (2008 – 2012 рр.). Має диплом бакалавра з відзнакою. Потім
він продовжив навчання в Національній академії прокуратури України за
спеціальністю «Правознавство» (2012 – 2014 рр.), отримав диплом магістра з
відзнакою. Упродовж 2014 – 2021 рр. працював прокурором місцевої
прокуратури міста Києва, за час роботи неодноразово заохочувався
Прокурором міста Києва та Генеральним прокурором України. Здійснював
нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у
формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримував
державне обвинувачення у суді. З 2021 р. до цього часу – проходить
стажування в адвокатському бюро.
Як вбачається із запропонованих дисертантом наукових положень і
висновків, не викликає сумніву наукова новизна дисертаційного дослідження.
Наукові положення, висновки та пропозиції , винесені Юсубовим К.В. на
захист, видаються достатньо обґрунтованими, виходячи з проведених ним
досліджень.
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Безперечною позитивною рисою роботи є опрацювання дисертантом
значного масиву міжнародних документів , що стосуються досліджуваних
питань і є важливими з точку зору адаптації законодавства України до
законодавства Європейсько го Союзу. До позитивних рис необхідно також
віднести і значну кількість іноземних джерел, які вказують на широке
використання закордонного досвіду під час дослідження поставлених у роботі
проблем.
Слід відмітити чітко визначене практичне спрямування дисертації. З
тексту роботи вбачається , що дисертант добре знайомий з існуючими
проблемами, пов’язаними з предметом дослідження, і після проведеного аналізу
пропонує шляхи їхнього вирішення з урахуванням вітчизняного та
закордонного досвіду.
Таким чином, дисертаційне дослідження Юсубова К .В. «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення» є самостійною завершеною
кваліфікованою науковою працею, що містить результати проведених автором
досліджень, які є значущим внеском у науку кримінального права щодо
теоретичної і практичної розробки проблем складу кримінальних
правопорушень за невиконання судового рішення.
У кінцевому підсумку С.В. Сахнюк констатував, що виконана
Юсубовим К.В. робота є завершеною науковою працею , у якій отримані нові
науково аргументовані результати. Дослідження Юсубова К.В. відповідає
вимогам, встановленим чинним законодавством України у сфері вищої освіти ,
тому рекомендується до захисту, а сам Юсубов К.В.
заслуговує на
присудження наукового ступеня доктора філософії з а спеціальністю «081 –
Право».
Після цього слово було надано рецензентам наукової праці.
В.о. провідного наукового співробітника відділу, доктор юридичних
наук Турлова Ю.А. відзначила, що в роботі невиконання судового рішення
розглядається не як одне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 382
Кримінального кодексу України (далі – КК України), а як система
кримінальних правопорушень, різних за своїми об’єктивними та суб’єктивними
ознаками, сутністю яких є порушення порядку виконання судового рішення.
Зокрема, крім кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК
України, ця система охоплює незаконні дії щодо майна, на яке накладено
арешт, заставленого майна або майна, яке описано 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), злісне ухилення особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст.
389-2 КК України), ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі
та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК України), невиконання обмежувальних
заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників
(ст. 390-1 КК України), втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393
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КК України), втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК
України), порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК України).
Усе зазначене вище обумовлює актуальність комплексного дослідження
проблем, зумовлених порушенням порядку виконання судового рішення.
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором чітко визначено об’єкт
дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що відповідає тематиці
роботи. Автором правильно визначено мету та завдання дослідження, обрано
відповідну методику його проведення. Слід позитивно відзначити логічну
послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та
цілісність наукового дослідження, а саме:
− охарактеризувати сучасний стан дослідження кримінально-правової
охорони порядку виконання судового рішення;
− з’ясувати соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень;
− вивчити історичний розвиток і сучасний стан законодавства про
кримінальну відповідальність за порушення порядку виконання судових
рішень;
− висвітлити особливості кримінальної відповідальності за порушення
порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн;
− надати кримінально-правову характеристику злочинів, передбачених
382, 388 – 390-1, 393-395 КК України, розглянувши об’єктивні і суб’єктивні
ознаки складів вказаних злочинів;
− дослідити наявність передумов для запровадження заходів
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про
злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення;
− розглянути питання про доцільність встановлення спеціального виду
звільнення кримінальної відповідальності за вчинення окремих злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення.
Виходячи з викладеного, обґрунтованість наукових положень, висновків і
рекомендацій, що сформульовані у дисертації, їх аргументованість не
викликають заперечень.
Зміст, структура дисертації, коло розглянутих у ній питань та
сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що автор провів
ґрунтовне наукове дослідження. Підготовка дисертаційного дослідження у
контексті
поставлених
завдань
ґрунтувалась
на
використанні
загальнофілософського (універсального), загальнонаукових та спеціальних
методів. Зокрема, оскільки загальнофілософський (універсальний) метод, серед
іншого, характеризується такими ознаками як всебічність розгляду; конкретноісторичний підхід; роздвоєння цілого і пізнання його протилежних сторін;
єдність кількісного і якісного аналізу; пізнання від явища до сутності і від менш
глибокої до більш глибокої сутності. Такий метод застосовано при розгляді
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення, та
взаємозалежності понятійного апарату КК України при визначенні ознак
зазначених злочинів (розділ 2).
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Серед загальнонаукових методів при підготовці дисертаційного
дослідження були використані загальнологічні, теоретичні та емпіричні методи.
Зокрема, такі загальнологічні методи як індукція і дедукція, аналіз і синтез,
визначили структуру дисертаційного дослідження, а також вивчення окремих
питань кваліфікації складів злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення (підрозділи 2.2, 2.4, 3.1, 3.2.). Серед теоретичних методів
були використані історичний метод – для дослідження історичного розвитку і
сучасного стану законодавства про кримінальну відповідальність за порушення
порядку виконання судових рішень (підрозділ 1.3.); системно-структурний –
для надання кримінально-правової характеристики складів зазначених злочинів
(розділ 2); порівняльно-правовий – для висвітлення особливостей кримінальної
відповідальності за порушення порядку виконання судових рішень за
законодавством зарубіжних країн (підрозділ 1.4). Метод моделювання
застосовувався при випрацюванні пропозицій для вдосконалення положень КК
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (розділ 2).
Емпіричний метод було використано при дослідженні емпіричної інформації –
статистичних та аналітичних відомостей Державної судової адміністрації
України, Міністерства юстиції України, правозахисних організацій (розділ 1.2).
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які містять десять
підрозділів, висновків. Дисертантом опрацьовано велику кількість джерел (228
найменувань), які стосуються тематики наукового дослідження. Цінність
дисертації значно підвищує використання при її підготовці значної кількості
судових рішень, постановлених Касаційним кримінальним судом у складі
Верховного Суду.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором
розроблено низку нових положень, висновків і пропозицій, зокрема:
1) обґрунтовано неефективність кримінальної відповідальності за
невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та висновків КС України, з
врахуванням правової природи та особливостей зазначених актів;
2) встановлено, що зміст статей 471, 472 КПК не дає підстав для
диференціації покарання в контексті його відбування на таке, що призначено
судом у загальному порядку, та таке, на призначення якого надано згода
засудженим. З огляду на це норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна
розглядати як спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки
ухилення від відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди
судом;
3) визначено, що злочин, передбачений ст. 389-2 КК характеризується
адміністративною преюдицією, оскільки формулювання «продовження
ухилення від відбування суспільно корисних робіт» охоплює одне й те саме
діяння, яке є підставою для притягнення і до адміністративної, і до
кримінальної відповідальності;
4) аргументовано, що доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що
особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності повністю здійснила виконання судового рішення, не зможе

9
стати дієвим засобом для вирішення проблем, пов’язаних із невиконанням
судового рішення.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
можуть бути використані у таких сферах: науково-дослідній – для подальшого
вивчення проблем регулювання кримінальної відповідальності за вчинення
злочинів, передбачених статтями 382, 388-390-1, 393-395 КК; правотворчій –
під час підготовки змін та доповнень до КК та КУпАП України щодо
вдосконалення відповідальності за злочини, що посягають на порядок
виконання судових рішень; у правозастосовній – під час реалізації кримінальноправової політики у сфері протидії кримінальним правопорушенням,
передбаченим статтями 382, 388, 389-390-1, 393-395 КК; у навчальній – при
підготовці підручників, навчальних, серед іншого, навчально-методичних,
посібників.
У науковій роботі використано значну кількість праць вітчизняних
науковців у галузі кримінального та кримінально-виконавчого права, а також
праці із загальної теорії держави і права, історії держави і права України та
зарубіжних країн, кримінального та цивільного процесу. Законодавчим
підґрунтям роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти,
ратифіковані Верховною Радою України, КК України, Кримінальний
процесуальний кодекс України , Кримінально-виконавчий кодекс України,
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс
України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський
процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства
України, Податковий кодекс України, Закони України «Про виконавче
провадження», «Про заставу», «Про Конституційний Суд України», «Про
третейські суди», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», інші
закони та підзаконні нормативно-правові акти. Під час вивчення зарубіжного
досвіду регулювання кримінальної відповідальності за злочини, які посягають
на порядок виконання судового рішення, досліджено кримінальні
законодавства 15 зарубіжних держав.
Перелік і зміст розглянутих питань свідчать про новизну дисертаційного
дослідження. Аналіз змісту роботи свідчить про те, що в результаті
проведеного дослідження автору вдалося вирішити поставлені завдання та
отримати ряд нових, важливих для науки результатів. Серед найбільш вагомих
нових наукових положень, що містяться в роботі, слід виділити такі.
Розділ 1 «Теоретичні засади дослідження кримінальної відповідальності
за невиконання судового рішення» розпочинається вивченням сучасного стану
дослідження кримінально-правової охорони порядку виконання судового
рішення. Такий початок дозволив автору дослідити та охарактеризувати
наукові здобутки у сфері кримінальної відповідальності за злочини, що
посягають на порядок виконання судових рішень, які належать іншим авторам,
підсумувати їх основні наукові погляди, виокремити коло основних питань, які
є дискусійними або не отримали свого розв’язання. Саме такий початок робить
дисертаційне дослідження більш повним та послідовним.
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Заслуговують на увагу дослідження автором соціальної обумовленості
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. До основних
чинників (підстав, факторів, критеріїв) криміналізації невиконання судового
рішення дисертант відносить: 1) суспільну небезпечність такої поведінки, яка
посягає на авторитет правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення
являє собою одну з гарантій доступності правосуддя; 2) значну
розповсюдженість такої суспільно небезпечної поведінки, що дало підстави для
констатації Європейським судом з прав людини системного характеру
невиконання судових рішень в України; 3) необхідність виконання
міжнародних зобов’язань, що випливають з членства України в Раді Європи та
визнання юрисдикції Європейським судом з прав людини, що зумовлюють
здійснення заходів загального характеру. Доцільно погодитись з висновком
дисертанта про необхідність комплексного характеру вирішення проблеми
невиконання судових рішень з огляду на недостатню ефективність
кримінально-правової охорони як засобу забезпечення порядку виконання
судових рішень.
Викликають цікавість аргументи автора щодо недоцільності кримінальної
відповідальності на невиконання рішення Європейського Суду з прав людини
та рішень Конституційного Суду України (ч. 4 ст. 382 КК України), з яких
випливає обґрунтованість встановлення кримінальної відповідальності за
умисне невиконання лише тих рішень Конституційного Суду України та
Європейського суду з прав людини, виконання яких обумовлено
індивідуальним вибором службовою особою такого варіанту протиправної
поведінки. За протилежного підходу ч. 4 ст. 382 КК, може розглядатись як
приклад вирішення законодавцем складної правової та економічної ситуації за
допомогою заходу кримінально-правової репресії.
У розділі 2 «Кримінально-правова характеристика злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення» дисертант досліджує
об’єктивні та суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень, які посягають
на порядок виконання судового рішення. У підрозділі 2.1. автор слушно
наголошує на поліоб’єктності злочинів проти правосуддя, що обумовлює
застосування чотирьохчленної класифікації об’єкта злочину. Тому, якщо
родовим об’єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення є правосуддя, видовим об’єктом – порядок виконання судового
рішення. На основі дослідження положень процесуального законодавства та
законодавства про виконавче провадження автор визначив предмет злочину,
передбаченого ст. 382 КК України, становлять судові рішення, зазначені у цій
статті кримінального закону, а саме – ухвали, постанови, вироки, судові
рішення у постановлені під час розгляду цивільних, кримінальних,
господарських, адміністративних проваджень, а також проваджень про
адміністративні правопорушення, рішення та висновки Конституційного Суду
України та рішення Європейського суду з прав людини. Натомість не є
предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК України, виконавчі документи,
прийняті судом, які хоча і становлять різновид рішення суду, мають
процесуальну форму, відмінну від вироку, ухвали або постанови, а також
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мають похідний від судового рішення характер. Предметом злочину,
передбаченого ст. 382 КК України, є не рішення третейського суду, а ухвала
суду про видачу виконавчого документа для примусового виконання рішення
третейського суду. Предметом злочину, передбаченого ст. 390-1 КК України, є
обвинувальний вирок або ухвала суду, яким особі призначено обмежувальні
заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, або щодо
яких винесено обмежувальний припис. На відміну від інших злочинів,
об’єднаних видовим об’єктом – порядком виконання судового рішення,
предмет злочину, передбаченого ст. 388 КК України, становить майно, яке
характеризується особливим правовим режимом, а саме, майно, яке перебуває
під арештом, заставою, було піддано опису або підлягає конфіскацію,
незалежно від виду правової процедури (судового або позасудового порядку),
на підставі якої виник такий правовий режим.
У підрозділі 2.2. автор аналізує ознаки об’єктивної сторони складів
злочинів, передбачених статтями 382, 388 – 390-1, 393-395 КК України. За
результатами цього аналізу відпрацьовано пропозиції для вдосконалення
положень кримінального законодавства та законодавства про адміністративні
правопорушення. Зокрема, автор пропонує внести зміни до ст. 388, 389-2, 390,
390-1, 394, 395 КК України та ст. 183-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Розділ 3 «Окремі питання вдосконалення кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів, що посягають на порядок виконання судового рішення».
Зазначений розділ складається з двох підрозділів. Перший з них, підрозділ 3.1,
присвячений запровадженню заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення. Зокрема, серед кримінальних правопорушень, які
посягають на порядок виконання судового рішення, лише два можуть
розглядатись як потенційні підстави для застосування заходів кримінальноправового характеру щодо юридичних осіб – невиконання судового рішення
(ст. 382 КК України) та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388
КК). У зазначеному підрозділі автором розвинуто наукові погляди про те, що
застосування заходів кримінально-правового характеру не може здійснюватись
у тих випадках, коли особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.
1 та ч. 4 ст. 382 КК України. У першому випадку суб’єкт злочину є таким, що
не відповідає ознакам уповноваженої особи юридичної особи, визначеної у
примітці 1 до ст. 96-3 КК України. Щодо другого випадку доцільно вказати, що
умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав
людини та Конституційного Суду України, як і умисне недодержання нею
висновку Конституційного Суду України не може бути вчинене службовими
особами в інтересах юридичної особи, що нівелюватиме закріплення у
кримінальному законі відповідної норми. Що стосується кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 388 КК України, то, як зазначає дисертант,
застосування заходів кримінально-правового характеру у справах про незаконні
дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
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описано чи підлягає конфіскації може бути запроваджено виключно у тих
випадках, що коли такі дії були вчинені лише уповноваженою особою в
інтересах юридичної особи. Проте у ст. 388 КК України закріплено
альтернативні ознаки злочину, зокрема, зазначені у статті дії можуть бути
вчинені особою, якій ввірено майно, представником банку або іншої фінансової
установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт. З
викладеного випливає, що невідповідність такого суб’єкта – представника
банку або іншої фінансової установи ознакам, визначеним у примітці до ст. 963 КК унеможливить застосування кримінально-правових заходів до юридичних
осіб, наслідком чого є імовірність зловживань.
Однак при підготовці дисертантом роботи до захисту варто звернути
увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову
позицію.
1. Підрозділ 1.3 має назву «Історичний розвиток та сучасний стан
законодавства про кримінальну відповідальність за порушення порядку
виконання судових рішень». Дійсно автор приділив значну увагу історичному
розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за порушення
порядку виконання судових рішень, в цьому контексті дослідивши
найвизначніші пам’ятки українського права. Проте автором не зазначено їх
впливу на формування сучасного українського законодавства, а також не
визначено проблем, обумовлених сучасним станом законодавства про
кримінальну відповідальність за порушення порядку виконання судових
рішень.
2. Підрозділ 1.4. присвячений аналізу кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних
країн. Певним недоліком дослідження є відсутність рекомендацій які зразки із
зарубіжного досвіду регулювання кримінальної відповідальності за порушення
порядку виконання судових рішень могли б бути використані для
вдосконалення законодавства України в цій сфері.
3. У розділі 3 автор досліджує встановлення спеціальних видів
звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що
посягають на порядок виконання судового рішення, серед іншого, констатуючи
у цьому розділі та висновках до роботи, що «оскільки Загальна частина чинного
КК України передбачає значну кількість засобів, спрямованих на реалізацію
принципу економії кримінальної репресії, доповнення ст. 382 КК України
положеннями про те, що особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до
кримінальної відповідальності повністю здійснила виконання судового
рішення, не зможе стати дієвим засобом для вирішення проблем, пов’язаних із
невиконанням судового рішення». Проте можливість застосування до особи
загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності само по собі не
може бути аргументом проти запровадження спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності. Виходячи з викладеного, зазначена позиція
дисертанта потребує додаткового обґрунтування.
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Разом з тим зазначені вище зауваження мають здебільшого характер
рекомендацій щодо вдосконалення наукової роботи, є дискусійними і загалом
такими, що не знижують достатньо високого рівня дисертаційного дослідження
К. В. Юсубова. Тому, на погляд рецензента, є всі підстави констатувати, що
дисертація К. В. Юсубова на тему «Кримінальна відповідальність за
невиконання судового рішення» є завершеною науковою роботою, виконаною
здобувачем у виді кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукового завдання, що виявляється у визначенні теоретичних засад
регулювання кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на
порядок виконання судового рішення.
Вважаю, що дисертаційне дослідження Юсубова К. В. на тему
«Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення» відповідає:
спеціальності 081 «Право»;
вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №
283);
пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 р. №167.
Дисертація Юсубова К. В. на тему «Кримінальна відповідальність за
невиконання судового рішення» може бути рекомендована до захисту на
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук
Гацелюк В.О. зауважив, що виконання судових рішень становить один із
показників, за яким суспільство оцінює стан здійснення правосуддя в державі.
Очевидно, що без виконання судового рішення робота усієї судової системи
буде неефективною, а право особи на належний судовий захист своїх прав,
незалежно від виду юрисдикції, в межах якої розглянуто провадження, ілюзорним. Проблема невиконання судових рішень в Україні не стає менш
нагальною з плином часу. Навпаки, відсутність продуманої державної політики,
а як наслідок, і механізму подолання зазначеної проблеми, зумовлюють пошук
нових ідей щодо вирішення, в тому числі шляхом, вивчення її теоретичних
аспектів. Одним із зазначених аспектів є застосування кримінальної
відповідальності як найбільш суворого виду юридичної відповідальності за
вчинення кримінальних правопорушень, сутністю яких є невиконання судового
рішення.
Обґрунтовуючи актуальність теми дослідження, дисертант зазначив, що
«якщо рішення у кримінальних справах в основному виконуються, що
пояснюється специфікою кримінально-виконавчої системи, то реалізація
судових рішень у цивільних, господарських та адміністративних справах є
значно складнішим завданням». Не заперечуючи цієї тези, наголосимо, що
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рішення у кримінальних справах, хоча здебільшого звертаються до виконання,
але це не гарантує, що воно буде виконано у повному обсязі, зокрема в тих
випадках, коли йдеться про відшкодування шкоди, заявлено у цивільному
позові у кримінальному провадженні, укладення угоди у кримінальному
процесі та інші аспекти, які безпосередньо стосуються захисту прав потерпілих
та цивільних позивачів. Більше того, оскільки виконання окремих судових
рішень у кримінальному провадженні пов’язано з поведінкою особи, яка
відбула покарання (наприклад, при адміністративному нагляді), проблема
невиконання судових рішень має розглядатись як комплексна, що відповідно
потребує розв’язання поза межами певної процесуальної галузі.
На підставі викладеного актуальність дослідження проблем, зумовлених не
виконання судового рішення не викликає заперечень. Визначено об’єкт
дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що відповідає тематиці
роботи. Враховуючи багатоаспектність та складність предмету дослідження,
дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які покладено в основу
подальшої структуризації роботи.
Слід позитивно відзначити логічну послідовність поставлених автором
завдань, а саме:
 охарактеризувати сучасний стан дослідження кримінально-правової
охорони порядку виконання судового рішення;
 з’ясувати соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень;
 вивчити історичний розвиток і сучасний стан законодавства про
кримінальну відповідальність за порушення порядку виконання судових
рішень;
 висвітлити особливості кримінальної відповідальності за порушення
порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн;
 надати кримінально-правову характеристику злочинів, передбачених 382,
388 – 390-1, 393-395 КК України, розглянувши об’єктивні і суб’єктивні ознаки
складів вказаних злочинів;
 дослідити наявність передумов для запровадження заходів кримінальноправового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які
посягають на порядок виконання судового рішення;
 розглянути питання про доцільність встановлення спеціального виду
звільнення кримінальної відповідальності за вчинення окремих злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення.
Повноту та цілісність наукового дослідження значною мірою зумовило
застосування
методів
–
загальнофілософського
(універсального),
загальнонаукових та спеціальних. Загальнофілософський (універсальний) метод
було застосовано при розгляді злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення, та взаємозалежності понятійного апарату КК при визначенні
ознак зазначених злочинів (розділ 2). Такі загальнологічні методи як індукція і
дедукція, аналіз і синтез, визначили структуру дисертаційного дослідження, а
також вивчення окремих питань кваліфікації складів злочинів, які посягають на

15
порядок виконання судового рішення (підрозділи 2.2, 2.4, 3.1, 3.2.). Серед
теоретичних методів були використані історичний метод – для дослідження
історичного розвитку і сучасного стану законодавства про кримінальну
відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень (підрозділ
1.3.); системно-структурний – для надання кримінально-правової
характеристики складів зазначених злочинів (розділ 2); порівняльно-правовий –
для висвітлення особливостей кримінальної відповідальності за порушення
порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн
(підрозділ 1.4). Метод моделювання застосовувався при випрацюванні
пропозицій для вдосконалення положень Кримінального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення (розділ 2). Емпіричний
метод було використано при дослідженні емпіричної інформації –
статистичних та аналітичних відомостей Державної судової адміністрації
України, Міністерства юстиції України, правозахисних організацій (розділ 1.2).
Застосування зазначених методів свідчить про ерудицію автора та володіння
науковим апаратом.
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано на десять
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (240 найменувань) та
додатків.
Наукова новизна не викликає заперечень, оскільки дисертант здійснив
комплексне дослідження кримінальної відповідальності за злочини, які
посягають на порядок виконання судових рішень, постановлених у
провадженнях різних юрисдикцій, зокрема:
1) обґрунтовано неефективність кримінальної відповідальності за
невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та висновків КС України, з
врахуванням правової природи та особливостей зазначених актів;
2) встановлено, що зміст статей 471, 472 КПК не дає підстав для
диференціації покарання в контексті його відбування на таке, що призначено
судом у загальному порядку, та таке, на призначення якого надано згода
засудженим. З огляду на це норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна
розглядати як спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки
ухилення від відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди
судом;
3) визначено, що злочин, передбачений ст. 389-2 КК характеризується
адміністративною преюдицією, оскільки формулювання «продовження
ухилення від відбування суспільно корисних робіт» охоплює одне й те саме
діяння, яке є підставою для притягнення і до адміністративної, і до
кримінальної відповідальності;
4) аргументовано, що доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що
особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності повністю здійснила виконання судового рішення, не зможе
стати дієвим засобом для вирішення проблем, пов’язаних із невиконанням
судового рішення.

16
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
проблематики невиконання судового рішення.
Автором ґрунтовно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет,
мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і
науково-теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів,
теоретичне і практичне значення результатів дослідження, виокремлюються
положення щодо їх апробації тощо.
У науковій роботі використано значну кількість праць науковців у галузі
кримінального та кримінально-виконавчого права, а також праці із загальної
теорії держави і права, історії держави і права України та зарубіжних країн, а
також процесуальних галузей права. Дослідженню сучасного стану наукового
дослідження проблем, пов’язаних з невиконанням судових рішень,
постановлених в межах проваджень різних юрисдикцій, присвячений окремий
підрозділ дисертації. Нормативно-правову базу дослідження становлять є
Конституція України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною
Радою України, КК України, Кримінальний процесуальний кодекс України,
Кримінально-виконавчий кодекс України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс
України,
Господарський
процесуальний
кодекс
України,
Кодекс
адміністративного судочинства України, Податковий кодекс України, Закони
України «Про виконавче провадження», «Про заставу», «Про Конституційний
Суд України», «Про третейські суди», «Про протидію на запобігання
домашньому насильству», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти.
Перелік і зміст розглянутих питань свідчать про новизну дисертаційного
дослідження. Аналіз змісту роботи свідчить про те, що в результаті
проведеного дослідження дисертантці вдалося вирішити поставлені завдання та
отримати ряд нових, важливих для науки результатів.
Зокрема, у розділі 1 «Теоретичні засади дослідження кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення» розглянуто сучасний
стан дослідження кримінально-правової охорони порядку виконання судового
рішення; соціальну обумовленість встановлення кримінальної відповідальності
за кримінальні правопорушення, які посягають на порядок виконання судового
рішення; історичний розвиток та сучасний стан законодавства про кримінальну
відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень, а також
зарубіжний досвід регулювання кримінальної відповідальності за порушення
порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн. Серед
іншого, автором було розкрито основні чинники (підстави, фактори, критерії)
криміналізації невиконання судового рішення. Викликають цікавість
результати дослідження автором особливостей регулювання кримінальної
відповідальності за злочини проти порядку виконання судового рішення, в тому
числі обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до покарання,
пов’язаного з обмеженням свободи у державах Європейського Союзу, до яких
авторі відніс: 1) кваліфікацію пособництва втечі з місця позбавлення волі як
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окремого злочину; 2) встановлення кримінальної відповідальності лише за
кваліфікований вид втечі з місця позбавлення свободи; 3) закріплення
кримінальної відповідальності особи, яка організувала втечу з місця
позбавлення свободи з одночасним притягненням особи, яка вчинила втечу, до
дисциплінарної, а не до кримінальної відповідальності; 4) встановлення
кримінальної відповідальності за незаконні звільнення з місця позбавлення волі
та пом’якшення режиму відбування покарання, а також застосування більш
тяжких видів покарань відносно суб‘єктів злочинів проти кримінальновиконавчої системи, що є службовими особами пенітенціарних установ.
У розділі 2 «Кримінально-правова характеристика злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення» здійснено
кримінально-правову характеристику злочинів, які посягають на встановлений
порядок виконання судового рішення: невиконання судового рішення (ст.382
КК України), незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке описано 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 КК України), злісне ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст.389-2 КК
України), ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі (ст.390 КК України), невиконання обмежувальних заходів,
обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (ст.3901 КК України), втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст.393 КК
України), втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст.394 КК України),
порушення правил адміністративного нагляду (ст.395 КК України). Зазначений
розділ є найбільш великий за обсягом та найбільш плідним під кутом зору
пропозицій дисертанта щодо вдосконалення окремих положень КК України та
Кодексу України про адміністративні проступки.
Серед найбільш вдалих, на наш погляд, є положення дисертації про
природу та ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 389-2 КК
України, тобто злісного ухилення особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт. Дисертант аргументує, що
об’єктивну сторону як злочину «Злісне ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», так і
адміністративного правопорушення «Ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», характеризують
одні й ті самі діяння, відрізняючись ознакою «злісність», яка у контексті ст.3892 КК визначається повторністю вчинення дій, перелічених у примітці. Також
автор піддає критиці формулювання «продовження ухилення від відбування
суспільно корисних робіт» та аргументує , що поява на робочому місці у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння не є ухиленням особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а за
своєю сутністю становить порушення порядку відбування стягнення. На
підставі викладеного, дисертант пропонує замінити формулювання «злісне
ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
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корисних робіт», вжиті у ст. 389-2 КК та 183-2 КУпАП, на формулювання
«порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт».
У розділі 3 «Окремі питання вдосконалення кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів, що посягають на порядок
виконання судового рішення». досліджено заходи кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають
на порядок виконання судового рішення, доцільність встановлення
спеціальних видів звільнення кримінальної відповідальності за вчинення
таких злочинів. Найбільшу цікавість викликали міркування дисертанта щодо
доцільності закріплення у статті у ст. 96-3 КК України злочину,
передбаченого ст. 388 КК України (Незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає
конфіскації), як підстави для застосування заходів кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб. Автор аргументує, що застосування заходів
кримінально-правового характеру у справах про незаконні дії щодо майна, на
яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає
конфіскації може бути запроваджено виключно у тих випадках, що коли такі
дії були вчинені лише уповноваженою особою в інтересах юридичної особи.
Проте, як вказує дисертант, у ст. 388 КК України закріплено альтернативні
ознаки злочину, зокрема, зазначені у статті дії можуть бути вчинені особою,
якій ввірено майно, представником банку або іншої фінансової установи
банківських операцій з коштами, на які накладено арешт. Тому
невідповідність такого суб’єкта – представника банку або іншої фінансової
установи ознакам, визначеним у примітці до ст. 96-3 КК України
унеможливить застосування кримінально-правових заходів до юридичних
осіб, наслідком чого є імовірність зловживань.
Разом з тим при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто
звернути увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його
наукову позицію.
1. Дисертаційне дослідження охоплює надзвичайну велику за обсягом
тему, торкаючись проблем виконання судових рішень в усіх галузях загальної
та конституційності юрисдикції. Це зумовлює необхідність розроблення певної
класифікації діянь, які автор відносить до кримінальних правопорушень у сфері
невиконання судових рішень. Проте автор не наводить такої класифікації.
2. У тесті дисертаційного дослідження дисертант оперує поняттями
«невиконання судового рішення» та «порушення порядку виконання судового
рішення», проте не розмежовуючи їх. На мій погляд, обґрунтовані міркування
автора про розмежування зазначених понять посилили б його наукову позицію.
3. Хоча при підготовці дисертації автор опрацював значну кількість
джерел, як наукових, так і емпіричних, він залишив поза увагою праці
зарубіжних науковців. Натомість їх використання зробило б дисертаційне
дослідження більш ґрунтовним.
Проте наведені зауваження не знижують достатньо високого рівня
дисертаційного дослідження К. В. Юсубова. Підтвердженням обґрунтованості і
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достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження є
наукові публікації автора. Основні результати та висновки дисертаційного
дослідження опубліковані автором в шести наукових публікаціях, з яких три
статті опубліковано у фахових періодичних виданнях України, одна – у
зарубіжному науковому виданні, видана у країні Євросоюзу (Словацька
Республіка), а також тези трьох доповідей на науково-практичних
конференціях. Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного
дослідження, доводять повноту опублікування отриманих результатів та
наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним
аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну.
Вважаю, що дисертаційне дослідження К. В. Юсубова на тему
«Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення» відповідає
спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019
року №283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2019 р. № 167. Дисертація К. В. Юсубова «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення» може бути рекомендована
до захисту на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право».
ВИСНОВОК
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Юсубова Костянтина Володимировича на тему: «Кримінальна
відповідальність за невиконання судового рішення», поданої на здобуття
ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081
«Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи
з науковими програмами, планами, темами
Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань
, що становлять предмет
дисертаційного дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими
на сьогодні науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена наступним.
Відповідно до ст. 129 Конституції України судове рішення є
обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у
визначеному законом порядку. Чинним законодавством передбачено комплекс
приписів, завданням яких є забезпечення належного виконання судових рішень.
Проте доцільно наголосити, що якщо рішення у кримінальних справах в
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основному виконуються, що пояснюється специфікою кримінально-виконавчої
системи, то реалізація судових рішень у цивільних, господарських та
адміністративних справах є значно складнішим завданням. З практики ЄСПЛ
вбачається, що проблема невиконання судового рішення має системний
характер. Зокрема, у рішенні у справі «Бурмич проти України» ЄСПЛ
констатував наявність значної кількості заяв щодо тривалого невиконання
остаточних рішень національних судів, у яких порушено питання, подібні до
тих, що були розглянуті у пілотному рішенні у справі «Ю. М. Іванов проти
України» від 15 жовтня 2009 року. Вони є частиною групи з 12 143 поданих
пізніше заяв справ зазначеного типу. Рішенням у справі «Бурмич проти
України» ці заяви вилучено з реєстру справ ЄСПЛ та передано Комітету
міністрів Ради Європи з метою їх розгляду в рамках вжиття заходів загального
характеру для виконання зазначеного пілотного рішення у справі «Ю. М. Іванов
проти України», у тому числі щодо надання відшкодування за невиконання або
тривале виконання рішень національних судів та сплати боргу за рішенням
національного суду. Також у зазначеному рішенні вказано, що всі нові справи
щодо тривалого невиконання судового рішення будуть передаватися до
Комітету міністрів Ради Європи для виконання без розгляду по суті.
Науково-теоретичним підґрунтям виконання дисертаційного дослідження є
праці
М. І. Бажанова,
В. С. Бігуна,
В. І. Борисова,
П. А. Воробея,
О. О. Дудорова, О. О. Житнього, О. О. Кваші, М. І. Колоса, О. М. Костенка,
М. І. Мельника, В. О. Навроцького, В. І. Осадчого, Є. О. Письменського,
С. В. Сахнюка, В. Я. Тація, В. П. Тихого, В. І. Тютюгіна, П. Л. Фріса,
М. І. Хавронюка, С. Д. Шапченка, Ю. С. Шемшученка та ін. Проблеми
вдосконалення положень законодавства щодо кримінальної відповідальності за
злочини, які полягають у невиконанні судових рішень безпосередньо становили
предмет
досліджень
Г. І. Богонюк,
М. О. Букач,
О. В. Бринзанської,
В. А. Головчука,
І. М. Горбачової,
Г. М. Зеленова,
О. О. Книженко,
В. І. Луганського,
В. П. Мороза,
Д. О. Назаренка,
М. І. Омельяненко,
Ю. В. Орела,
Л. М. Палюх,
О. І. Плужник,
О. Р. Романишин,
С. П. Старосольської,
О. О. Соболевої,
О. М. Сокуренка,
А. М. Терно,
О. В. Чорної, О. С. Чорної, Л. В. Чорнозуб, С. О. Ященко та інші.
Проте на теперішній час низка питань потребують свого вирішення.
Зокрема, це питання про те, які саме злочини відносяться до таких, які
посягають на порядок виконання судового рішення; про предмет злочину,
передбаченого ст. 382 КК, а саме про приналежність до нього тих судових
рішень, які не є предметом примусових виконавчих правовідносин; віднесення
окремих діянь, пов’язаних з невиконанням судових рішень до кримінальних
проступків; визначення форми вини у складах злочинів, які посягають на
порядок виконання судового рішення. Крім цього, це питання щодо
обґрунтованості закріплення кримінальної відповідальності за невиконання
рішення ЄСПЛ та КС України, а також умисне недодержання висновку КС
України, доцільності закріплення у КК спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення.
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Викладене свідчить про актуальність дослідження шляхів вдосконалення
системи виконання судових рішень, в тому числі кримінальної відповідальності
за невиконання судового рішення.
Юсубов К.В. вірно визначає зв ’язок своєї дисертаційної
роботи з
актуальними науковими програмами , планами та темами . Проблематика
здійсненого здобувачкою дослідження відповідає плану науково
-дослідної
роботи Київського університету права НАН України
«Державно-правове
регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів:
вітчизняні та міжнародні реалії» (номер державної реєстрації U11U004745).
2.Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних засад
регулювання кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на
порядок виконання судового рішення, зокрема, невиконання судового рішення
(ст. 382 КК), незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК), ухилення
від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), умисне
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1
КК), злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт (ст. 389-2 КК), ухилення від відбування покарання у
виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК), невиконання
обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми
для кривдників (ст. 390-1 КК), 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).
Мета дослідження конкретизується у таких завданнях:

охарактеризувати сучасний стан дослідження кримінально-правової
охорони порядку виконання судового рішення;

з’ясувати соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень;

вивчити історичний розвиток і сучасний стан законодавства про
кримінальну відповідальність за порушення порядку виконання судових
рішень;

висвітлити особливості кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних
країн;

надати
кримінально-правову
характеристику
злочинів,
передбачених 382, 388 – 390-1, 393-395 КК, розглянувши об’єктивні і
суб’єктивні ознаки складів вказаних злочинів;

дослідити наявність передумов для запровадження заходів
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про
злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення;

22

розглянути питання про доцільність встановлення спеціального
виду звільнення кримінальної відповідальності за вчинення окремих злочинів,
які посягають на порядок виконання судового рішення.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувач правильно визначає об
’єкт та предмет дисертаційного
дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретико методологічної бази , необхідної для повноцінного проведення такого
дослідження.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, порядок яких порушується
шляхом вчинення діянь, зміст яких полягає у невиконанні судового рішення.
Предметом дослідження становлять норми кримінального права України,
практика їх застосування, а також норми кримінального законодавства
зарубіжних держав в частині регулювання кримінальної відповідальності за
злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення.
Підготовка дисертаційного дослідження у контексті поставлених завдань
ґрунтувалась на використанні загальнофілософського (універсального),
загальнонаукових
та
спеціальних
методів.
Зокрема,
оскільки
загальнофілософський (універсальний) метод, серед іншого, характеризується
такими ознаками як всебічність розгляду; конкретно-історичний підхід;
роздвоєння цілого і пізнання його протилежних сторін; єдність кількісного і
якісного аналізу; пізнання від явища до сутності і від менш глибокої до більш
глибокої сутності. Такий метод застосовано при розгляді злочинів, які
посягають на порядок виконання судового рішення, та взаємозалежності
понятійного апарату КК при визначенні ознак зазначених злочинів (розділ 2).
Серед загальнонаукових методів при підготовці дисертаційного
дослідження були використані загальнологічні, теоретичні та емпіричні методи.
Зокрема, такі загальнологічні методи як індукція і дедукція, аналіз і синтез,
визначили структуру дисертаційного дослідження, а також вивчення окремих
питань кваліфікації складів злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення (підрозділи 2.2, 2.4, 3.1, 3.2.). Серед теоретичних методів
були використані історичний метод – для дослідження історичного розвитку і
сучасного стану законодавства про кримінальну відповідальність за порушення
порядку виконання судових рішень (підрозділ 1.3.); системно-структурний –
для надання кримінально-правової характеристики складів зазначених злочинів
(розділ 2); порівняльно-правовий – для висвітлення особливостей кримінальної
відповідальності за порушення порядку виконання судових рішень за
законодавством зарубіжних країн (підрозділ 1.4). Метод моделювання
застосовувався при випрацюванні пропозицій для вдосконалення положень КК
та КУпАП (розділ 2).
Емпіричний метод було використано при дослідженні емпіричної
інформації – статистичних та аналітичних відомостей ДСА України,
Міністерства юстиції України, правозахисних організацій (розділ 1.2).
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Емпіричну основу дисертації становлять вироки, ухвали та постанови судів
першої, апеляційної та касаційної інстанцій, рішення ЄСПЛ, дані судової
статистики щодо кількості осіб, засуджених за вчинення злочинів,
передбачених у статтях 382, 388, 389 – 390-1, 393-395 КК; проєкти законів,
зареєстровані у Верховній Раді України.
Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці із загальної теорії
права, кримінального права та інших галузей права, філософії, психології,
соціальної психології, а також енциклопедичні та довідкові видання.
Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародноправові акти, ратифіковані Верховною Радою України, КК, КПК, КВК, КУпАП,
ЦК, ЦПК, ГПК, КАС, ПК, Закони України «Про виконавче провадження», «Про
заставу», «Про Конституційний Суд України», «Про третейські суди», «Про
протидію на запобігання домашньому насильству», інші закони та підзаконні
нормативно-правові акти. Під час вивчення зарубіжного досвіду регулювання
кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на порядок виконання
судового рішення, досліджено кримінальні законодавства 15 зарубіжних
держав.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та
практична цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є
одним з перших комплексних досліджень кримінальної відповідальності за
злочини, які посягають на порядок виконання судових рішень, постановлених у
провадженнях різних юрисдикцій. Дисертант запропонував ряд нових
положень, висновків і пропозицій, які виносяться на захист. До положень, що
мають наукову новизну, зокрема, відносяться такі:
вперше:
1) обґрунтовано неефективність кримінальної відповідальності за
невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та висновків КС України, з
врахуванням правової природи та особливостей зазначених актів;
2) встановлено, що зміст статей 471, 472 КПК не дає підстав для
диференціації покарання в контексті його відбування на таке, що призначено
судом у загальному порядку, та таке, на призначення якого надано згода
засудженим. З огляду на це норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна
розглядати як спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки
ухилення від відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди
судом;
3) визначено, що злочин, передбачений ст. 389-2 КК характеризується
адміністративною преюдицією, оскільки формулювання «продовження
ухилення від відбування суспільно корисних робіт» охоплює одне й те саме
діяння, яке є підставою для притягнення і до адміністративної, і до
кримінальної відповідальності;
4) аргументовано, що доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що
особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від
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кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної
відповідальності повністю здійснила виконання судового рішення, не зможе
стати дієвим засобом для вирішення проблем, пов’язаних із невиконанням
судового рішення;
удосконалено:
6) положення про основні чинники криміналізації невиконання судового
рішення, до яких віднесено: 1) суспільну небезпечність діяння, яка посягає на
авторитет правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення являє собою
одну з гарантій доступності правосуддя; 2) значну поширеність цих суспільно
небезпечних діянь та неефективніть державного механізму запобігання, які
дали підстави для констатації ЄСПЛ системного характеру невиконання
судових рішень в України; 3) необхідність виконання міжнародних зобов’язань,
що випливають з членства України в Раді Європи та визнання юрисдикції
ЄСПЛ, що зумовлює здійснення заходів загального характеру та забезпечення
виконання рішень національних судів, постановлених за результатами
перегляду судового рішення у разі встановлення ЄСПЛ порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
7) підхід до визначення об’єктів злочинів, які посягають на порядок
виконання судового рішення, в контексті чотирьохчленної класифікації об’єкта
злочину, враховуючи поліоб’єктність злочинів проти правосуддя;
8) положення про розмежування невиконання судового рішення та
перешкоджання виконанню судового рішення. На відміну від невиконання
судового рішення, зміст якого полягає у бездіяльності, перешкоджання
виконанню судового рішення характеризується активними діями, вчиненими з
метою недопущення виконання судового рішення;
10) положення про те, що застосування заходів кримінально-правового
характеру не може здійснюватись у тих випадках, коли особі інкриміновано
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. 382 КК, що водночас не
виключає обґрунтованості внесення до переліку статей, передбачених у ст. 963 КК, злочину, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 382 КК, таким чином
запровадивши захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у
провадженнях про злочини, які посягають на порядок виконання судового
рішення;
набули подальшого розвитку:
11) положення про предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК, а саме про
приналежність до нього тих судових рішень, які не є предметом примусових
виконавчих правовідносин;
12) позиції щодо застосування зарубіжного досвіду регулювання
кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на порядок виконання
судового рішення в контексті альтернативних моделей закріплення норм
відповідних норм у законодавствах різних зарубіжних держав, передусім,
обумовлених національними особливостями кримінального законодавства,
зокрема, відокремленням, або навпаки, невідокремленням правосуддя як
окремого об’єкта правової охорони;
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13) підхід щодо визначення ознаки істотної шкоди, відповідно до якого,
розуміння істотної шкоди, сформульоване у примітці до ст. 364 КК, має бути
поширеним не лише на статті 364-365 КК, але й на інші діяння, передбачені КК,
в тому числі на ч. 3 ст. 382 КК;
14) положення про те, що у ст. 390 КК передбачені різні за змістом діяння,
які водночас є і ухиленням від відбування покарання, і порушенням режиму
відбування покарання, з огляду на що є доцільним викласти цю статтю у новій
редакції, розділивши ці діяння у різних частинах статті та змінивши назву на
таку, яка б відображала зміст цих діянь;
15) положення про службову особу як суб’єкта злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 382 КК, що характеризується встановленням кола його службових
обов’язків, з яких має випливати, що до компетенції саме цієї службової особи,
а не інших службових осіб юридичної особи, входить вчинення дій,
спрямованих на виконання судового рішення.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
можуть бути використані у таких сферах:
– у науково-дослідній – для подальшого вивчення проблем регулювання
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями
382, 388-390-1, 393-395 КК;
– у правотворчій – під час підготовки змін та доповнень до КК та КУпАП
України щодо вдосконалення відповідальності за злочини, що посягають на
порядок виконання судових рішень;
– у правозастосовній – під час реалізації кримінально-правової політики у
сфері протидії кримінальним правопорушенням, передбаченим статтями 382,
388, 389-390-1, 393-395 КК;
– у навчальні й – при підготовці підручників, навчальних, серед іншого,
навчально-методичних, посібників.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні наукові результати дисертації висвітлені в
9 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть
викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій . За результатами
наукових розвідок, дисертантом було опубліковано наступні наукові доробки.
Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1.Юсубов К. В. Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони
порядку виконання судових рішень. Часопис Київського університету права.
2019. № 4. С. 359-365.
2. Юсубов К. В. Кримінальна відповідальність за порушення порядку
виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн. Часопис
Київського університету права. 2020. №2. С. 417-422
3. Юсубов К. В. Кримінально-правове забезпечення охорони порядку
виконання судового рішення: окремі теоретичні аспекти. Південноукраїнський
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правничий часопис. 2020. №1. С. 55-59
4. Юсубов К. В. Окремі питання вдосконалення кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів, що посягають на порядок виконання
судового рішення. Colloquium-journal. Польский международный журнал
научных публикаций. №18 (70). 2020 Część 2 (Warszawa, Polska). С. 56-59
5. Юсубов К. В. Теоретичні аспекти кримінально-правової охорони
порядку виконання судових рішень. Актуальні проблеми права України та
Польщі: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред.
проф. Ю.Л. Бошицького та проф. А. Шміта. Київ: Талком, 2020. С. 148-168.
Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових
видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС:
6. Yusubov Kostyantyn. Foreign experience in regulating criminal liability for
crimes that encroach on the execution of a court decision. Еuropean Reforms
Bulletin. 2021. No 1. V. 130-137.
Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
7. Юсубов К.В. Окремі питання кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних
країн. Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з
урахуванням зарубіжного досвіду: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 1 червня 2020 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. С. 137-141.
8. Юсубов К.В. Щодо питання кримінально-правової охорони порядку
виконання судових рішень. Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні: матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 25 травня 2020 р.).
Рівне: Волинські обереги, 2020. С.223-226.
9. Юсубов К.В. Запровадження заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення: Літні наукові зібрання – 2020: матеріали XLVIII
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції». (м. Тернопіль, 30 червня 2020
року). Тернопіль, 2020. С. 80-85.
Усі наукові публікації Юсубова К.В. відповідають вимогам п. 11 Порядку
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня
2019 року.
6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями
дисертаційного дослідження . Дисертаційна робота складається з переліку
умовних позначень, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних в десять
підрозділів, висновків, списку використаних джерел , додатків. Повний обсяг
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дисертації становить 247 сторінок, з яких список використаних джерел (240
найменування) на 26 сторінках, додатки – на 6 сторінках.
7. Особистий внесок здобувача
Дисертаційна робота виконана
Юсубовим К.В. самостійно. Усі
сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих
досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автор
у. Усі
положення новизни , що виносяться на захист , та висновки , зроблені у цій
дисертації, апробовані та опубліковані авторкою одноособово.
8. Характеристика особистості здобувача
Юсубов Костянтин Володимирович народився 10 січня 1992 р. в місті
Новогродівка Донецької області.
З 2008 по 2012 рік навчався на економіко-правовому факультеті
Донецького національного університету за спеціальністю «Правознавство»,
отримав диплом бакалавра з відзнакою.
З 2012 по 2014 рік продовжив навчання в Національній академії
прокуратури України за спеціальністю
«Правознавство» (2012 – 2014 рр.),
отримав диплом магістра з відзнакою.
Упродовж 2014 – 2021 рр. працював прокурором місцевої прокуратури
міста Києва, за час роботи неодноразово заохочувався Прокурором міста Києва
та Генеральним прокурором України . Здійснював нагляд за додержанням
законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального
керівництва досудовим розслідуванням, підтримував державне обвинувачення
у суді. З 2021 р. до цього часу – проходить стажування в Адвокатському бюро
«Приладишевої Наталії».
З листопада 2016 року по жовтень 2020 року навчався в аспірантурі
Київського університету права Національної академії наук України.
Вільно володіє англійською мовою.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної
термінології. Текстове подання матеріалів досліджень , наукових положень ,
висновків і рекомендацій забезпечую ть легкість та доступність їх сприйняття і
відповідають стилю науково-дослідної роботи.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження
,
виконаного Юсубовим К.В., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження:
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну , теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Юсубова Костянтина Володимировича на
тему: «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення».
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