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АНОТАЦІЯ
Войтюк

Т.

Відмова

від

виконання

правового

обов’язку

як

кримінально-правове поняття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» (08 – Право). Волинський національний університет імені Лесі
Українки Міністерства освіти і науки України, Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, Київ, 2021.
Розділ 1 роботи присвячено проблемі теоретико-методологічних засад
дослідження відмови від виконання правового обов‘язку як кримінальноправового поняття, у межах якого висвітлено питання як загальнотеретичного,
так і конкретно-наукового рівнів, що стосуються характеристики відмови
від виконання правового обов‘язку у законодавчих конструкціях нормативноправових актів, у тому числі у Кримінальному кодексі України.
У

дисертації

проаналізовано

основні

підходи

теоретиків

права

до розуміння понять «юридичний обов‘язок», «правовий статус особи»,
«реалізація», що є основою розуміння поняття «відмова від виконання
правового обов‘язку» як суспільно небезпечного діяння у кримінальному праві
України. Зроблено висновок, що відмова особи від виконання правового
обов‘язку є формою реалізації її правового статусу, що тягне різні правові
наслідки у приватних та публічних галузях права. Зокрема, якщо особа
відмовилася виконувати правовий обов‘язок у межах публічних галузей права,
то вона притягається до юридичної відповідальності.
Констатовано, що реалізацію правового обов‘язку у кримінальному праві
України слід розглядати у межах активного та охоронного типів правовідносин,
оскільки на особу покладається обов‘язок діяти певним чином (активний тип
правовідносин) та обов‘язок зазнати правообмежень за відмову від його
виконання як наслідок притягнення її до кримінальної відповідальності
(охоронний тип правовідносин). Під час реалізації правового обов‘язку у межах

активного

типу

правовідносин

навіть

у

випадку

формування

наміру

відмовитися від його виконання замах на вчинення відмови неможливий.
Водночас сама по собі відмова від виконання правового обов‘язку перериває
активний тип правовідносин та перетворює його в охоронний. У зв‘язку з цим
відмова від виконання правового обов‘язку належить до тих кримінальних
правопорушень, за вчинення яких замах неможливий.
Розглянуто «пари», а саме правовий обов‘язок особи та стаття
КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за відмову від його
виконання. Диспозиції тих статей КК України, в яких передбачається
кримінальна відповідальність за відмову від виконання правового обов‘язку,
належать до бланкетних. А тому у разі кримінально-правової оцінки діянь
суб‘єкта кримінального правопорушення, об‘єктивна сторона якого полягає
у відмові від виконання правового обов‘язку, необхідно у першу чергу
з‘ясувати, чи зобов‘язана була особа діяти певним чином, яким конкретно
нормативно-правовим актом на неї було покладено певний обов‘язок, чи знала
вона про його існування тощо.
Здійснено диференціацію відмови у кримінально-правовому вимірі.
Зроблено висновок, що відмова у КК України може мати як негативне, так і
позитивне значення. У першому випадку йдеться про відмову особи від
виконання правового обов‘язку як про суспільно небезпечне діяння, за яке
настає кримінальна відповідальність, та про відмову як підставу для
непритягнення особи до кримінальної відповідальності (статті 17, 19, ч. 3
ст. 41). У зв‘язку з цим допускається наявність відмінних ознак поняття
«відмова» у вказаних контекстах (негативному та позитивному).
Визначено випадки використання поняття «відмова» у законодавчих
конструкціях

статей

Загальної

та

Особливої

частини

КК України.

Запропоновано виокремити такі види відмови як елемента законодавчих
конструкцій статей цього Кодексу: І. Залежно від частини КК України,
у статтях якої передбачено відмову: 1) як елемент законодавчої конструкції

статей Загальної частини; 2) як елемент законодавчих конструкцій статей
Особливої частини. ІІ. Залежно від кримінально-правових наслідків відмови:
1) як спосіб реалізації правового статусу, що не тягне таких наслідків; 2) як
спосіб реалізації правового статусу, що тягне такі наслідки. ІІІ. Залежно від
функціонального призначення відмови як елемента законодавчих конструкцій
статей КК України: 1) як підстава звільнення від кримінальної відповідальності;
2) як підстава диференціації кримінальної відповідальності; 3) як юридична
підстава відмови від звільнення від покарання жінки; 4) як криміноутворююча
ознака. Відмову у статтях Особливої частини КК України класифіковано на такі
види. І. Залежно від виду кримінальних правопорушень, в яких відмова є
елементом законодавчих конструкцій: 1) проти особи; 2) проти безпеки руху та
експлуатації транспорту; 3) проти правосуддя; 4) військові кримінальні
правопорушення. ІІ. Залежно від властивості відмови: 1) без вказівки на її
властивість; 2) незаконність відмови (ст. 171, ч. 1 ст. 183); 3) відкритість
відмови (ст. 402). ІІІ. Залежно від наявності інших діянь у диспозиції статті
(частини статті), в якій передбачається кримінальна відповідальність за
відмову, а саме відмова як: 1) самостійне діяння; 2) одне з обов‘язкових діянь;
3) одне з альтернативних діянь.
На підставі аналізу наукових джерел, в яких висвітлюється проблема
юридичної відмови, запропоновано визнавати відмову від виконання правового
обов‘язку як міжгалузевим поняттям, так і наскрізним кримінально-правовим
поняттям. З огляду на сучасну правову реформу, частиною якої є розробка
нового КК України, теоретичні розвідки стосовно наскрізних кримінальноправових понять належать до перспективних напрямків наукових досліджень
у галузі кримінального права України.
Відмова від виконання правового обов‘язку як наскрізне кримінальноправове поняття характеризується істотними ознаками, як-от: активність
поведінки особи, відкритість, категоричність, демонстративний характер,
одномоментність,

добровільність

(об‘єктивні

ознаки),

усвідомленість,

волимість та прямий умисел (суб‘єктивні ознаки).
Установлено відмінність відмови від виконання правового обов‘язку від
суміжних понять, що позначають суспільно небезпечні діяння: «ухилення»,
«невиконання», «ненадання», «невиплата», «неповідомлення», «неподання».
Констатовано, що ухиляючись та не виконуючи покладені на особу правові
обов‘язки, вона діє неявно, прямо не заявляючи про небажання щось
виконувати; ухилення і невиконання як суспільно небезпечні діяння можуть
бути вчинені лише у формі бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як
відмова – це завжди активна поведінка суб‘єкта, яка має демонстративний
характер, що не характерне для ухилення та невиконання правового обов‘язку;
ухилення і невиконання правового обов‘язку завжди тривалі, тоді як відмова
від виконання правового обов‘язку – це одномоментна дія. Водночас терміни
«ненадання»,

«невиплата»,

«неповідомлення»,

«неподання»

мають

дихотомічний зміст, оскільки позначають поняття, що охоплюють як відмову
від виконання правового обов‘язку, так і ухилення від його виконання.
У Розділі 2 досліджено відмову від виконання правового обов‘язку
у статтях Загальної та Особливої частин КК України. У контексті статей 79, 83
КК України проаналізовано відмову жінки від дитини як підставу її
направлення для відбування покарання, призначеного за вироком суду.
Ураховуючи міжгалузевий характер поняття «відмова від дитини» та первісне
його значення у сімейному праві України, запропоновано під відмовою від
дитини у статтях 76 та 83 КК України розуміти встановлення таких юридичних
фактів: наявність документа про дитину, яку відмовилися забрати з пологового
будинку, іншого закладу охорони здоров‘я відповідно до законодавства
України; реєстрація дитини на підставі ст. 135 СК України; взяття дитини
на профілактичний облік відповідно до встановленого нормативного порядку;
влаштування дитини до дитячого будинку та загальноосвітньої школиінтернату; позбавлення матері батьківських прав; проживання дитини з іншими
родичами, перебування її на їхньому утриманні, з одночасним установленням

того, що жінка не виявляє інтересу до дитини, не виконує своїх обов‘язків щодо
неї.
На підставі характеристики відмови представника держави, в тому числі
іноземної, визнати факт арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі
людини в будь-якій іншій формі як другого обов‘язкового діяння у ст. 146-1
КК України

запропоновано

такі

правила

кваліфікації

насильницького

зникнення людини: вказаний склад кримінального правопорушення та інші
склади, що містять спільні ознаки (наприклад, передбачений статтями 146, 371
КК України), співвідносяться як норми про «ціле» (ст. 146-1 КК України) та
«частину»; якщо у вчиненому мають місце всі складові об‘єктивної сторони, що
передбачені у диспозиції ст. 146-1 КК України, то дії особи слід кваліфікувати
виключно за цією статтею; вчинення представником держави першого
суспільно

небезпечного

діяння

(арешту,

затримання,

викрадення

або

позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі) утворює закінчений склад
інших кримінальних правопорушень, а тому дії такої особи слід кваліфікувати
за іншими статтями Особливої частини КК України, що передбачають
відповідальність за арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі
людини в будь-якій іншій формі (наприклад, ст. 371 КК України).
Охарактеризовано незаконну відмову у доступі журналіста до інформації
(ч. 1 ст. 171 КК України) як одну з форм перешкоджання законній професійній
діяльності журналістів. З урахуванням розрізнення таких діянь, як ухилення та
відмова, запропоновано у диспозиції ст. 171 КК України передбачити
кримінальну відповідальність не лише за відмову від доступу журналіста до
інформації, а й за ухилення від надання такого доступу. Констатовано, що для
кваліфікації дій як незаконної відмови журналісту у наданні інформації слід
чітко визначати адресата такої відмови (журналіст). Якщо у матеріалах
кримінального провадження будуть відсутні документи, що підтверджують
статус журналіста як потерпілого, то особі не може інкримінуватися ст. 171
КК України.

Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми
власності (ч. 1 ст. 183 КК України) є однією з форм порушення права на
отримання освіти. З урахуванням термінології законодавства у сфері освіти
запропоновано у диспозиції цієї статті замінити словосполучення «навчальний
заклад» на термінозворот «заклад освіти». Встановлено, що незаконна відмова
у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності охоплює як
відмову зарахувати особу до такого закладу, так і відмову перевести її до
іншого закладу освіти.
Проаналізовано історію законотворчої діяльності стосовно криміналізації
керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, однією з форм якого є відмова особи, яка керує
транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку
медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції (ст. 286-1 КК України). Дістали подальшого розвитку наукові
підходи

стосовно

корегуючих

законів

України

про

кримінальну

відповідальність, відповідно до яких зміни та доповнення повинні вноситися
у первинний нормативно-правовий акт (КК України), а не в закон, яким
вносяться зміни до цього Кодексу.
Охарактеризовано відмову свідка від давання показань або відмову
експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385
КК України). Звертається увага на те, що у разі ухилення (не відмови) від
виконання процесуальних обов‘язків свідком, експертом, перекладачем, дії
особи не можна кваліфікувати за ст. 385 КК України. Кваліфікація за цією
статтею можлива у випадку відсутності у діянні винуватої особи ознак
ухилення від виконання процесуальних обов‘язків.
Зроблено висновок про необґрунтованість криміналізації відмови від
виконання

роботи,

вид

якої

визначений

підприємством,

установою,

організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, як
форми злісного ухилення від відбування стягнення у виді суспільно корисних
робіт (ст. 389-2 КК України). Запропоновано вилучити вказану статтю з цього
Кодексу.
Відкрита відмова виконати наказ начальника (непокора) (ст. 402
КК України) характеризується загальними ознаками відмови від виконання
правового обов‘язку. Для належного відмежування суміжних правопорушень,
передбачених статтями 172-10 КУпАП та 402 КК України, запропоновано із
диспозиції ст. 172-10 КУпАП вилучити термін «відмова», а закріпити
натомість терміносполучення «невиконання законних вимог начальника
(командира)».
Відмова від несення обов‘язків військової служби як одна з форм
ухилення від несення обов‘язків військової служби (частини 2–4 ст. 409
КК України) є самостійним складом злочину, відмінним від інших форм
ухилення від виконання військового обов‘язку, відповідальність за які
передбачена статтями 407, 408, ч. 1 ст. 409 КК України. Під час кримінальноправової кваліфікації відповідні діяння слід розмежовувати. Для ухилення не
характерна прямота, чіткість та явна вираженість. Ухиляючись від покладених
правових обов‘язків, особа ніби діє неявно, прямо не заявляючи про небажання
щось виконувати. При цьому ухилення як суспільно небезпечне діяння може
бути вчинене лише у формі бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як
відмова − це завжди активна поведінка суб‘єкта.
Відмова під час бою діяти зброєю (ст. 429 КК України) може виступати
таким способом державної зради, як перехід на бік ворога під час воєнного
стану або у період збройного конфлікту, якщо вказані дії вчинені з метою
сприяння ворогові. Саме в цьому контексті склади злочинів, передбачені
статтями 111 та 429 КК України, належать до суміжних та їх слід
розмежовувати. Ураховуючи універсальність такої ознаки, як суспільно
небезпечне діяння, що є спільною у складах кримінальних правопорушень,

передбачених статтями 111 та 429 КК України, запропоновано алгоритм
установлення

змісту

правопорушень,

що

спільних
впливає

ознак
на

суміжних

складів

встановлення

їх

кримінальних
змісту.

Зміст

підпорядковуючого діяння (перехід на бік ворога як спосіб вчинення державної
зради) визначає форму підпорядкованого діяння (відмова під час бою діяти
зброєю) та ознаки останнього поняття (активність поведінки суб‘єкта відмови
від виконання правового обов‘язку).
Ключові слова: відмова від виконання правового обов‘язку, ухилення,
невиконання, відмова від дитини, відмова визнати факт арешту, затримання,
викрадення або позбавлення волі людини, відмова у доступі журналіста до
інформації, відмова у прийнятті до навчального закладу, відмову свідка від
давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання
покладених на них обов‘язків, відмова виконати наказ начальника, відмова від
несення обов‘язків військової служби, відмова під час бою діяти зброєю.

SUMMARY
T. Voytiuk. Refusal to Perform a Legal Duty as a Criminal-Legal Concept. Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy on specialty 081 ―Law‖ (08 Law). Lesya Ukrainka Volyn National University of the Ministry of Education and
Science of Ukraine. V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine,
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Chapter I of the scientific work is devoted to the problem of theoretical and
methodological fundamentals for the study of refusal to perform a legal duty as a
criminal-legal concept is being considered for both general and specific scientific
levels concerning the characteristics of refusal to perform a legal duty in legislative
constructions of legal and regulatory instruments, including in the Criminal code of
Ukraine.

The thesis analyses the main approaches of legal theorists to understanding
the concepts of ―juridical obligation‖, ―legal status of a person‖, ―implementation‖,
which is the basis for understanding the concept of ―refusal to perform a legal duty‖
as a socially dangerous activity in the criminal law of Ukraine. It is concluded that a
person‘s refusal to perform a legal duty is a form of realisation of his legal status,
which brings various legal consequences in private and public areas of law. In
particular, if a person refuses to perform a legal duty within the public branches of
law, he or she shall be brought to legal responsibility.
It is stated that the realization of the legal duty in the criminal law of Ukraine
should be considered within the active and protective types of legal relations, as the
person has an obligation to act in a certain way (active type of legal relations) and the
obligation to face restrictions for refusing to perform being brought to criminal
responsibility (protective type of legal relations). During the implementation of a
legal duty within the active type of legal relations, even in case of intention to refuse
to perform has been formed, an attempt to refuse to perform is impossible. At the
same time, the refusal to perform a legal duty interrupts the active type of legal
relations and turns it into a protective one. Therefore, refusal to perform a legal duty
belongs to those criminal offenses an attempt for the commission of which is
impossible.
There are overviewed ―pairs‖, i.e., the legal obligation of a person, and the
article of the Criminal Code of Ukraine which gives grounds for criminal
responsibility for refusal to perform thereof. Dispositions of articles of the Criminal
Code of Ukraine, which provides for criminal responsibility for failure to perform a
legal duty, belong to the blanket. Therefore, in the case of criminal-legal assessment
of the actions of the subject of a criminal offense, the objective side of which is the
refusal to perform a legal duty, it is necessary first to determine whether the person
was obliged to act in a certain way, which specifically regulatory instrument imposed
a certain duty on him, whether he knew about its existence, etc.

Differentiation of refusal in the criminal law dimension has been made. It is
concluded that the refusal in the Criminal Code of Ukraine may have both negative
and positive significance. The first case concerns the refusal of a person to perform a
legal duty as a socially dangerous activity bringing to criminal responsibility, and the
refusal as a ground bringing a person to criminal responsibility (Articles 17, 19, Part
3 of Article 41). Therefore, there are allowed the distinctive features of the concept of
―refusal‖ in the specified contexts (negative and positive).
There were identified usage of the concept of ―refusal‖ in the legislative
constructions of articles of the General and Special Parts of the Criminal Code of
Ukraine. It was proposed to locate such types of refusal as an element of legislative
constructions of articles of the present Code as follows: I. Depending on the part of
the Criminal Code of Ukraine, the articles of which being provided for refusal: 1) as
an element of legislative construction of articles of the General Part; 2) as an element
of the legislative constructions of the articles of the Special Part. ІІ. Depending on the
criminal and legal consequences of the refusal: 1) as a way to implement the legal
status which does not bring such consequences; 2) as a way of realizing the legal
status, which brings such consequences. III. Depending on the functional purpose of
the refusal as an element of the legislative constructions of the articles of the
Criminal Code of Ukraine: 1) as a ground to relief from criminal responsibility; 2) as
a ground to differentiation of criminal responsibility; 3) as a legal ground to refusal to
relieve a woman from punishment; 4) as a сriminally forming sign. Refusal in the
articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine is classified into the
following types. I. Depending on the type of criminal offenses in which refusal is an
element of legislative constructions: 1) against a person; 2) against traffic safety and
transport exploitation; 3) against justice; 4) military criminal offenses. ІІ. Depending
on the property of failure: 1) without specifying on its property; 2) an illegal refusal
(Article 171, Part 1 of Article 183); 3) the openness of refusal (Article 402). III.
Depending on the presence of other activities in the disposition of the article (part of

the article), which provides for criminal responsibility for refusal, i.e., refusal as: 1)
an independent act; 2) one of the obligatory actions; 3) one of the alternative actions.
Based on the analysis of scientific sources, which cover the problem of legal
refusal, it is proposed to recognize the refusal of legal obligation as a cross-sectoral
concept and a cross-cutting criminal law concept. Given the current legal reform, part
of which is the development of a new Criminal Code of Ukraine, theoretical research
on cross-cutting criminal law concepts are among the promising areas of research in
the field of the criminal law of Ukraine.
Refusal to perform a legal duty as a cross-cutting criminal law concept is
characterized by essential features, such as: activity of a person's behavior, openness,
categoricalness, demonstrative nature, instantaneousness, voluntariness (objective
features), awareness, freedom, and direct intent (sub active signs).
There were established differences between refusal to perform a legal duty
and related concepts denoting socially dangerous activities: ―evading‖, ―failure to
perform‖, ―failure to provide‖, ―failure to pay‖, ―failure to notify‖, ―failure to
submit‖. It is stated having evaded and failed to perform the legal duty imposed on a
person, he or she acts implicitly, without expressing his or her unwillingness to act;
evading and failure to perform as socially dangerous acts may be committed in the
form of passive action only (―pure‖ or ―mixed‖), while refusal is always active
behavior of the subject, which has a demonstrative nature, which is not typical for
evading and failure to perform a legal duty; evading and failure to perform a legal
duty is always continuous while refusal to perform a legal duty is a one-time action.
At the same time, the terms ―evading‖, ―failure to perform‖, ―failure to provide‖,
―failure to pay‖, ―failure to notify‖, ―failure to submit‖ have a dichotomous meaning,
as they denote concepts that include both refusal to perform a legal duty and evading
of its performance.
Chapter II examines the refusal to perform a legal duty in the articles of the
General and Special Parts of the Criminal Code of Ukraine. In the context of Articles
79 and 83 of the Criminal Code of Ukraine, there was analyzed a woman's refusal of

a child as the ground for serving a punishment established by the court. Given the
intersectoral nature of the concept of ―refusal of a child‖ and original meaning in
family law of Ukraine thereof, it is proposed to understand the refusal of a child in
Articles 76 and 83 of the Criminal Code of Ukraine to establish the following legal
facts: the presence of a document health care in accordance with the legislation of
Ukraine; registration of a child on the basis of Art. 135 of the Family Code of
Ukraine; taking the child on preventive registration in accordance with the
established normative procedure; placement of a child in an orphanage and a
boarding school; deprivation of the mother of parental rights; residence of the child
with other relatives on maintenance, with simultaneous establishing that the woman
does not show interest in the child and does not fulfill responsibilities.
Based on the characteristics of the refusal of a representative of the State,
including a foreign one, to recognize the fact of the arrest, detention, abduction, or
deprivation of freedom of a person in any other form as a second mandatory act in
Art. 146-1 of the Criminal Code of Ukraine proposes the following rules for
qualifying the enforced disappearance of a person: the specified element of a criminal
offense and other elements that contain common features (e.g., provided for by
Articles 146, 371 of the Criminal Code of Ukraine) are correlated as the provisions
on ―whole‖ Criminal Code of Ukraine) and ―a part‖; in case all the components of the
objective side are provided for in the disposition of Art. 146-1 of the Criminal Code
of Ukraine, the actions of a person shall be qualified exclusively under this article;
the commission by a representative of the state of the first socially dangerous act
(arrest, detention, abduction, or deprivation of freedom of a person in any other form)
constitutes a completed element of other criminal offenses, and therefore the actions
of such a person shall be qualified under other articles which provides responsibility
for arrest, detention, abduction, or deprivation of freedom a person in any other form
(i.e., Article 371 of the Criminal Code of Ukraine).

An illegal refusal of legal journalist's access to information (Part 1 of Article
171 of the Criminal Code of Ukraine) is characterized as one of the forms of
obstruction of legal professional activity of journalists.
Taking into account the distinction between such acts as evading and refusal,
it is proposed in the disposition of Art. 171 of the Criminal Code of Ukraine to
provide criminal responsibility not only for refusal of journalist's access to
information but also for evading such access. It is stated that in order to qualify
actions as an illegal refusal of legal journalist's access to information, the addressee
of such refusal (journalist) shall be clearly defined. If the materials of the criminal
proceedings do not contain instruments confirming the status of the journalist as a
victim, the person shall not be incriminated under Art. 171 of the Criminal Code of
Ukraine.
An illegal refusal to admit to an educational institution of any form of
ownership (Part 1 of Article 183 of the Criminal Code of Ukraine) is one of the forms
of violation of the right to receive an education. Taking into account the terminology
of the legislation in the field of education, it is proposed in the disposition of this
article to change the phrase ―educational institution‖ with the term ―institution of
education‖. It has been established that an illegal refusal to admit to an educational
institution of any form of ownership includes both a refusal to enroll a person in such
an institution and a refusal to move him or her to another educational institution.
The history of legislative activity concerning criminalization of driving being
intoxicated by alcohol, drugs, or other intoxicants or being influenced by other
medicals that reduce attention and speed of reaction, one of the forms of which is the
refusal of a driver for intoxication test in accordance with the established procedure
of medical examination for the use of alcohol, drugs, or other intoxicants, or medicals
that reduce attention and speed of reaction (Article 286-1 of the Criminal Code of
Ukraine). Scientific approaches to the corrective laws of Ukraine on criminal
responsibility, according to which changes and additions shall be made to the primary

legal act (Criminal Code of Ukraine), and not to the law amending the present Code,
have been further developed.
The refusal of a witness to testify or the refusal of an expert or translator to
perform the duties assigned to them is described (Article 385 of the Criminal Code of
Ukraine). Attention is drawn to the fact that in case of evading (not refusal) from the
performance of procedural duties by a witness, expert, translator, the actions of a
person shall not be qualified under Art. 385 of the Criminal Code of Ukraine.
Qualification under this article is possible in the absence of signs of evading
procedural duties in the act of the guilty person.
There is unreasonableness to criminalize the refusal of work, the type of
which is determined by the enterprise, institution, organization, more than twice a
month without good reason, as a form of malicious evading of punishment in the
form of community service (Article 389-2 of the Criminal Code). It is proposed to
remove this article from the present Code.
The open refusal to execute an order of a superior (insubordination) (Article
402 of the Criminal Code of Ukraine) is characterized by general signs of refusal to
perform a legal duty. For proper delimitation of related offenses under Articles 17210 of the Code of Administrative Offenses of Ukraine and 402 of the Criminal Code
of Ukraine, it is proposed from the disposition of Art. 172-10 Code of Administrative
Offenses of Ukraine to delete the term ―refusal‖, and set instead of a term ―failure to
perform lawful requirements of a superior (commander)‖.
Refusal to perform duties of military service is one of the forms of evading
from military service (Parts 2–4 of Article 409 of the Criminal Code of Ukraine) is an
independent element of a crime, differs from other forms of evading from military
service, responsibility for which are provided by Articles 407, 408, Part 1 of Art. 409
of the Criminal Code of Ukraine. In the case of criminal-legal qualification, the
relevant actions shall be distinguished. Evading is not characterized by directness,
clarity, and expressiveness. By evading legal duties, a person seems to be acting
implicitly, without explicitly declaring a reluctance to do something. In this case,

evading as a socially dangerous act may be committed in the form of inaction only
(―pure‖ or ―mixed‖), while refusal is always the active behavior of the subject.
Refusal to use weapons during combat (Article 429 of the Criminal Code of
Ukraine) may be a means of treason, such as moving to the side of the enemy during
martial law or during an armed conflict, if these actions are committed to assisting the
enemy. It is in this context that the elements of a crime provided for by Articles 111
and 429 of the Criminal Code of Ukraine are related and must be distinguished.
Given the universality of such a feature as a socially dangerous act that is common in
criminal offenses under Articles 111 and 429 of the Criminal Code of Ukraine, an
algorithm for setting the content of common features of related criminal offenses,
which affects to its content establishment. The content of the subordinate activity
(moving to the side of the enemy as a means of treason ) determines the form of the
subordinate act (refusal to use weapons during combat) and the characteristics of the
latter concept (activity of the behavior of the subject of refusal to perform legal
duties).
Key words: refusal to perform a legal duty, evading, refusal of a child, refusal
to acknowledge the fact of arrest, detention, abduction or deprivation of freedom,
refusal of a journalist to access information, refusal to admit to an educational
institution, refusal of a witness to testify or the refusal of an expert or translator to
perform the duties assigned to them, refusal to execute an order of a superior, refusal
to perform duties of military service, refusal to use weapons during combat.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АТО – антитерористична операція.
ВРП – Вища Рада Правосуддя.
ВРУ – Верховна Рада України.
ВС – Верховний Суд.
ВСУ – Верховний Суд України.
ЄСПЛ − Європейський Суд з прав людини
ЗСУ – Збройні Сили України.
КВК України – Кримінально-виконавчий кодекс України.
КК України – Кримінальний кодекс України.
ККС – Касаційний кримінальний суд.
КМУ – Кабінет Міністрів України.
Конвенція – Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод.
КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України.
КСУ – Конституційний Суд України.
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення.
МОЗ – Міністерство охорони здоров‘я України.
МОН – Міністерство освіти і науки України.
МЮ – Міністерство юстиції України.
ООС – операція об‘єднаних сил.
ПДР – Правила дорожнього руху.
СК України – Сімейний Кодекс України.
ЦК України – Цивільний кодекс України.
ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно статті 23
Конституції України кожна людина має обов‘язки перед суспільством.
Водночас, як передбачено у статті 35 Основного Закону держави, ніхто
не може бути увільнений від своїх обов‘язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Будьяка людина може реалізувати свої правові обов‘язки у межах як пасивних,
так і активних правовідносин. Реалізація людиною правових обов‘язків
можлива і у межах охоронних правовідносин, коли за невиконання правового
обов‘язку, у тому числі за відмову від його виконання, передбачено
різноманітні засоби державного примусу, у тому числі й кримінальноправового характеру. При цьому відмова особи від виконання правових
обов‘язків є протиправним діянням, оскільки свідчить про те, що особа
демонстративно ігнорує ті зобов‘язання, що встановлені у законодавстві
України, не виконує відповідних правових приписів, тим самим порушуючи
законність та порядок у суспільстві.
Відмова особи від виконання правового обов‘язку є міжгалузевим
поняттям, оскільки використовується у різних галузях права та має ряд
спільних ознак, відрізняючись при цьому правовими наслідками за таку
відмову, що залежать як від методу правового регулювання відповідної
галузі права, так і від обсягу відмови. Так, якщо особа, реалізуючи свій
правовий статус, відмовляється від суб‘єктивних прав, то така поведінка
загалом є правомірною та не змінює типу правовідносин з пасивного чи
активного на охоронний. Водночас у випадку відмови від виконання
правового

обов‘язку

особа

може

бути

відповідальності, у тому числі кримінальної.

притягнута

до

юридичної

6

У

Кримінальному

кодексі

України

відмова

використовується

законодавцем як елемент законодавчих конструкцій статей Загальної та
Особливої частин. При цьому зазвичай у статтях Загальної частини
КК України відмова передбачена як спосіб реалізації правового статусу, що
не тягне кримінально-правових наслідків (ч. 3 ст. 10, статті 17, 19, ч. 3 ст. 41).
У ч. 2 ст. 385 цього Кодексу передбачається обмежувальна норма, відповідно
до якої за відмову давати показання під час провадження досудового
розслідування або в суді щодо себе, а також членів її сім‘ї чи близьких
родичів, коло яких визначається законом, особа не підлягає кримінальній
відповідальності. Водночас відмова від виконання правового обов‘язку є
підставою

кримінальної

відповідальності

особи

у випадках

відмови

представником держави, у тому числі іноземної, визнати факт арешту,
затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій
формі (ст. 146-1), незаконної відмови у доступі журналіста до інформації
(ст. 171), у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності (ч. 1
ст. 183), відмови особи, яка керує транспортним засобом, від проходження
відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1),
свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача від
виконання покладених на них обов‘язків (ч. 1 ст. 385), від виконання роботи,
вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох
разів протягом місяця без поважних причин (ст. 389-2), відкритої відмови
виконати наказ начальника (ст. 402), відмови від несення обов‘язків
військової служби (ч. 2 ст. 409), відмови під час бою діяти зброєю (ст. 429).
Таким чином, відмова від виконання правового обов‘язку є наскрізним
кримінально-правовим поняттям, а тому потребує загальних науковометодологічних досліджень, на основі яких можливо виробити універсальне
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розуміння цього поняття, що сприятиме адекватному його застосуванню
у тексті КК України.
У теорії кримінального права питання відмови від виконання правового
обов‘язку як кримінально-правового поняття комплексно не досліджувалось.
Зазвичай у наукових працях відмові приділяється фрагментарна увага
виключно у контексті дослідження конкретних складів кримінальних
правопорушень.
Серед науковців, які приділяли увагу проблемі відмови від виконання
правового обов‘язку, виокремимо праці Н. Ю. Алєксєєвої, Г. М. Анісімова,
О. М. Броневицької,
М. Ю. Маляр,

І. П. Гладишевої,

М. І. Мельніченка,

К. П. Задої,

І. М. Карпенка,

В. О. Навроцького,

О. І. Ольховенка,

А. М. Ониськіва, М. І. Панова, М. І. Хавронюка та інших. У дисертації також
використано кримінально-правові розвідки таких учених, як П. П. Андрушко,
Ю.

В. Баулін,

Л. П. Брич,

О. П. Горох,

О. О. Дудоров,

З. А. Загиней-

Заболотенко, О. О. Кваша, О. М. Костенко, М. І. Мельник, А. А. Музика,
В. О. Меркулова,
теоретиків

О. В. Харитонова,

права

Г. З. Яремко

В. М. Баранова,

та

Н. Ю. Гунько,

інших,

а також

А. М. Колодія,

В.М. Косовича, Д. А. Монастирського, Н. М. Пархоменко, Н. М. Оніщенко,
О. П. Черновол тощо.
Відмова як поняття цивільного права досліджувалося Г. О. Уразовою
«Категорія відмови в цивільному праві України» (м. Харків, 2015 р.),
А. О. Ганжерді «Відмова від суб'єктивних цивільних прав в речових
правовідносинах»

(м.

Харків,

2019

р.).

Предметом

дисертації

О. І. Ольховенка стала кримінально-правова характеристика відмови свідка
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання
покладених на них обов‘язків (ст. 385 КК) (м. Київ, 2017 р.). Науковий
доробок вказаних науковців використано у цій праці як теоретичне підґрунтя
дослідження проблеми відмови від виконання правового обов‘язку як
кримінально-правового поняття.
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Попри значний внесок указаних вище науковців у розробку проблеми
відмови від виконання правового обов‘язку недостатньо дослідженими на
сьогодні залишаються питання істотних ознак та дефініції поняття «відмова
від

виконання

правового

обов‘язку»,

його

видів

у

КК

України,

співвідношення відмови з суміжними поняттями, а саме з ухиленням чи
невиконанням правового обов‘язку, характеристики відмови від виконання
правового обов‘язку в окремих статтях як Загальної, так і Особливої частини
КК України.
Усе наведене вище свідчить про актуальність і важливість теми,
обраної для наукового дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацію виконано в рамках теми науково-дослідної роботи кафедри
кримінального права та процесу юридичного факультету Волинського
національного університету імені Лесі Українки «Актуальні проблеми
реформування

кримінального

права

і

процесу

України

в

умовах

євроінтеграції», затвердженої Науковою радою університету 17 березня
2015 року.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка науковотеоретичних засад кримінально-правового поняття відмови від виконання
правового обов‘язку. Мета дослідження конкретизується у таких завданнях:
– охарактеризувати відмову від виконання правового обов‘язку як
форму реалізації правового статусу особи;
– визначити особливості відмови у конструкціях статей нормативноправових актів;
– здійснити аналіз статей КК України, в яких відмова від виконання
правового обов‘язку є елементом законодавчих конструкцій;
– виокремити та охарактеризувати істотні ознаки поняття «відмова від
виконання правового обов‘язку»;
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– визначити

співвідношення

відмови

від

виконання

правового

обов‘язку з суміжними діяннями, зокрема, з ухиленням та невиконанням
правового обов‘язку;
– розкрити сутність поняття «відмова від дитини» як підстави для
направлення жінки для відбування покарання, призначеного за вироком суду
(статті 79, 83 КК України);
– встановити особливості відмови від виконання правового обов‘язку
у статтях про кримінальні правопорушення проти особи;
– визначити відмову особи, яка керує транспортним засобом, від
проходження медичного освідування на стан сп‘яніння;
– виявити особливості відмови від виконання правового обов‘язку
у статтях про кримінальні правопорушення проти правосуддя;
– охарактеризувати відмову від виконання правового обов‘язку
у статтях про військові кримінальні правопорушення;
– розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України
про кримінальну відповідальність та практики його застосування у частині
відповідальності за відмову від виконання правового обов‘язку.
Об’єктом

дослідження

є

суспільні

відносини,

порядок

яких

порушується внаслідок відмови особи від виконання правового обов‘язку.
Предметом дослідження є кримінально-правове поняття відмови від
виконання правового обов‘язку.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є система
філософсько-світоглядних підходів, загальнонаукових і спеціально-наукових
методів, які забезпечили об‘єктивний аналіз предмета дослідження. За основу
наукового пошуку взято системно-структурний підхід, за допомогою якого
охарактеризовано відмову від виконання правового обов‘язку як форму
реалізації правового статусу особи (підрозділ 1.1), а також відмову від
правового обов‘язку як підставу кримінальної відповідальності особи
(розділ 2). Дослідження юридичних обов‘язків відбувалося також шляхом
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застосування таких методів, як: діалектичний (всі підрозділі дослідження);
системно-структурний слугував характеристиці відмови як форми реалізації
правового статусу особи (підрозділ 1.1), відмови від виконання правового
обов‘язку у статтях нормативно-правових актів та КК України (підрозділи
1.2, 1.3); формально-догматичний застосовувався під час установлення
змісту істотних ознак відмови від виконання правового обов‘язку як
кримінально-правового поняття (підрозділ 1.5). У процесі дослідження також
використано такий загальнонауковий метод, як логічний (зокрема, методи
аналізу та синтезу, індукції та дедукції) (всі підрозділи), а також спеціальні
методи наукового дослідження, а саме метод класифікації застосовано під
час виокремлення видів відмови від виконання правового обов‘язку у статтях
КК України (підрозділ 1.3), метод моделювання застосовувався під час
розробки пропозицій до КК України (розділ 2), прогностичний метод дав
змогу з‘ясувати подальші вектори розвитку наукової думки в аспекті
дослідження відмови від виконання правового обов‘язку (розділ 2).
Емпіричну

основу

дисертації

становлять

результати

вивчення

та узагальнення судової практики у справах про відмову від виконання
правового

обов‘язку

як

підстави

притягнення

до

кримінальної

відповідальності; про відмову від дитини у цивільних справах; про відмову
від виконання правового обов‘язку під час застосування норм Кодексу
України про адміністративні правопорушення. Усього було опрацьовано
150 судових рішень, постановлених судами України.
Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці з теорії права,
кримінального, кримінально-виконавчого, кримінального процесуального,
адміністративного права, енциклопедичні видання.
Нормативною

основою

дослідження

є

Конституція

України,

міжнародні акти, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою
України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс
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України, кримінально-виконавче законодавство України, інші закони та
підзаконні нормативно-правові акти України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень такого
кримінально-правового поняття як відмова від виконання правового
обов‘язку. Найбільш важливі положення, висновки та пропозиції, що
сформульовані в дисертації та містять ознаки новизни, такі:
вперше:
1) виокремлено істотні ознаки поняття «відмова від виконання
правового обов‘язку» як суспільно небезпечного діяння у статтях Особливої
частини КК України: активна поведінка особи; відкритість, категоричність,
демонстративний характер, одномоментність, добровільність (об‘єктивні
ознаки); усвідомленість, волимість, прямий умисел (суб‘єктивні ознаки);
2) здійснено розмежування відмови від виконання правового обов‘язку
як суспільно небезпечного діяння (негативний аспект реалізації особою її
правового статусу), що тягне настання кримінальної відповідальності, та
відмови як правомірного діяння (добровільна відмова – статті 17, 19
КК України, відмова від виконання явно кримінально протиправного наказу
або розпорядження – ст. 41 КК України), за яке особа не підлягає
кримінальній відповідальності. З урахуванням цього положення зміст
поняття «відмова» у вказаних випадках може бути різним;
3)

виокремлено

види

відмови

у

законодавчих

конструкціях

КК України: залежно від частини Кодексу, у статтях якої передбачено
відмову (як елемент законодавчої конструкції статей Загальної та Особливої
частин КК України); залежно від кримінально-правових наслідків відмови
(як спосіб реалізації правового статусу, що тягне або не тягне кримінальноправових наслідків); залежно від функціонального призначення відмови як
елемента законодавчих конструкцій статей КК України (як підстава
звільнення від кримінальної відповідальності; як підстава диференціації
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кримінальної відповідальності; як підстава направлення жінки, яка була
звільнена

від

покарання,

для

його

реального

відбування;

як

криміноутворююча ознака);
4)

виявлено,

що

терміни

«ненадання»,

«невиплата»,

«неповідомлення», «неподання», які використовуються у статтях Особливої
частини КК України, мають дихотомічний зміст, оскільки включають як
відмову від виконання правового обов‘язку, так і ухилення від його
виконання, що необхідно враховувати під час нормотворчої діяльності та
кваліфікації;
удосконалено:
5) науковий підхід щодо розмежування таких діянь, як ухилення
та невиконання, від відмови: а) ухиляючись та не виконуючи покладені на
особу правові обов‘язки, вона діє не відкрито, прямо не заявляючи про
небажання щось виконувати, тоді як для відмови характерна прямота,
чіткість та явна вираженість; б) ухилення і невиконання як суспільно
небезпечні діяння можуть бути вчинені лише у формі бездіяльності («чистої»
чи «змішаної»), тоді як відмова – це завжди активна поведінка суб‘єкта, яка
має демонстративний характер; в) ухилення і невиконання правового
обов‘язку завжди триваючі діяння, тоді як відмова від виконання правового
обов‘язку – це одномоментна дія. Для уникнення прогалин нормативноправового регулювання відповідальності за невиконання правового обов‘язку
запропоновано альтернативно передбачати такі діяння, як ухилення та
відмова від виконання правового обов‘язку;
6) алгоритм установлення змісту спільних ознак суміжних складів
кримінальних правопорушень (Л. П. Брич, В. О. Навроцький), що впливає на
визначення їх змісту. На прикладі суміжних складів злочинів, передбачених
статтями 111 та 429 КК України, та з урахуванням універсальності такої
ознаки, як суспільно небезпечне діяння, доведено, що сумісність вказаної
ознаки визначає спільність форми такого діяння. Зміст підпорядковуючого
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діяння (перехід на бік ворога як спосіб вчинення державної зради) визначає
форму підпорядкованого діяння (відмова під час бою діяти зброєю) та ознаки
останнього поняття (активність поведінки суб‘єкта відмови від виконання
правового обов‘язку);
7) характеристику відмови від дитини як підстави направлення жінки
для відбування покарання, призначеного за вироком суду (статті 79, 83
КК України). Ураховуючи міжгалузевий характер вказаного поняття,
запропоновано визнавати відмовою від дитини у статтях 79, 83 КК України
такі юридичні факти: наявність документа про дитину, яку відмовилися
забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров‘я відповідно
до законодавства України; реєстрація дитини на підставі ст. 135 Сімейного
Кодексу України; взяття дитини на профілактичний облік відповідно
до встановленого нормативного порядку; влаштування дитини до дитячого
будинку

та

загальноосвітньої

школи-інтернату;

позбавлення

матері

батьківських прав; проживання дитини з іншими родичами, перебування її на
їхньому утриманні, якщо жінка не виявляє інтересу до дитини, не виконує
своїх обов‘язків стосовно неї;
дістали подальшого розвитку:
8) наукові підходи (М. І. Карпенко, А. М. Ониськів, С. О. Харитонов) про
те, що відмова від несення обов‘язків військової служби є самостійним
складом злочину, відмінним від інших форм ухилення від виконання
військового обов‘язку (статті 407, 408, ч. 1 ст. 409 КК України). Під час
кваліфікації відповідні діяння слід розмежовувати, а сама кваліфікація
за частинами 2 або 3 ст. 409 КК України можлива у випадку відсутності
у діянні винуватої особи ознак самовільного залишення військової частини
або місця ст. 407), дезертирства (ст. 408), ухилення військовослужбовця від
несення обов‘язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом
симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману (ч. 1 ст. 409);
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9) наукова позиція (В. О. Навроцький, Г. З. Яремко) про те, що
диспозиції статей про відмову від виконання правового обов‘язку у будьякому випадку є бланкетними, що обумовлює встановлення наявності
в особи

конкретного

правового

обов‘язку

(встановлення

суб‘єкта

кримінального правопорушення), а також і власне відмови від його
виконання

(встановлення

об‘єктивної

сторони

складу

кримінального

правопорушення, а саме суспільно небезпечного діяння). Така бланкетність
повинна враховуватися під час доказування у кримінальному провадженні,
а також формулювання обвинувачення у процесуальних документах;
10) наукові підходи стосовно корегуючих законів України про
кримінальну відповідальність, відповідно до яких зміни та доповнення
повинні вноситися у первинний нормативно-правовий акт (КК України), а не
в закон, яким вносяться зміни до цього Кодексу. За відмову водія
транспортного засобу, від проходження відповідно до встановленого порядку
медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, передбачена не адміністративна (ст. 130 КУпАП),
а кримінальна відповідальність (ст. 2861 КК України);
11)

точка

зору

науковців

(І. Ю. Вакули,

А.

В. Горностай,

В. О. Навроцького, Л. С. Щутяка та інших) щодо встановлення кола
кримінальних правопорушень, на вчинення яких замах неможливий.
Ураховуючи таку ознаку відмови від виконання правового обов‘язку,
як одномоментність, а також на підставі оцінки темпоральних властивостей
виконання особою правового обов‘язку (правомірна поведінка) та замаху
на вчинення

кримінального

правопорушення

(негативна

поведінка),

обґрунтовано неможливість замаху у кримінальних правопорушеннях, які
полягають у відмові від виконання правового обов‘язку;
12) науковий підхід щодо визначення співвідношення між складами
кримінальних правопорушень (Л. П. Брич, В. О. Навроцький та інші).
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Насильницьке зникнення людини (ст. 1461 КК України), обов‘язковою
ознакою якого є відмова визнати факт арешту, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, перебуває у відносинах
конкуренції «цілого» і «частини» з іншими складами кримінальних
правопорушень, виступаючи «цілим», зокрема щодо статей 146, 371 цього
Кодексу. Запропоновано правило кваліфікації насильницького зникнення
людини, якщо суб‘єкт цього злочину вчинив лише перше обов‘язкове діяння,
за іншими статтями Особливої частини КК України, у яких передбачена
відповідальність за арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі
людини в будь-якій іншій формі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені в дисертації висновки й рекомендації стосовно відмови від
виконання правового обов‘язку як кримінально-правового поняття можуть
бути використані у таких сферах:
– науково-дослідницькій – для подальшого дослідження правових
проблем відмови від виконання правового обов‘язку як кримінальноправового поняття;
– нормотворчій – для подальшого вдосконалення законодавства
України про кримінальну відповідальність у частині − відмови від виконання
правового обов‘язку;
– правозастосовній – для використання під час кримінально-правової
кваліфікації відмови від виконання правового обов‘язку;
– навчальній – під час викладання кримінального права України,
спеціальних курсів, підготовки відповідних розділів підручників, навчальних
посібників,

методичних

рекомендацій,

науково-практичних

коментарів

Кримінального кодексу Україні.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки
дисертації

обговорювались

і всеукраїнських

та

були

науково-практичних

оприлюднені
конференціях:

на

міжнародних

«Права

людини
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в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ,
14 грудня 2018 року); «Правове життя: сучасний стан та перспективи
розвитку» (м. Луцьк, 22 березня 2019 року); «Молода наука Волині:
пріоритети та перспективи досліджень» (м. Луцьк, 12−13 травня 2020 року);
«Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк,
27 березня 2020 року).
Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку
умовних позначень, вступу, двох розділів, що містять десять підрозділів,
висновків, списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації
становить 209 сторінок, з них список використаних джерел на 31 сторінці
(266 найменувань) і додаток на 2 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВІДМОВИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРАВОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЯК
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОНЯТТЯ

1.1 Відмова від виконання правового обов’язку як форма реалізації
правового статусу особи
Розгляд проблеми відмови від виконання правового обов‘язку
як кримінально-правового поняття важливо розпочати зі з‘ясування того,
як розуміються у теорії права такі поняття, як «правовий статус», «реалізація
правового статусу», «правовий (юридичний) обов‘язок». Як зазначає
І. С. Окунєв, «для всіх галузей права поняття статусу суб‘єкта права є одним
з основних, оскільки за його допомогою розкриваються основні юридичні
інститути. Правовий статус є тим юридичним феноменом, що відіграє
важливу роль у формуванні нормативної основи будь-якої галузі права.
Більше того, в умовах демократичної, соціальної, правової держави» [149,
с. 26].
У теорії права поняття «правовий статус» розглядається здебільшого
з певними термінологічними відмінностями. При цьому науковці включають
у вказане поняття різні елементи. До них зазвичай відносять сукупність
(систему) прав та обов‘язків особи [24, с. 693; 227, с. 488; 261, с. 44],
конкретизуючи в окремих джерелах, що мова йде про суб‘єктивні прав та
обов‘язки особи [197, с.69], юридичні і природні права та обов‘язки [104,
с. 367], юридичні права і свободи [105, с.168–169]. Окрім того, окремі
науковці включають у зміст поняття «правовий статус особи» також свободи
особи [105, с.168–169; 219, с. 409], її законні інтереси [105, с.168–169],
юридичну відповідальність [148, с. 241; 219, с. 409]. Деякі вчені пропонують
узагальнюючу дефініцію поняття «правовий статус особи» та розуміють під
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ним, зокрема, «складову частину соціального статусу, що визначає правове
становище суб‘єкта права щодо інших суб‘єктів права, має офіційне
визнання з боку держави, формальну визначеність, характеризується
системністю, стабільністю та обумовлений існуючою системою суспільних
відносин» [149, с. 32].
Не заглиблюючись у дискусію стосовно доктринального тлумачення
поняття «правовий статус особи», ураховуючи потреби нашого дослідження,
будемо виходити з того, що правовий статус особи включає, насамперед,
сукупність юридичних (правових) прав та обов‘язків, які становлять ядро
такого статусу особи, його основу. Водночас правовий статус може включати
й інші компоненти, наприклад, свободи, гарантії прав та свобод, про що
йдеться у науковій літературі з теорії права.
Правовий статус передбачає наявність в особи активного компоненту,
який вказує на те, що особа може реалізувати свій статус, скориставшись
суб‘єктивними

правами та виконуючи правові обов‘язки. Таким чином,

у вказаному контексті, на наш погляд, варто говорити про реалізацію
правового статусу особи. Поняття «реалізація» (від лат. realis – речовий,
дійсний) означає здійснення будь-чого (у нашому випадку – прав та
обов‘язків особи).
Реалізація правового статусу особи ґрунтується на реалізації норм
права, яка за характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом
правової норми, поділяється на: дотримання, виконання, використання
і застосування права. Як зазначається у науковій літературі, дотримання
полягає у пасивному утриманні від вчинення дій, які перебувають під
забороною; виконання вимагає активних дій, пов‘язаних з втіленням у життя
зобов‘язуючих

приписів;

використання

права

передбачає

здійснення

правомочностей суб‘єкта, яке може здійснюватися як шляхом активної, так
і шляхом пасивної поведінки; застосуванням права є комплексна владна
діяльність спеціально уповноважених суб‘єктів [78, с. 52; 219, с. 419–421].
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У теорії права науковці здебільшого зосереджують увагу на тому,
чи належить до форм реалізації правового статусу відмова особи від своїх
прав, яка розуміється як пасивна форма поведінки суб‘єкта права. При цьому
одні

теоретики

відзначають,

що

особа,

відмовляючись

від

свого

суб‘єктивного права, все ж використовує його. Адже у неї є право вибору:
скористатися чи ні тими можливостями та привілеями, що випливають
з цього права [228, с. 375]. Інші, навпаки, відзначають, що відмову особи від
використання права не можна відносити до його реалізації [200, с. 9, 56].
Погоджуючись з першим з вказаних підходів, М. Д. Гнатюк пише, що
«закріплене у законі право (свобода) особи по суті складається з двох
компонентів. З однієї сторони, суб‘єкт має право вибору: використовувати
(у певному обсязі) або взагалі не використовувати своє право; а, по-друге,
при позитивному рішенні цього питання він має право на здійснення
активних дій (висунення вимоги, здійснення самостійних дій або звернення
за захистом)» [78, с. 60].
Відмова від здійснення своїх прав зазвичай не тягне юридичних
наслідків, а тому у приватних галузях права відмова може виступати
необхідним атрибутом нормативного порядку врегулювання відповідних
суспільних відносин. Не заглиблюючись у суть вказаної проблеми,
відзначимо, що, наприклад, відмова можлива стосовно майнових прав, коли
автор літературного твору, зокрема, письмово відмовляється від будь-яких
виключних прав на його видання [233, c. 48]. Така відмова від своїх
суб‘єктивних прав може впливати і на кримінальну відповідальність особи.
Так, якщо особа заволоділа майном, власник від якого відмовився (тобто
реалізував свій правовий статус), то кримінальна відповідальність за
крадіжку (ст. 185 КК) не настає, оскільки майно у такому випадку не є чужим
у кримінально-правовому розумінні (з урахуванням того, що у такому
випадку відсутня юридична ознака майна як предмета кримінальних
правопорушень проти власності).
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Водночас проблема правових обов‘язків особи та, відповідно, відмова
від них, є недостатньо вивченими у теорії права. Згідно з тлумачним
словником української мови, поняття «обов‘язок» визначається як те, чого
треба беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно виконувати
відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління [221,
с. 548]. О. П. Черновол розуміє під юридичними обов‘язками «встановлену
та гарантовану, забезпечену державою вимогу до поведінки людини і
громадянина в Україні в інтересах суспільства, держави та інших осіб» [253,
с. 57]. На думку І. Р. Юрчак, «юридичний обов‘язок характеризується такими
рисами: це категорія необхідної поведінки людини, реалізація якої не
повинна обумовлюватися бажанням людини; це завжди певне обмеження
прав людини. Людина повинна коритися певним правилам, щоб у здійсненні
своїх прав і свобод не завдавати шкоди іншим людям. Необхідність
установлення обов‘язків прямо передбачається міжнародно-правовими
документами; виконання юридичного обов‘язку забезпечується спеціальним
правовим механізмом. За невиконання обов‘язку передбачена юридична
відповідальність» [262, с. 26]. Ю. В. Зубчик вважає, що юридичний обов‘язок
– це вид і міра належної поведінки, в основу якого покладено юридично
закріплену необхідність [97, с. 137].
Конституція України визначає мінімальний «набір» конституційних
обов‘язків людини, а саме: обов‘язок батьків утримувати дітей до їх
повноліття (ст. 51); обов‘язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх
непрацездатних батьків (ст. 51); обов‘язок кожного отримати повну загальну
середню освіту (ст. 53); обов‘язок громадян захищати Вітчизну, її
незалежність і територіальну цілісність (ст. 65); обов‘язок громадян
шанувати державні символи України (ст. 65); обов‘язок громадян відбувати
військову службу, відповідно до закону (ст. 65); обов‘язок кожного
не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані
ним збитки (ст. 66); обов‘язок кожного сплачувати податки і збори в порядку
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і розмірах, встановлених законом (ст. 67); обов‘язок громадян щорічно
подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій
майновий стан та доходи за минулий рік, у порядку встановленому законом
(ст. 67); обов‘язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших
громадян (ст. 68) [106].
У Конституції України закріплюються загальні обов‘язки людини.
«Загальність

основних

обов‘язків

також

означає

узагальненість

їх

формулювань, які деталізуються і розкриваються в нормах поточного
законодавства. У конституції неможливо вмістити вичерпний перелік усіх
правових

обов‘язків,

основоположного

оскільки

юридичного

це

не

документа»

надавало
[262,

б

с.

їй

25].

характеру
Як зазначає

О. В. Білоскурська, конституційні обов‘язки визначають характер усіх інших
юридичних обов‘язків людини та громадянина, які закріплюються галузевим
законодавством та об‘єктивно відображають найістотніші відносини між
суспільством, державою та індивідом, забезпечують поєднання громадських
та особистих інтересів, можливість користуватися найбільш вагомими
благами життя [16, с. 80].
Таким

чином,

юридичні

(правові)

обов‘язки

можуть

бути

конституційними та галузевими. При цьому конституційні обов‘язки мають
загальний, а галузеві – конкретизуючий та доповнюючий характер.
Водночас, як передбачено у ч. 4 ст. 35 Конституції України, ніхто
не може бути увільнений від своїх обов‘язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.
У разі, якщо виконання військового обов‘язку суперечить релігійним
переконанням громадянина, виконання цього обов‘язку має бути замінене
альтернативною

(невійськовою)

службою

[106].

Отже,

відповідна

конституційно-правова норма закріплює неможливість такого способу
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реалізації правового статусу особи як відмова від виконання правових
обов‘язків. Ця теза загалом використовуватиметься нами в дисертації.
У контексті нашого дослідження важливого значення набуває й розгляд
проблеми реалізації особою правових обов‘язків, вирішення якої впливатиме
на визначення можливості замаху на відмову від виконання такого обов‘язку.
На думку О. П. Черновол, «під процесом реалізації основних обов‘язків
людини і громадянина слід розуміти перехід від юридично-необхідного до
фактичного. Такий процес повинен мати правове регулювання як дієвий
юридичний засіб, складова механізму реалізації обов‘язків людини і
громадянина та елемент моделі правового забезпечення та реалізації
юридичних обов‘язків людини і громадянина» [253, с. 96]. Ю. В. Зубчик,
характеризуючи співвідношення юридичної відповідальності та юридичних
обов‘язків, відзначає таке: «обов‘язок реалізується у свідомій, вольовій,
правомірній поведінці», «той чи інший юридичний обов‘язок виникає
у суб‘єкта в зв‘язку з придбанням спеціального юридичного статусу або зі
вступом у конкретні правові відносини». Цей дослідник слушно зазначає, що
«функціональна характеристика юридичного обов‘язку відповідно до
існуючих типів правових відносин, на підставі чого доведено, що
у відносинах активного типу юридичний обов‘язок виконує функцію
стимулюючого фактора, що зумовлює необхідність відповідних дій, тоді як
у правовідносинах пасивного типу – роль обмежувального фактора, що
сприяє

реалізаційному

процесу

здійснення

регулятивних

норм;

у правовідносинах охоронного типу юридичний обов‘язок функціонально
спрямовується

перш за все на забезпечення

реалізації

попередньо

невиконаного обов‘язку, частково відтворюючи функції інституту юридичної
відповідальності

(правовідновлювальну,

компенсаційну,

локалізації

та

превентивну)» [97, с. 9, 150]. У підручнику з теорії держави і права за
редакцією О. В. Зайчука та Н. М. Оніщенко відзначається, що юридичний
обов‘язок як міра необхідної поведінки передбачає утримання від порушення
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заборон та необхідність виконання зобов‘язань; як необхідну поведінку, що
встановлюється з метою задоволення інтересів уповноваженої особи; як
необхідну поведінку, яка має юридичний характер, тобто закріплена
правовою нормою; як необхідну поведінку, що покладається як на всіх осіб,
що проживають на території держави, так і на громадян; як необхідну
поведінку, яка гарантується державою шляхом встановлення юридичної
відповідальності за невиконання обов‘язків чи створення перешкод для
реалізації необхідної поведінки [229, с. 93–95].
Таким чином, у контексті нашого дослідження реалізацію правового
обов‘язку особи слід розглядати крізь призму активних та охоронних
правовідносин, про які писала Ю. В. Зубчик. Адже активні правовідносини
виникають на підставі зобов‘язуючих норм (наприклад, обов‘язок проходити
військову службу), що зобов‘язують особу вчинити певні активні дії для
реалізації правового статусу. Водночас в межах охоронних правовідносин за
невиконання правового обов‘язку, у тому числі за відмову від його
виконання, передбачено застосування засобів державного примусу, у тому
числі притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності [97, с. 9,
150–154].
При цьому під час реалізації правового обов‘язку у межах активних
правовідносин в особи може формуватися намір не виконувати такий
обов‘язок, відмовитися від нього. Проте у цьому випадку ще не виникають
охоронні правовідносини, у межах яких реалізується власне обов‘язок
підлягати кримінальній відповідальності за вчинене протиправне діяння.
Відмова від виконання правового обов‘язку є межею між активним та
охоронним типом правовідносин, яка фактично перериває активний тип
правовідносин, трансформуючи його в охоронний. Кримінально-правове
значення має така відмова особи виконати покладений на неї обов‘язок,
є юридичним

фактом,

який

відмежовує

правомірну та

протиправну

поведінку. А тому під час існування активного типу правовідносин, у межах
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якого реалізується правовий обов‘язок особи, слід вести мову про її
правомірну поведінку. Самим фактом відмови від виконання правового
обов‘язку особа реалізує його у протиправному розумінні, і з цього моменту
відповідне посягання є закінченим. А тому можна припустити неможливість
замаху на відмову від виконання правового обов‘язку (більш детально − у
підрозділі 1.4 дисертації).
Правові обов‘язки, як і права людини, що у цілому становлять ядро її
правового статусу, можуть бути реалізовані у порядку та спосіб, визначений
законодавством України. Як зазначається у науковій літературі, реалізація
юридичних обов‘язків відбувається в межах правовідносин, де вони
конкретизуються: визначаються уповноважена сторона, певний об‘єкт,
уточнюється зміст і межі належної поведінки зобов‘язаної особи. Таким
чином, юридичний обов‘язок покладається на зобов‘язану особу, яка повинна
обрати передбачений правом варіант поведінки – здійснити певні дії або
утриматися від них [230, c. 239].
Щодо відмови особи від своїх обов‘язків науковці у сфері приватних
галузей права зазвичай вказують, що особа може відмовитися від окремих з
них. Так, Г. О. Уразова, аналізуючи випадки, передбачені у законодавстві
України, відповідно до яких особа може відмовитися від своїх обов‘язків
у цивільно-правових відносинах, доходить висновку, що «обов‘язки можуть
виступати як самостійним, так і несамостійним предметом відмови (а разом
із суб‘єктивним правом) у випадках, прямо передбачених законом» [233,
с. 55–57]. Водночас у разі відмови особи від виконання правового обов‘язку,
що є можливим відповідно до порядку, врегульованого нормами приватних
галузей

права

(наприклад,

цивільно-правовими

нормами),

юридична

відповідальність не настає.
Стосовно публічних галузей права, до яких належить і кримінальне
право

України,

(конституційних

відмова
чи

особи

галузевих)

від

виконання

зазвичай

тягне

правових

обов‘язків

настання

юридичної
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відповідальності, у тому числі кримінальної. Проілюструємо це на
конкретних прикладах. Так, відповідно до ст. 51 Конституції України батьки
зобов‘язані утримувати дітей до їх повноліття [106]. У главі 13 СК України
визначається ряд особистих немайнових прав дітей. Так, батьки зобов‘язані
забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров‘я
(ст. 143), зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації
актів цивільного стану (ст. 144), виховувати та розвивати дитину (ст. 150).
Окрім того, у ч. 3 ст. 155 зазначено, що відмова батьків від дитини є
неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства, а відповідно до
ч. 4 цієї статті ухилення батьків від виконання батьківських обов‘язків є
підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом
[218]. Відповідно до ч. 5 ст. 79 та ч. 5 ст. 83 КК України засуджена жінка,
звільнена від відбування покарання, направляється для його відбування
згідно з вироком суду, у разі її відмови від дитини. Відмова від дитини є
найбільш аморальним випадком невиконання батьками своїх обов‘язків,
визначених Конституцією та сімейним законодавством України стосовно
дітей, оскільки фактично нівелює сам інститут сім‘ї та батьківства. Тому
невиконання вказаних вище обов‘язків матір‘ю, яка відповідно до вироку
суду була звільнення від покарання на підставі статей 79 та 83 КК України,
тягне за собою несприятливий для неї наслідок, а саме направлення для
подальшого відбування покарання.
Варто звернути увагу на два аспекти, ураховуючи, що регулювання
обов‘язків батьків, визначених у Конституції України та СК України. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 141 СК України, мати та батько мають рівні права та
обов‘язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між
собою. При цьому наступні частини цієї статті визначають обов‘язок матері,
батька, а також інших родичів забрати дитину з пологового будинку або
з іншого

закладу

охорони

здоров‘я.

Негативний

наслідок

стосовно

направлення для подальшого відбування покарання настає лише стосовно
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матері, яка відмовилася від дитини. Водночас якщо це зробив чоловік, батько
дитини, то відсутня підстава для вказаних несприятливих наслідків стосовно
нього, оскільки загальна норма, вміщена у ст. 75 КК України, не передбачає
цього. Більш детально проблема змісту поняття «відмова від дитини» буде
аналізуватися у підрозділі 2.1.
Другий аспект – це відсутність у СК України положень, які
передбачають вказівку на наслідки у випадку відмови від дитини. Як
вказувалося вище, відповідно до ч. 4 ст. 155 СК України, ухилення батьків
від виконання батьківських обов‘язків є підставою для покладення на них
відповідальності,

встановленої

законом.

Пропонуємо

доповнити

це

положення вказівкою також на відмову від дитини, зазначивши, що ухилення
батьків від виконання батьківських обов‘язків, а також відмова батьків від
дитини є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої
законом.
Одним із принципів інформаційних відносин в Україні є доступність
інформації, а основним напрямом державної інформаційної політики
визнається забезпечення доступу кожного до інформації (ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3
Закону України «Про інформацію). Відповідно до частин 1 та 2 ст. 7 цього
Закону право на інформацію охороняється законом; держава гарантує всім
суб‘єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до
інформації; ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел
одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Окрім
того, як передбачено у ч. 2 ст. 24 вказаного Закону України, у контексті
професійної діяльності журналістів забороняється замовчування суспільно
необхідної інформації [189].
У

Законі

України

«Про

доступ

до

публічної

інформації»

передбачається ряд гарантій у вказаному контексті. Так, право на доступ до
публічної інформації гарантується, зокрема, обов‘язком розпорядників
інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків,
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передбачених законом (п. 1 ч. 1 ст. 3), доступом до публічної інформації
за запитами на неї (п. 2 ч. 1 ст. 5), встановленням порядку доступу
до інформації з обмеженим доступом, конфіденційної, таємної, службової
інформації, інформації про особу, публічної інформації у формі відкритих
даних

(статті

10-1),

реалізацією

права

на

доступ

до

інформації

за інформаційними запитами (розділ ІV). Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 24
відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної
інформації несуть особи, винні у безпідставній відмові у задоволенні запиту
на інформацію [186].
Таким чином, вказані вище Закони України передбачають правові
«запобіжники» стосовно відмови у наданні інформації будь-яким особам,
у тому числі журналістам. Водночас з урахуванням того, що журналіст – це
творчий працівник, який, зокрема, професійно збирає, одержує, створює і
займається підготовкою інформації для засобів масової інформації [185],
відмова йому у доступі до інформації має вищий ступінь суспільної
небезпеки порівняно з такою ж відмовою іншій особі, не журналісту.
З урахуванням саме такого чинника, на наш погляд, диференційовано
юридичну відповідальність за відмову у доступі до інформації. Так,
адміністративна відповідальність передбачена за неправомірну відмову
в наданні інформації відповідно до Законів України «Про доступ до
публічної інформації»,

«Про доступ до архівів репресивних органів

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років» (ст. 212-2 КУпАП) [104]. Тоді як за
незаконну відмову у доступі журналіста до інформації передбачається
кримінальна відповідальність у ст. 171 КК України. При цьому така відмова є
формою перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Ураховуючи викладене, вказівка на незаконність відмови у диспозиції ст. 171
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КК України, є обґрунтованою, адже відмова журналісту від доступу до
інформації може бути законною.
Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов‘язковою. Держава забезпечує
доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої,
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних
закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;
надання державних стипендій та пільг учням і студентам [106]. Порядок
отримання освіти регламентується як законодавчими, так і підзаконними
нормативно-правовими актами. Наприклад, здобуття повної загальної
середньої освіти регламентується Законом України «Про повну загальну
середню освіту» [193], а порядок зарахування до відповідних навчальних
закладів – Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 16 квітня 2018 року № 367
[160]. Так, відповідно до ч. 4 ст. 38 вказаного вище Закону, керівник закладу
загальної середньої освіти зобов‘язаний, зокрема, здійснювати зарахування,
переведення, відрахування учнів [193]. При цьому відмова у прийнятті
до навчального закладу може бути законною, коли є для цього підстави.
Якщо керівник такого навчального закладу незаконно відмовляє у прийнятті
до нього, то кримінальна відповідальність наставатиме за ст. 183 КК України.
При цьому притягнення до відповідальності за вказаною статтею має місце
у випадку відмови від прийняття до інших навчальних закладів, якщо це
здійснюється незаконно, тобто без підстав, визначених у законодавстві
України про освіту. Таким чином, законодавець обґрунтовано вказує
на незаконність відмови у прийнятті до навчального закладу, що вказує
на протиправну поведінку керівника навчального закладу, яка є підставою
його кримінальної відповідальності.
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Відповідно до п. 2.5 Правил дорожнього руху, затвердженого
постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року № 1306, водій повинен на вимогу
поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою
встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції [177]. В Інструкції про порядок виявлення у водіїв
транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції, затвердженої Наказом МВС, МОЗ 09 листопада
2015 року № 1452/735 передбачено, що огляду на стан сп‘яніння підлягають
водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського уповноваженого
підрозділу НП є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп‘яніння
згідно з ознаками такого стану [98]. Якщо особа, яка керує транспортним
засобом, відмовляється від проходження відповідно до встановленого
порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують
увагу

та швидкість

реакції,

то

вона

притягається

до

кримінальної

відповідальності за ст. 2861 КК України.
Оскільки проведення огляду водія у вказаному вище випадку є
безумовним, то у диспозиції ст. 286-1 КК України обґрунтовано відсутня
вказівка на незаконність відмови водія від проведення медичного огляду.
Водночас з аналізу нормативних актів, які регламентують порядок
виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного
чи іншого сп‘яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції, вбачається певна термінологічна
неточність. У диспозиції ст. 286-1 КК України вказується на «медичне
освідування», тоді як у галузевому законодавстві про нього не йдеться.
Окрім того, під час оцінки відмови водія, про яку йдеться у ст. 286
КК України, слід вирішувати ряд важливих питань. Зокрема, це стосується
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виду юридичної відповідальності, передбаченого законодавцем за такі дії
(адміністративна чи кримінальна), подолання штучної колізії правових норм,
що містяться у двох статтях з однаковим порядковим номером (ст. 286-1
КК України), що з‘явилися у цьому Кодексі у результаті поточної
(коригуючої) нормотворчості. Про це також йтиметься у підрозділі 2.3
дисертації.
У ст. 385 КК України передбачено кримінальну відповідальність за
відмову свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача від
виконання покладених на них обов‘язків у суді, ВРП, КСУ або під час
провадження

досудового

розслідування,

здійснення

виконавчого

провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною
тимчасовою слідчою комісією ВРУ. Водночас у ч. 2 ст. 385 КК України
закріплена норма-виняток, в якій вказано, що не підлягає кримінальній
відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження
досудового розслідування або в суді щодо себе, а також членів її сім‘ї чи
близьких

родичів,

коло

яких

визначається

законом.

Передбачення

відповідного складу злочину кореспондує з нормами процесуальних
кодексів. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 67 КПК України за відмову від давання
показань слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду, крім випадків,
передбачених цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність.
Водночас у ч. 5 ст. 68 КПК України встановлено, що за відмову без поважних
причин від виконання покладених на перекладача обов‘язків він несе
відповідальність, встановлену законом. Окрім того, за відмову без поважних
причин від виконання покладених обов‘язків у суді, невиконання інших
обов‘язків експерт несе відповідальність, встановлену законом (ч. 1 ст. 70
КПК України) [115]. Відповідно до ст. 71 ЦПК України фізична особа не має
права відмовитися давати показання, крім показань щодо себе, членів сім‘ї чи
близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син,
дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач
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чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку
чи піклування, член сім‘ї або близький родич цих осіб), які можуть тягнути
юридичну відповідальність для нього або таких членів сім‘ї чи близьких
родичів. Особа, яка відмовляється давати показання, зобов‘язана повідомити
причини відмови [249].
Таким чином, у вказаному випадку має місце безумовне невиконання
правового обов‘язку свідка, експерта, перекладача від виконання обов‘язків,
передбачених, зокрема, у процесуальних Кодексах. Про це більш детально
йтиметься у підрозділі 2.4.
Правове забезпечення реалізації права може здійснюватися у різних
формах, однією з яких є державний примус. У публічно-правовій площині
він реалізується по-різному. Зокрема, як в адміністративному, так і
в кримінальному праві, державний примус знаходить свій вияв у санкціях,
які є реакцією держави на неправомірну поведінку особи. Застосування
відповідних санкцій до особи фактично означає, що вона повинна зазнати
відповідних правообмежень незалежно від власного бажання. Одним
із адміністративних стягнень є суспільно корисні роботи. Відповідно до
ст. 31-1 КУпАП суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою,
яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких
та перелік об‘єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи,
визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно корисні
роботи

призначаються

районним,

районним

у

місті,

міським

чи

міськрайонним судом (суддею) на строк від 120 до 360 і виконуються
не більше 8 годин, а неповнолітніми – не більше 2 годин на день. Суспільно
корисні роботи не призначаються особам з інвалідністю першої або другої
групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше
60 років [104]. Порядок виконання вказаного виду стягнення передбачено
у Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських
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робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом
МЮ від 19 березня 2013 року № 474/5 (далі – Порядок № 474) [159].
Таким чином, особа, до якої застосовано адміністративне стягнення
у виді суспільно корисних робіт, зобов‘язана його відбути. У разі
невиконання

вказаного

правового

обов‘язку

особа

притягається

до

юридичної відповідальності (адміністративної чи кримінальної). У першому
випадку – за ухилення особи від відбування адміністративного стягнення
у виді суспільно корисних робіт (ст. 183-2 КУпАП), а в другому – за злісне
ухилення від відбування вказаного стягнення (ст. 389-2 КК України). При
цьому відповідно до приміток вказаних статей ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт може мати форму відмови від
виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою,
організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин.
Тобто, відповідна форма ухилення, як зрештою й інші, сформульована
законодавцем ідентично, що зумовлює труднощі під час відмежування
суміжних складів правопорушень, передбачених у ст. 183-2 КУпАП та
ст. 389-2 КК України, про що йтиметься у підрозділі 2.4.
Громадяни України зобов‘язані відбувати військову службу відповідно
до закону (ст. 65 Конституції України). Закон України «Про загальний
військовий обов‘язок і військову службу» конкретизує це положення у ст. 1:
«захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України
є конституційним обов‘язком громадян України. Військовий обов‘язок
установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни,
забезпечення особовим складом ЗСУ, інших утворених відповідно до законів
України

військових

спеціального

формувань,

призначення,

а

посади

також
в

правоохоронних
яких

органів

комплектуються

військовослужбовцями» [179].
Невиконання вказаного конституційного обов‘язку тягне за собою
юридичну відповідальність. Зокрема, за відмову від несення обов‘язків
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військової служби передбачена кримінальна відповідальність у ч. 2 ст. 409
КК України. Водночас за невиконання цього конституційного обов‘язку
передбачена відповідальність і в інших випадках: за самовільне залишення
військової частини або місця служби (ст. 407 КК України), дезертирство
(ст. 408 КК України), ухилення військовослужбовця від несення обов‘язків
військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби,
підроблення документів чи іншого обман (ч. 1, 3, 4 ст. 409 КК України). Під
час кваліфікацій дій особи за ч. 2 ст. 409 КК України та оцінки його дій як
відмови від несення обов‘язків військової служби виникатиме проблема
розмежування з вказаними вище складами кримінальних правопорушень, які
у цьому випадку є суміжними. Особливо це стосується розмежування складів
злочинів, передбачених у ч. 1 та ч. 2 ст. 409 КК України, про що йтиметься
у підрозділі 2.5.
Невід‘ємною складовою врегульованого законодавством порядку
проходження військової служби є військова дисципліна, під якою
розуміється бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями
порядку і правил, встановлених статутами ЗСУ та іншим законодавством
України [84]. Як зазначено у п. 6 Розділу І Дисциплінарного статуту ЗСУ,
командир має право віддавати накази і розпорядження, а обов‘язок
підлеглого – їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи
розпорядження.

Наказ

має

бути

виконаний

сумлінно,

точно

та

у встановлений строк. Відповідальність за наказ несе командир, який його
віддав. У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов‘язаний для
відновлення порядку вжити всіх передбачених статутами ЗСУ заходів
примусу аж до притягнення його до кримінальної відповідальності [84].
Таким чином, військовослужбовець зобов‘язаний виконувати законні накази
командира. У разі відмови їх виконати настає юридична відповідальність, яка
диференційована законодавцем. Так, за відмову від виконання законних
вимог командира (начальника) передбачена адміністративна відповідальність

34

(ст. 172-10 КУпАП), а за непокору, тобто відкриту відмову виконати наказ
начальника – кримінальна відповідальність (ст. 402 КК України). У цьому
випадку виникатиме проблема відмежування суміжних складів кримінальних
правопорушень, про що йтиметься у підрозділі 2.5.
У ст. 429 КК України встановлено відповідальність за відмову
виконувати військовий обов‘язок – за відмову під час бою діяти зброєю.
Правовий обов‘язок саме так діяти під час бою не закріплений
у регулятивному

законодавстві

у

військовій

сфері,

однак

випливає

з загальних обов‘язків військовослужбовців. Наприклад, відповідно до
Статуту внутрішньої служби ЗСУ військовослужбовець зобов‘язаний,
зокрема, бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим, беззастережно
виконувати накази командирів (начальників), вести бойові дії ініціативно,
наполегливо, до повного виконання поставленого завдання [225]. Такі
загальні обов‘язки військовослужбовця, очевидно, обумовлюють його
спеціальний обов‘язок під час бою − діяти зброєю. Відмова від виконання
такого обов‘язку тягне кримінальну відповідальність за ст. 429 КК України.
Водночас у КК України передбачається відмова не як підстава
кримінальної відповідальності, а як норма, яка заохочує до позитивної
поведінки особу, яка вчиняє суспільно небезпечне діяння, та є самостійним
видом звільнення від кримінальної відповідальності, що має специфічні
передумову та підставу [12, с. 87–107]. Йдеться про добровільну відмову від
доведення кримінального правопорушення до кінця (ст. 17) та добровільну
відмову співучасників (ст. 31). У вказаних випадках не йдеться, як
у попередніх, про відмову як суспільно небезпечне діяння та елемент
підстави кримінальної відповідальності особи. Навпаки, у разі добровільної
відмови йдеться про так звану стримуючу поведінку особи, яка вчинила
готування та (або) замах на кримінальне правопорушення, однак добровільно
відмовилася від доведення його до кінця. Така особа фактично утримується
від вчинення кримінального правопорушення та виконує загальносоціальну
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максиму, яка полягає у забороні протиправної поведінки. Тому й відповідна
стримуюча поведінка є бажаною для суспільства та держави і всіляко
заохочується.
Окрім того, у ч. 3 ст. 41 КК України передбачено здійснення особою
свого правового обов‘язку не виконувати явно злочинні розпорядження чи
накази (ст. 60 Конституції України) [106]. Йдеться про положення ч. 3 ст. 41
КК України,

в

якій

встановлено,

що

не підлягає

кримінальній

відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально
протиправний наказ або розпорядження. Отже, у цьому випадку, як і
в попередньому, закріплена позитивна конотація терміна «відмова», яка
вказує, на відміну від суспільно небезпечного діяння, на поведінку особи, яка
заохочується державою. Відмова у цьому випадку виступає свідченням того,
що особа не порушила кримінально-правову заборону, а діяла правомірно,
дотримуючись

правового

обов‘язку

не

вчиняти

кримінальне

правопорушення.
Тому, на наш погляд, варто вести мову про правомірну відмову у
кримінальному праві України, яка стосується добровільної відмови (ст. 17
КК України), добровільної відмови співучасників (ст. 31 КК України) та
відмови від виконання явного кримінально-протиправного наказу або
розпорядження (ч. 3 ст. 41 КК України). У вказаних вище випадках поняття
«відмова» має відмінні ознаки порівняно з відмовою від виконання правового
обов‘язку як суспільно небезпечного діяння.
У ст. 10 КК України регламентується питання про відповідальність
осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством
іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків,
винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами. У
ч. 3 цієї статті фактично відтворюється кримінальна процесуальна норма,
передбачена ч. 2 ст. 595 КПК України. У ній передбачено, що кримінальне
провадження, в якому судовими органами іноземної держави не було
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ухвалено вирок, може бути перейняте Україною за таких умов: 1) особа, яка
притягається до кримінальної відповідальності, є громадянином України і
перебуває на її території; 2) особа, яка притягається до кримінальної
відповідальності, є іноземцем або особою без громадянства і перебуває на
території України, а її видача згідно із цим Кодексом або міжнародним
договором України неможлива або у видачі відмовлено; 3) запитуюча
держава надала гарантії, що у разі ухвалення вироку в Україні особа, яка
притягається

до

кримінальної

відповідальності,

не

піддаватиметься

у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне
правопорушення; 4) діяння, якого стосується запит, є кримінальним
правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність
[115]. Ураховуючи кримінальний процесуальний характер припису, що
міститься у ч. 3 ст. 10 КК України, вважаємо за доцільне вилучити її з цього
Кодексу,

оскільки

відбувається

змішування

норм

матеріального

та процесуального права, що не відповідає предмету правового регулювання
кожної галузі права України.
На підставі аналізу диспозицій статей як Загальної, так і Особливої
частин КК України, в яких використовується поняття відмови від виконання
правових обов‘язків, ми дійшли певних узагальнень. У кожній з них такі
правові

обов‘язки

визначаються

чи

повинні

визначатися

в

інших

нормативно-правових актах. При цьому правові обов‘язки можуть міститися
у нормативно-правових актах різного ступеня ієрархії (як у законах, так і
в підзаконних нормативно-правових актах). Обов‘язки можуть вказуватися
як конкретно, так і випливати із загального статусу особи, яка володіє
певними спеціальними ознаками. Наприклад, обов‘язок військовослужбовця
під час бою діяти зброєю прямо не закріплено нормативно-правовими актами
у військовій

сфері,

військовослужбовців,

проте
що

випливає

визначаються

з

загальних

у військових

обов‘язків

статутах,

які
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обумовлюють його спеціальний обов‘язок, а саме під час бою діяти зброєю.
Про це йшлося вище.
Тобто, диспозиції статей КК України, в яких суспільно небезпечне
діяння полягає у відмові від виконання правового обов‘язку, передбачають
звернення до регулятивного законодавства. Таке звернення загалом можливе
або шляхом субсидіарного застосування норм, або за допомогою бланкетного
характеру диспозицій статей. Так, на думку В.О. Навроцького, «субсидіарне
застосування правових норм має місце тоді, коли для з‘ясування однієї норми
необхідно звертатися за допомогою до інших правових норм, така допомога
полягає у з‘ясуванні змісту понять, які використовуються в одній нормі,
а зміст їх витлумачений в іншій нормі» [136, с. 81].
Г. З. Яремко запропонувала дефініцію поняття «бланкетні диспозиції
у статтях Особливі частини КК», під якими пропонує розуміти «структурний
елемент заборонної кримінально-правової норми, який безпосередньо лише
абстрактно називає або описує склад злочину, а для встановлення конкретних
його ознак відсилає (прямо чи опосередковано) до норм інших галузей права,
що можуть бути формалізовані у нормативно-правових актах, нормативноправових договорах та правових звичаях, і які виступають додатковою
нормативною підставою кримінально-правової кваліфікації». При цьому
дослідниця вказує, що «на практиці ж обидві форми міжгалузевого зв‘язку
передбачають обов‘язкове застосування іншогалузевих норм, які стають
частиною кримінально-правової норми, а тому виступають додатковою
нормативною підставою кваліфікації [264, c. 12–13, 44].
На наш погляд, у випадку відмови від виконання правового обов‘язку
диспозицію відповідної статті слід відносити саме до бланкетної, оскільки
правовий

обов‘язок

завжди

визначається

іншою

правовою

нормою

регулятивного законодавства. З урахуванням того, що відмова від виконання
правового обов‘язку може мати різні прояви, у статтях КК України
відповідне діяння описано узагальнено. Тому поняття «відмова від виконання
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правового обов‘язку» є родовим та характеризується загальними ознаками,
що поширюються на всі випадки опису законодавцем певного суспільно
небезпечного діяння терміном «відмова». Таким чином, бланкетність
диспозицій статей Особливої частини КК України є цілком обґрунтованою та
закономірною, оскільки передбачає з‘ясування суті тих нормативно-правових
актів регулятивного характеру, що власне й закріплюють вказані правові
обов‘язки, тобто передбачає встановлення нормативної основи правового
обов‘язку особи, а отже нормативної підстави кримінально-правової
кваліфікації. Те саме стосується й статей Загальної частини КК України, які
передбачають певні негативні кримінально-правові наслідки, що настають за
невиконання

особою

правового

обов‘язку,

покладеного

на

неї

у регулятивному законодавстві України.
Ще одне питання, що випливає з бланкетного характеру диспозицій
статей Особливої частини КК України про відмову від виконання правового
обов‘язку, полягає у тому, яку ознаку складу кримінального правопорушення
описує така бланкетність. На думку О. М. Лемешка, існування потенційного
(статутного) правового обов‘язку вчинити певні дії припускає наявність
нормативно-правового

акта,

який

встановлює

такий

обов‘язок

та

характеризує правовий статус зобов‘язаної особи [119, с. 53]. Таким чином,
науковець вказує на те, що відмова від виконання правового обов‘язку
лежить

у

площині

встановлення

ознак

суб‘єкта

кримінального

правопорушення. Тоді як Г. З. Яремко вважає, що «обов‘язок вчинити певні
дії повинен розглядатися окремо у межах як об‘єктивної сторони складу
злочину, так і суб‘єкта складу злочину. Отже, диспозиції в статтях, що
передбачають злочини, які вчиняються шляхом бездіяльності, носять
бланкетний характер, який може відноситися як до ознак об‘єктивної
сторони, так і ознак суб‘єкта складу злочину» [264, с. 95]. Погодимося
з останньою точкою зору, однак доповнимо її таким: у разі кримінальноправової оцінки діянь суб‘єкта кримінального правопорушення, що
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полягають у відмові від виконання правового обов‘язку, необхідно у першу
чергу з‘ясувати, чи зобов‘язана була особа діяти певним чином, яким
конкретно нормативно-правовим актом на неї було покладено певний
обов‘язок, чи знала вона про його існування тощо. Наприклад, притягаючи до
кримінальної відповідальності свідка, який у кримінальному провадженні
відмовився давати показання, слід з‘ясувати, чи був він попереджений про
обов‘язок давати правдиві показання та про наслідки відмови від виконання
цього обов‘язку. Саме така обізнаність свідчить про наявність в особи
прямого умислу на відмову від виконання правового обов‘язку. У цьому
сенсі встановлення наявності правового обов‘язку в особи свідчить про те,
що вона може виступати суб‘єктом складу відповідного кримінального
правопорушення. Тобто, тут має місце «позитивне» встановлення правового
обов‘язку особи діяти певним чином, бланкетного характеру кримінальноправової норми.
Водночас сама відмова від виконання правового обов‘язку передбачає
встановлення того, який саме обов‘язок особа відмовилася виконувати, чи
у повному обсязі особа це зробила тощо. І саме у такому розумінні має місце
«негативний» аспект установлення правового обов‘язку, бланкетного
характеру правової норми, під час кримінально-правової кваліфікації, що
входить до визначення суспільно небезпечного діяння відповідного складу
кримінального правопорушення.
Констатація бланкетного характеру диспозицій статей Особливої
частини КК про відмову від виконання правового обов‘язку обумовлює
з‘ясування питання про предмет доказування у відповідних кримінальних
провадженнях, а також про

необхідність належного

посилання

на

нормативно-правові акти, що закріплюють певні правові обов‘язки.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному
провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення
(час,

місце,

спосіб

та

інші

обставини

вчинення

кримінального
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правопорушення)

[115].

Таким

чином,

у

кожному

кримінальному

провадженні про відмову від виконання правового обов‘язку з-поміж іншого
потребує

встановлення

як

позитивного,

так

і

негативного

аспекту

бланкетності статей Особливої частини КК України. Тобто, відмова від
виконання

правового обов‘язку лежить у площині доказування

та

встановлення фактичних обставин кримінального провадження.
Окрім того,

враховуючи

таку додаткову нормативну підставу

кваліфікації, як норми інших галузей права (регулятивного законодавства
України), у процесуальних документах не можна обмежуватися лише
констатацією, що особа відмовилася від виконання певного правового
обов‘язку. Необхідно чітко перерахувати ті нормативно-правові акти, які
закріплюють правовий обов‘язок зобов‘язаної особи. Причому слід робити це
не абстрактно, а конкретно, з вказівкою на конкретні статті, їх частини або
пункти,

що

були

порушені

обвинуваченим.

Без

такого

посилання

формулювання обвинувачення буде неконкретним та не здатним забезпечити
вимогу,

відповідно

до

якої

особа

повинна

знати,

в

чому

вона

обвинувачується.
Узагальнюючи викладене у цьому підрозділі, відзначимо, що відмова
особи від виконання правового обов‘язку фактично є реалізацією її правового
статусу. У публічних галузях права, до яких належить і кримінальне право
України, відмова від виконання правового обов‘язку передбачає притягнення
до відповідного виду юридичної відповідальності, у тому числі до
кримінальної. В окремих випадках поняття «відмова» у КК України має
позитивну конотацію та передбачає відмову від протиправної поведінки, що
заохочує держава у вигляді відповідних кримінально-правових норм, а саме
добровільна відмова (ст. 17), добровільна відмова співучасників (ст. 31),
відмова від виконання явно кримінально протиправного наказу або
розпорядження (ч. 3 ст. 41). У вказаних вище випадках відмови від вчинення
протиправних дій особа не підлягає кримінальній відповідальності. Тому
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правомірна

відмова,

яка

має

кримінально-правове

значення,

може

характеризуватися іншими ознаками, ніж відмова від виконання правового
обов‘язку як суспільно небезпечне діяння. Констатовано, що диспозиції
статей

про

відмову від

виконання правового

обов‘язку завжди

є

бланкетними, що обумовлює встановлення як наявності в особи конкретного
правового

обов‘язку

(встановлення

суб‘єкта

кримінального

правопорушення), так і власне відмови від його виконання (встановлення
ознак об‘єктивної сторони складу кримінального правопорушення, а саме
суспільно небезпечного діяння).

1.2 Відмова у законодавчих конструкціях статей нормативноправових актів
Відмова є міждисциплінарним правовим поняттям з огляду на те, що
використовується у нормативно-правових актах різних галузей права. Саме
дослідження відповідного поняття можна вважати міжгалузевим, оскільки
воно здійснюється науковцями різнопланово, з урахуванням специфіки тієї
чи іншої галузі права.
Зокрема, поняття «відмова» розглядається науковцями у приватних
галузях права. Наприклад, Г. О. Уразова відносить її до категорій цивільного
права України. На думку цієї дослідниці, відмова розглядається як
«односторонній

правочин,

спрямований

на

зміну

або

припинення

правовідношення, або припинення вже існуючого в особи 6 права, або
ненабуття права, яке особа могла б набути без передання його іншій особі».
Авторка розрізняє відмову від інших суміжних понять, зокрема, відчуження,
відмови від здійснення права, позбавлення, втрати права [233, с. 5-6].
А. О. Ганжерлі у монографічному дослідженні розглядає проблему відмови
від суб‘єктивних цивільних прав у речових правовідносинах та визначає її як
«усвідомлений, цілеспрямований, вольовий акт управненої особи, який може
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вчинятись у формі юридично вагомої активної дії або бездіяльності (залежно
від специфіки правового режиму об‘єкта цивільних прав, щодо якого було
встановлено речове право) та спричиняє основний юридичний наслідок
у вигляді припинення стану належності цій особі раніше правомірно
набутого нею відповідного суб‘єктивного речового права (права власності чи
права на чужу річ)» [73, с. 45].
Зауважимо, що приватним галузям права характерний диспозитивний
метод правового регулювання, який допускає координаційні способи впливу
учасників приватноправових відносин, та який характерний для цивільного і
сімейного права [122, с. 163]. Наприклад, у ч. 1 ст. 1 ЦК України не лише
вказується, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові
та майнові відносини (цивільні відносини), а й визначається, що ці відносини
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників [248]. Автори одного із підручників з цивільного
права вважають, що диспозитивність у цій галузі права означає можливість
вільного вибору варіантів власної поведінки учасниками цивільних відносин
[247, с. 16].
На думку Р. Є. Гентоша, правове поняття диспозитивності повинно,
зокрема, охоплювати можливість набуття суб‘єктивного права або відмови
від його набуття, здійснення суб‘єктивного права на власний розсуд
самостійно, можливість його передачі іншій особі чи відмови від нього [77,
c. 73]. Отже, відмова від здійснення своїх суб‘єктивних прав є закономірним
проявом диспозитивності як принципу приватних галузей права, що не тягне
правових наслідків для особи.
Як зазначається в юридичній енциклопедії, у публічних відносинах
диспозитивність має значно вужчу сферу та обсяг застосування. Можливість
вибору варіанта поведінки чітко окреслена. Виявами диспозитивності
у публічних відносинах є право держави продовжити дію міжнародного
договору чи денонсувати його; право особи давати показання або пояснення
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щодо себе та членів сім‘ї чи відмовитися від цього; право виборця брати чи
не брати участь у голосуванні та ін. [261, c.197–198].
Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України однією із загальних
засад

кримінального

провадження

є

принцип

диспозитивності.

Як передбачено у ст. 26 цього Кодексу, основний його прояв виражається
у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні
своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Як закріплено
у ч. 2 цієї статті, відмова прокурора від підтримання державного
обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім
випадків, передбачених цим Кодексом [115]. КПК України містить цілий ряд
статей, в яких йдеться про відмову учасників кримінального провадження від
виконання процесуальних обов‘язків. Наприклад, у ст. 26 регламентується
такий принцип кримінального провадження, як диспозитивність, проявом
якого є відмова прокурора, а також потерпілого, а у випадках, передбачених
цим Кодексом, його представника, від обвинувачення. У першому випадку
відмова тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків,
передбачених цим Кодексом, а в другому є безумовною підставою для
закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Тобто, КПК України крізь призму принципу диспозитивності наділяє
прокурора правом відмовитися від підтримання державного обвинувачення.
Н. О. Турман, розглядаючи відмову державного обвинувача від
обвинувачення

в

суді

першої

інстанції,

та суб‘єктивну сторони такої відмови.

виокремлює

об‘єктивну

Як пише ця дослідниця, «у всіх

випадках діяльності, що стосується відмови прокурора від підтримання
обвинувачення в суді, притаманні об‘єктивні та суб‘єктивні ознаки. Усі
названі дії прокурора сприймаються й оцінюються присутніми в залі
судового засідання особами, тобто, як наслідок, сукупність цих дій може
розглядатись як об‘єктивна сторона відмови прокурора від державного
обвинувачення. Єдність мети, мотивів і переконань прокурора, які
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в кінцевому

результаті

характеризують

відношення

прокурора

до

обвинувачення, інкримінованого конкретній особі, утворює суб‘єктивну
сторону відмови прокурора від державного обвинувачення». При цьому
авторка ідентифікує відмову прокурора від обвинувачення як правовий
інститут. Н. О. Турман розуміє під відмовою прокурора від обвинувачення
«активну діяльність (заяву) прокурора, яка в подальшому виражається
у формі вмотивованої постанови (де зазначаються причини та мотиви
неможливості підтримання державного обвинувачення), адресованої суду,
в якій прокурор повністю або частково не погоджується з обвинуваченням,
інкримінованим конкретній особі, фактично припиняючи в цілому чи
в якійсь частині продовження обвинувальної діяльності проти даної особи»
[232, с. 72, 107]. При цьому авторка виокремлює такі основні ознаки відмови
прокурора від обвинувачення: «1) незгода прокурора з обвинуваченням;
2) активна діяльність прокурора; 3) фактичне припинення прокурором
здійснюваної

ним

раніше

обвинувальної

діяльності;

4) відповідність

переконання прокурора про відмову від обвинувачення вимогам закону;
5) морально-етичне та професійно-психологічне значення рішення прокурора
про відмову; 6) зміна правового статусу обвинуваченого після прийняття
прокурором рішення про відмову від обвинувачення; 7) особливі правові
наслідки – закриття судом кримінального провадження. І об‘єктивній, і
суб‘єктивній стороні даного виду прокурорської діяльності притаманні свої
риси, характеристика яких допомагає розкрити поняття відмови прокурора
від обвинувачення, проникнути в її сутність» [232, с. 10].
Таким чином, у процесуальних галузях права, у тому числі
у кримінальному процесуальному праві України, враховуючи принцип
диспозитивності, відмова учасників процесуальних відносин від своїх
процесуальних прав не тягне за собою правових наслідків.
На відміну від приватних, публічні галузі права характеризуються, як
правило, наявністю імперативного методу (централізованого, авторитарного
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методу, методу субординації), який «застосовується для впливу на відносини,
що будуються на засадах влади і підпорядкування їх суб‘єктів, і базується на
використанні владних правових принципів, які встановлюють підстави
та порядок

виникнення

конкретних

прав

і

обов‘язків

у

суб‘єктів

правовідносин» [74, с. 115]. Однак диспозитивність може мати місце і
в публічних галузях матеріального права. Зокрема, в адміністративному
та кримінальному. Наприклад, Е. М. Гануляк у монографічному дослідженні
розглядає різноманітні прояви диспозитивності як методу реалізації
кримінально-правової політики [75, с. 45].
Відмова

використовується

законодавцем

й

у

законодавчих

конструкціях статей нормативно-правових актів публічних галузей права.
Ураховуючи подібність предмета правового регулювання, розглянемо
відповідні законодавчі конструкції статей КУпАП. Як зазначалося вище,
КК України та КУпАП регулюють багато в чому подібні суспільні відносини,
а відповідні правопорушення відрізняються фактично ступенем суспільної
небезпеки. Для того, щоб застосувати належний засіб реагування на факти
вчинення

правопорушень

(адміністративно-правовий

чи

кримінально-

правовий), здійснюється відмежування суміжних складів правопорушень,
а саме

адміністративних

та

кримінальних.

На

думку

Л. П. Брич,

«…закономірності, властиві розмежуванню складів злочинів, в основному
характерні й для процесу відмежування складів злочинів від складів
адміністративних правопорушень», а «правильність кримінально-правової
кваліфікації має бути забезпечена, перш за все моделюванням відмежування
складів злочинів від адміністративних правопорушень у законодавчій
діяльності в ході формування та реформування системи всіх законодавчих
моделей

деліктної

поведінки,

підсистемою

якої

є

система

складів

правопорушень зі спільними ознаками» [20, с. 108, 110].
Окрім того, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ значна частина
адміністративних правопорушень підпадає під поняття «кримінальне

46

обвинувачення» у розумінні ст. 6 Конвенції. Йдеться, зокрема, про
«Порушення

правил

дорожнього

руху,

які

караються

штрафами,

обмеженнями водійських прав, такими як зняття балів або призупинення чи
скасування водійських прав (Луц проти Німеччини, § 182; Шмауцер проти
Австрії; Malige проти Франції, Marčan проти Хорватії, § 33; Ігор Паскарі
проти Республіки Молдова, §§ 20-23); Порушення правил співмешкання або
порушення громадського порядку (Lauko проти Словаччини; Nicoleta
Gheorghe проти Румунії, §§ 25-26); Порушення законодавства у сфері
соціального

захисту

(Hüseyin

Turan

проти

Туреччини,

§§

18-21,

неповідомлення про працевлаштування, незважаючи на легкість накладеного
штрафу);

адміністративне

правопорушення

за

виготовлення

і

розповсюдження документів, що розпалюють етнічну ненависть, покаране
адміністративним попередженням

і

конфіскацією

згаданої

публікації

(Балсіте-Лідейкієне проти Литви, § 61), адміністративне правопорушення,
пов‘язане з проведенням громадських зібрань (Каспаров та інші проти Росії,
§ 39-45; Михайлова проти Росії, §§ 50-75) [163].
У КУпАП відмова від виконання правового обов‘язку передбачена як
суспільно небезпечне діяння 25 разів. Опис вказаного діяння у КУпАП має
такі особливості: по-перше, в усіх статтях використано термін «відмова»,
крім ст.. 62 – термін «відмовлення»; по-друге, елементом підстави
адміністративної відповідальності згідно з термінологічним позначенням є
«відмова», «незаконна відмова», «неправомірна відмова», «безпідставна
відмова», «повна відмова». По-третє, в одній статті «відмова» розкриває
зміст поняття «ухилення» (ст. 183-2). По-четверте, у трьох випадках наявні
суміжні склади адміністративних та кримінальних правопорушень, що
полягають у відмові від виконання правового обов‘язку. Це відмова осіб, які
керують річковими, морськими або маломірними суднами, від проходження
відповідно

до

встановленого

порядку

огляду

на стан

алкогольного,

наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
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що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП) та відмова особи,
яка

керує

транспортним

засобом,

від

проходження

відповідно

до

встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1 КК України); відмова від
виконання законних вимог командира (начальника) (ст. 172-10 КУпАП) та
непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника (ст. 402
КК України); ухилення особи від відбування адміністративного стягнення
у виді суспільно корисних робіт – це відмова від виконання роботи, вид якої
визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів
протягом місяця без поважних причин (ст. 183-2 КУпАП) та злісне ухилення
особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних
робіт у формі відмови від виконання роботи, вид якої визначений
підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця
без поважних причин (ст. 389-2 КК України). Ураховуючи збіг (а в окремих
випадках тотожність) ознак складів вказаних суміжних адміністративних та
кримінальних правопорушень, під час їх відмежування виникають труднощі.
Вони обумовлені, як вказує Л. П. Брич, тим, що «відмінні ознаки, за якими
склад злочину відрізняється від складу адміністративного правопорушення,
сформульовані в законі за допомогою оціночних понять, зміст яких
в нормативному порядку не уточнений» та «одне й те саме діяння
передбачене в КК як злочин і у КУпАП, або іншому законі, що встановлює
адміністративну відповідальність, як адміністративне правопорушення» [20,
с. 73–75]. Про відмежування вказаних суміжних адміністративних та
кримінальних правопорушень йтиметься у наступних підрозділах роботи.
Отже,

поняття

«відмова

від

виконання

правового

обов‘язку»

є елементом законодавчих конструкцій статей різноманітних нормативноправових актів, які належать як до приватних, так і до публічних галузей
права. Ураховуючи особливості регламентації у вказаних галузях права,
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зроблено висновок, що поняття «відмова» може мати різне значення
залежить від її дозволеності правовими нормами. При цьому переважно
відмова, з урахуванням диспозитивного методу правового регулювання
у приватних галузях права та диспозитивності як принципу публічних
галузей права, є правомірною та має «позитивне» значення. Тоді як у
публічних галузях права, якщо йдеться про відмову від виконання правового
обов‘язку, особа притягається до юридичної відповідальності (у тому числі
кримінальної).

1.3 Відмова у законодавчих конструкціях статей Кримінального
кодексу України
Відмова від виконання правового обов‘язку передбачається як елемент
законодавчих конструкцій статей як Загальної, так і Особливої частини
КК України.
Так, у Загальній частині КК України термін «відмова» та утворені від
нього слова використано у таких випадках:
– позначення однієї з альтернативних умов, коли Україна може
перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної
держави не ухвалено вирок щодо громадян України та іноземців, які вчинили
злочини за межами України і перебувають на території України, якщо діяння,
у зв‘язку з яким запитується передача кримінального провадження, згідно
з цим Кодексом визнається злочином, а саме відмова від видачі вказаних осіб
(ч. 3 ст. 10);
– опис підстави непритягнення особи до кримінальної відповідальності,
яка вчинила незакінчене кримінальне правопорушення та добровільно
відмовилася від доведення його до кінця (ст. 17);
– опис підстави непритягнення до кримінальної відповідальності
співучасників у випадку наявності в їх діянні добровільної відмови (ст. 31);
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– опис підстави непритягнення кримінальній відповідальності у разі
відмови від виконання явно кримінально протиправного наказу або
розпорядження (ч. 3 ст. 41);
– опис випадку, коли засуджена жінка, звільнена від відбування
покарання, направляється для відбування покарання згідно з вироком суду,
у разі її відмови від дитини (ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83) [68, с. 189–191].
В Особливій частині КК України термін «відмова» використовується
зазвичай для опису суспільно небезпечного діяння, а саме як:
– складова насильницького зникнення, за якого представник держави,
в тому числі іноземної, вчиняє арешт, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі та в подальшому
відмовляється визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі (ст. 146-1);
– перешкоджання законній професійній діяльності журналістів у формі
незаконної відмови у доступі журналіста до інформації (ст. 171);
– самостійне діяння у формі незаконної відмови у прийнятті
до навчального закладу будь-якої форми власності (ч. 1 ст. 183);
– альтернативне діяння у формі відмови особи, яка керує транспортним
засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного
освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або
щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції (ст. 286-1);
– самостійне діяння у формі відмови свідка від давання показань або
відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов‘язків
(ч. 1 ст. 385);
– підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв‘язку
з позитивною посткримінальною поведінкою, зокрема непритягнення особи
до кримінальної відповідальності за відмову давати показання під час
провадження досудового розслідування або в суді щодо себе, а також членів
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її сім‘ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ч. 2 ст. 385);
– форма злісного ухилення особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт: відмова від виконання роботи,
вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох
разів протягом місяця без поважних причин (ст. 389-2);
– непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника
(ст. 402);
– самостійне діяння у формі відмови від несення обов‘язків військової
служби (ч. 2 ст. 409);
– самостійне діяння у формі відмови під час бою діяти зброєю (ст. 429).
У вказаних нормах КК України відмова як суспільно небезпечне діяння
може виступати єдиним (безальтернативним) діянням, як от ч. 1 ст. 183,
статті 385, 402, ч. 2 ст. 409, ст. 429 або альтернативним діянням (формою
вчинення кримінального правопорушення) (статті 171, 286-1, 389-2). В усіх
випадках, окрім одного, відмова виступає самостійним простим діянням.
І лише у ст. 146-1 відмова є елементом ускладненого діяння. В диспозиції
цієї статті закріплено два обов‘язкових елементи суспільно небезпечного
діяння «незаконне зникнення», а саме арешт, затримання, викрадення
або позбавлення

волі

людини

в

будь-якій

іншій

формі,

вчинене

представником держави, у тому числі іноземної (перше обов‘язкове діяння)
та подальша відмова визнати факт такого арешту, затримання, викрадення
або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі (друге обов‘язкове
діяння) або подальше приховування даних про долю такої людини чи місце
перебування (третє обов‘язкове діяння). При цьому друге та третє діяння
мають бути встановлені альтернативно для кваліфікації дій особи за ст. 146-1
КК України.
В одній статті Особливої частини КК України відмова виступає
не суспільно небезпечним діянням, а вказує на поведінку потерпілого, якої
намагається досягти винуватий. Йдеться про примушування свідка,
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потерпілого, експерта 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 розголошенням відомостей, що їх ганьблять (ст. 386).
Таким чином, у КК України відмова від виконання правового обов‘язку
виступає як: умова перейняття Україною кримінального провадження,
підстава непритягнення особи до кримінальної відповідальності, підстава
для зміни кримінально-правових відносин, суспільно небезпечне діяння,
бажана поведінка потерпілого з боку винуватого.
Ураховуючи викладене вище, відмова як елемент законодавчих
конструкцій статей КК України може бути таких видів.
І. Залежно від частини КК України, у статтях якої передбачено відмову:
1) як елемент законодавчої конструкції статей Загальної частини
КК України (ч. 3 ст. 10, статті 17, 19, ч. 3 ст. 41, ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83);
2) як елемент законодавчих конструкцій статей Особливої частини
КК України (статті 146-1, 171, ч. 1 ст. 183, статті 286-1, 385, 389-2, ч. 2
ст. 409, ст. 429).
Відповідний критерій виокремлення вказаних видів відмови не
потребує додаткового пояснення.
ІІ. Залежно від кримінально-правових наслідків відмови:
1) відмова як спосіб реалізації правового статусу, що не тягне
кримінально-правових наслідків (статті ч. 3 ст. 10, статті 17, 19, ч. 3 ст. 41,
ч. 2 ст. 385);
2) відмова як спосіб реалізації правового статусу, що тягне
кримінально-правові наслідки (ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83, статті 1461, 171, ч. 1
ст. 183, статті 2861, ч. 1 ст. 385, ст. 389-2, ч. 2 ст. 409, ст. 429).
Критерій

виокремлення

вказаних

видів

відмови

не

потребує

додаткового пояснення. Кожен з вказаних видів детально обґрунтований
у підрозділах цієї роботи.
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ІІІ. Залежно від функціонального призначення відмови як елемента
законодавчих конструкцій статей КК України:
1) відмова як підстава звільнення від кримінальної відповідальності
(статті 17, 19, ч. 2 ст. 285);
2) відмова як підстава диференціації кримінальної відповідальності
(ст. 31);
3) відмова як підстава направлення жінки, яка була звільнена від
покарання, для його реального відбування (ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83);
4) відмова як криміноутворююча ознака (статті 146-1, 171, ч. 1 ст. 183,
ст. 286-1, ч. 1 ст. 385, 389-2, ч. 2 ст. 409, ст. 429).
Функціональне призначення відмови як елемента законодавчих
конструкцій статей КК України є важливою складовою кримінально-правової
характеристики відмови від виконання правового обов‘язку, оскільки
дозволяє зрозуміти її правову природу та вплив на настання кримінальноправових наслідків для особи. Що стосується відмови як підстави для
звільнення від кримінальної відповідальності, то назва вказаного виду може
бути різною залежно від наукових уявлень дослідника. У цьому підрозділі
було обґрунтовано пріоритетність розгляду добровільної відмови як підстави
для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Щодо відмови як
підстави диференціації кримінальної відповідальності слід зазначити, що
лише в одній статті відповідна функція реалізована. Йдеться про ст. 31
КК України, адже у ній передбачаються різні умови добровільної відмови
залежно від виду співучасника. Відмова, як вказувалося вище, у двох статтях
використовується законодавцем як умова скасування для засуджених жінок
іспитового строку та направлення для відбування покарання, призначеного за
вироком

суду.

Насамкінець,

відмова

як

криміноутворююча

ознака

використовується законодавцем для побудови законодавчих конструкція
складів кримінальних правопорушень (суспільно небезпечне діяння).
Відмову у статтях Особливої частини КК України, відповідно, можна
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класифікувати на такі види.
І. Залежно від виду кримінальних правопорушень, в яких відмова є
елементом законодавчих конструкцій:
1) відмова у статтях про кримінальні правопорушення проти особи
(статті 146-1, 171, ч. 1 ст. 183);
2) відмова у статтях про кримінальні правопорушення проти безпеки
руху та експлуатації транспорту (ст. 286-1);
3) відмова у статтях про кримінальні правопорушення проти
правосуддя (статті 385, 389-2);
4) відмова у статтях про військові кримінальні правопорушення (ч. 2
ст. 409, ст. 429).
ІІ. Залежно від властивості відмови:
1) відмова без вказівки на її властивість (ст. 286-1, ч. 1 ст. 385,
ст. 389-2, ч. 2 ст. 409, ст. 429 КК);
2) незаконність відмови (ст. 171, ч. 1 ст. 183);
3) відкритість відмови (ст. 402).
ІІІ. Залежно від наявності інших діянь у диспозиції статті (частини
статті), в якій передбачається кримінальна відповідальність за відмову:
1) відмова як самостійне діяння (ч. 1 ст. 183, ч. 1 ст. 385, ст. 402, ч. 2
ст. 409, ст. 429);
2) відмова як одне з обов‘язкових діянь (ст. 146-1);
3) відмова як одне з альтернативних діянь (ст. 171, ст. 286-1, 389-2).
Таким чином, відмова у законодавчих конструкціях статей КК України
здебільшого стосується того, що особа відмовляється виконувати свій
правовий обов‘язок, що тягне за собою настання негативних кримінальноправових наслідків для особи, у тому числі кримінальної відповідальності.
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1.4 Істотні ознаки поняття «відмова від виконання правового
обов’язку»
Важливою

складовою

будь-якого

наукового

дослідження

є

виокремлення істотних ознак того поняття, яке є предметом дослідження,
а саме − відмова від виконання правового обов‘язку. Як було зазначено вище,
науковці по-різному визначають його роль у нормативно-правових актах.
Так, Г. О. Уразова відносить її до категорії цивільного права України [233,
с. 5–6].

Погодитися

з

таким

підходом

не

можемо.

«Категорія»

у філософському розумінні – це основне логічне поняття, що відбиває
найзагальніші закономірні зв‘язки й відношення, які існують у реальності.
З позиції лінгвістичного тлумачення термін «категорія» (грецьк. kategoria
(κατηγоρία)

– ознака, висловлення, судження) – це одна з пізнавальних

форм мислення людини, яка дає змогу узагальнити її досвід і здійснити його
класифікацію. У когнітивній лінгвістиці категорія – когнітивна структура,
концептуальний клас, що складається з елементів, членів категорії,
об‘єднаних «родинною подібністю» [90, с. 17, 18]. Водночас у логіці
«поняття» є логічною формою мислення, що містить узагальнення найбільш
суттєвих ознак предметів і явищ. При цьому ознаками вважають усе те, чим
предмети відрізняються один від одного або подібні між собою. Поняття – це
результат

складного

шляху

мислення,

який

містить

такі

основні

інтелектуальні операції: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування,
узагальнення. Сутнісними характеристиками поняття є зміст (сукупність
головних ознак предмета, відображеного у поняття) і обсяг (множина
предметів, що містить ці ознаки) [231, с. 24; 212, с. 45–47].
Ураховуючи викладене, вважаємо, що поняття та категорії мають
спільні ознаки, причому категорія – це те ж саме поняття, однак яке має
генеральне значення для відповідної сфери знань, в якій застосовується та
вивчається. Якщо поняття має «рядове» значення у цьому контексті, то
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«категорія» − фундаментальне, засадниче. Тому поняття «відмова» аж ніяк не
можна відносити до категорій. Відмова – це правове поняття, що має
міждисциплінарний характер, використовується у багатьох статтях Загальної
та Особливої частини КК України.
Водночас є передумови відносити відмову до наскрізних кримінальноправових понять [65, с. 3], під якими у теорії кримінального права розуміють
поняття, які «використовуються неодноразово і мають одне й те саме
значення, зберігають його незалежно від того, щодо якого інституту чи
норми кримінального права вони використовуються, ознаки якого складу
злочину позначають» [135, с. 85]. В. О. Навроцький вважає, що «наскрізні
кримінально-правові

поняття

виконують

різноманітні

функції

у кримінальному праві, зокрема: підтверджують тяглість (наступність,
послідовність, неперервність) законодавства, правозастосовної практики,
теорії кримінального права; свідчать про стабільність правової системи;
є показником

якості

законодавства;

демонструють

системність

кримінального законодавства, є передумовою систематичного тлумачення
кримінального

закону;

забезпечують

правову

визначеність

у правозастосуванні; спрощують вивчення кримінального права» [135, с. 85].
Варто

відзначити,

що

наскрізні

кримінально-правові

поняття

є надзвичайно важливими як для нормотворення, так і для практичної
правозастосовної діяльності. Окрім того, зважаючи на те, що власне наскрізні
кримінально-правові поняття є каркасом тексту КК України, до їх відбору
та розуміння змісту мають висуватися особливі вимоги, також їм має
приділятися

достатня

увага

на

доктринальному

рівні.

Наприклад,

В. О. Навроцький вважає, що одним із перспективних напрямків наукових
розробок у сфері кримінального права є теоретичне дослідження наскрізних
понять [135, с. 95]. Так, в Україні підготовлено монографічні дослідження
таких наскрізних кримінально-правових понять, як «тяжкі наслідки» [118],
«жорстокість» [220], «насильство» [138], «службова особа» [126], «публічні
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заклики» [76; 211], «честь» та «гідність» [19]. Окрім того, на рівні наукових
статей досліджувалися такі наскрізні кримінально-правові поняття, як
«викрадення» [123], «істотна шкода» [124], «обман» [125] тощо.
Як зазначалося вище, відмова від виконання правового обов‘язку
є наскрізним кримінально-правовим поняттям, якому притаманні специфічні
ознаки, що дозволяють ідентифікувати вказане суспільно небезпечне діяння,
відрізнивши від інших кримінально-правових понять. Тому й самостійне
монографічне дослідження відмови від виконання правового обов‘язку
є перспективним та актуальним в сучасних умовах повномасштабної
кодифікації кримінального законодавства України.
Відмова від виконання правового обов‘язку, як і будь-яке інше
наскрізне кримінально-правове поняття, характеризується тим, що має
однакове значення в усіх статтях КК України, в яких воно використовується.
Як зазначалося вище, поняття «відмова» може мати інший зміст у тому
випадку, коли йдеться не про відмову від виконання правового обов‘язку, що
завжди є неправомірним та тягне кримінальну відповідальність, а про
відмову, наприклад, від доведення кримінального правопорушення до кінця.
Тому

й

важливо

визначити,

якими

істотними

ознаками

характеризується відмова від виконання правового обов‘язку як наскрізне
кримінально-правове поняття. Адекватне з‘ясування вказаного питання
слугує як правильній кримінально-правовій кваліфікації, так і вирішенню
судом питань на стадії виконання судових рішень у разі звільнення від
покарання жінок.
Відмова від виконання правового обов‘язку виступає складовою такого
феномену, як юридична відмова, що відома як загальній теорії права, так
і окремим галузевим наукам, зокрема, цивільному праву України. Основним
словом

у

відповідних

термінологічних

зворотах

є

«відмова»,

що

використовується у нормативно-правових актах України (підрозділ 1.3).
В українській мові слово «відмова» має таке значення: «відповідь
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про небажання або неможливість виконати прохання, наказ і т. ін.» [25,
с. 174]. Це слово (іменник) походить від дієслова «відмовлятися», що
в українській

мові

означає:

«не

погоджуватися

що-небудь

робити.

Переставати діяти (про частини людського організму). Наводити які-небудь
докази, часом вигадані, щоб не виконати прохання, наказу» [25, с. 174].
Достатньо широким є синонімічний ряд слова «відмовити», як от: «зректися,
відкасуватися,

відхрещуватися,

зрікатися,

відказувати,

відходити,

відраджувати, переставати діяти, облишати, умивати руки» [99, с. 56].
У кожному з вказаних слів, що утворюють такий ряд до слова «відмова»
(«відмовляти»), на першому плані є такі властивості, як однозначність, що
виключає відшукання подвійного змісту у поведінці особи, яка, керуючись
власним переконанням, перестала робити чи виконувати що-небудь. При
цьому у кожному з вказаних слів має місце конотація категоричності,
прямоти, яка не допускає сумнівів у прийнятому рішенні не виконувати
покладений на особу обов‘язок. Як зазначалося у нашій науковій публікації,
««відмова» може сприйматися тотожним стосовно понять, що означають
певні дії та стани, як-от виняток, незгода, відхилення, заперечення,
припинення» [65, с. 3].
Як було зазначено вище, поняття «відмова» використовується
у багатьох нормативно-правових актах, що дає підставу окремим науковцям
відносити

відповідне

поняття

до

правових

категорій.

Однак

ми

обґрунтовуємо інший підхід, відповідно до якого «відмова від виконання
правового обов‘язку» − це наскрізне кримінально-правове поняття, яке має
низку спільних ознак.
В українській доктрині загальнотеоретичне поняття відмови, на жаль,
не досліджувалося. Фахівці з інших країн відзначають, що юридична відмова
– це правомірний акт волевиявлення уповноваженої особи шляхом прийняття
рішення про припинення чи недопущення правореалізаційного процесу
з метою повного або часткового задоволення окремих особистих або

58

суспільних інтересів внаслідок заперечення їх індивідуальної чи соціальної
корисності, що викликане впливом внутрішніх (суб‘єктивних) оцінок,
зовнішніх факторів та правозастосовного впливу, що виражається у формах
активного

перешкоджання,

функціональної

бездіяльності

або

інформаційного оповіщення уповноваженою особою відповідних адресатів
[11, с. 86]. Вказана дефініція, на наш погляд, має ряд недоліків. Зокрема,
перший з них стосується того, що авторами юридичною відмовою
охоплюються як активна (дії), так і пасивна (бездіяльність) поведінка,
а також звичайне утримання від дій, що названо у визначенні, яке цитується,
інформаційним оповіщенням уповноваженою особою відповідних адресатів.
Окрім того, поняття «юридична відмова» з точки зору зрозумілості
є заплутаним та багатослівним, що перешкоджає точному встановленню його
змісту. Проте варто додати, що дефініція поняття «юридична відмова»
вироблено авторами для узагальненого визначення змісту вказаного поняття,
без урахування впливу методу правового регулювання (імперативного
чи диспозитивного) на можливість особи вільно реалізовувати свій правовий
статус, у тому числі відмовитися від виконання суб‘єктивних прав та (або)
суб‘єктивних обов‘язків. Запропоноване наукове визначення поняття
«юридична відмова» фактично не дозволяє відмежувати його від інших
суміжних понять, зокрема, від ухилення та невиконання, що у межах
кримінального права України є надзвичайно важливим, оскільки відповідні
поняття

використовуються

для

позначення

самостійних

суспільно

небезпечних діянь (підрозділ 1.5). Окрім того, навіть у межах однієї галузі
права мислима наявність різних відтінків поняття «відмова», у тому числі
і в кримінальному праві України (підрозділ 1.3).
На думку іноземної дослідниці С. Бессон, яка проаналізувала численні
рішення ЄСПЛ, в яких висвітлюється проблема відмови від суб‘єктивних
прав, умовами допустимості та дієвості відмови відповідно до прецедентної
практики цього Суду є такі: несуперечність відмови суспільному інтересу;
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недвозначність

(висловлена

прямо

чи

непрямо);

інформованість

та відсутність будь-яких обмежень у реалізації [1, c. 23–35]. На думку
І. Н. Чеботарьової,

яка

також

дослідила

зміст

відповідного

поняття

у прецедентній практиці ЄСПЛ, цей Суд виробив стандарти законності
відмови від права (waiver), які представляють собою сукупність ознак, що
характеризують як зміст відповідного поняття, так і форму вираження:
1) відмова повинна виражатися ясно та недвозначно, має бути висловлений
безумовним чином; 2) відмова повинна бути добровільною; 3) відмова має
бути інформованою (усвідомленою); 4) відмова повинна супроводжуватися
мінімальними процесуальними гарантіями, що узгоджуються зі значимістю
цієї дії; 5) вона не повинна суперечити будь-якому суспільному інтересу
[250, с. 6]. Хоча вказане розуміння поняття «відмова» стосується
прецедентної практики ЄСПЛ та розглядається у контексті відмови від
суб‘єктивних прав, все ж відзначимо окремі аспекти, які можуть бути
запозичені під час виокремлення істотних ознак поняття «відмова від
виконання правового обов‘язку» як кримінально-правового поняття.
Зокрема,

це

стосується

ясності,

недвозначності,

безумовності,

добровільності та усвідомленості відмови. На думку А. С. Гамбаряна,
відмова

від

суб‘єктивного

права

характеризується

усвідомленістю,

добровільністю, обізнаністю з її наслідками [72, с. 75]. М. Ю. Маляр,
досліджуючи проблему відмови у кримінальному праві, пише, що під нею
слід розуміти дію, яка виражає заперечення, незгоду або невизнання
зверненого до будь-кого прохання, вимоги, запиту чи пропозиції; прямо
виявлений намір не здійснювати будь-що [127, с. 5]. Вказані дефініції та
виокремлені ознаки не повною мірою можуть використовуватися під час
характеристики відмови від виконання правового обов‘язку у кримінальному
праві України, про що йтиметься нижче.
У підрозділі 1.2 дисертації вже аналізувалися підходи вітчизняних
дослідників стосовно розуміння поняття «відмова» у різних галузях права.
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Нагадаємо, що Г. О. Уразова відмову як категорію цивільного права України
наділяє такими основними ознаками, як односторонність, спрямованість на
припинення правовідношення, припинення права [233, с. 5-6]. А. О. Ганжерлі
відзначає, що відмова наділена такими ознаками, як усвідомленість,
цілеспрямованість, вольовий акт, форма дії чи бездіяльності, припинення
попереднього стану [73, с. 45]. Н. О. Турман відносить до ознак відмови
незгоду, активність поведінки, фактичне припинення попередньої діяльності,
особливі правові наслідки [232, с. 10]. Водночас, як і в попередніх випадках,
істотні ознаки відмови, що пропонуються науковцями, стосуються виключно
тієї галузі права, яка використовує відповідне поняття. Нагадаємо, що
з урахуванням об‘єктивних причин зміст поняття «відмова» у різних галузях
права може бути різним.
Переходячи до характеристики відмови від виконання правового
обов‘язку у кримінальному праві України, відзначимо вдалий підхід
Н. О. Турман, яка виокремлює об‘єктивні та суб‘єктивні ознаки відмови,
оскільки, на наш погляд, це допомагає більш структуровано підійти
до вирішення питання «відмова від виконання правового обов‘язку»
та комплексного дослідження відповідної проблеми.
Розпочнемо з характеристики об’єктивних ознак відмови від виконання
правового обов’язку у статтях КК. Вище вже наводилося лексичне значення
слів «відмова», «відмовлятися» в українській мові. З нього, а також із
синонімічного ряду, можна дійти висновку, що слово «відмова» передбачає
лише активну поведінку суб‘єкта, а тому і в кримінальному праві України
відмова як суспільно небезпечне діяння може бути вчинене лише шляхом дії.
Дія – це активна форма злочинної поведінки людини. На думку
В. М. Кудрявцева, злочинна дія є активною формою поведінки людини, яка
перебуває під контролем волі та виражена назовні власними рухами тіла цієї
людини (жестом, словом або впливом на матеріальні об‘єкти). При цьому
винуватий не очікує на природний перебіг подій, а безпосередньо сам
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(за своєю ініціативою або за ініціативою іншої людини) втручається в їх
розвиток для того, щоб потім досягнути бажаних для неї наслідків [117,
с. 71]. Н. М. Ярмиш зазначає, що «дія має бути усвідомленою та волимою»
[265, с. 15].
Не всі науковці погоджуються з тим, що відмова від виконання
покладеного

обов‘язку

може

виражатися

у

формі

дії.

Наприклад,

В. А. Наумов стверджує, що підхід, за якого відмова визнається такою, що
вчиняється активно, суперечить природі злочинної бездіяльності, яка має
місце у випадку невиконання особою обов‘язків, які вона повинна була
і могла виконати. Пасивність поведінки особи відображає не фізичну,
а соціальну характеристику її поведінки. У фізичному плані особа може
поводити себе активно, однак якщо вона не виконала обов‘язку, покладеного
на неї законом, порушивши тим самим кримінально-правову заборону, то має
місце

кримінально-правова

бездіяльність

[145,

с.

161].

На

думку

М. І. Мельніченка, «відмова від давання показань може бути вчинена лише
шляхом бездіяльності» [130, с. 25].
З вказаним вище підходом не можемо погодитися, оскільки це
суперечить семантиці слова «відмова» в українській мові, про що йшлося
вище.
Таким чином, перша істотна ознака відмови від виконання правового
обов‘язку об‘єктивного характеру полягає у тому, що відмова – це активна
поведінка суб’єкта (дія), що є усвідомленою та волимою (суб’єктивна ознака
відмови).
Повертаючись до лексичного значення слова «відмова», відзначимо,
що воно характеризується конотацією прямоти, чіткості, відкритості, явного
вираження, а також одномоментності. В окремих випадках законодавець
наголошує на тому, що відмова повинна бути відкритою. Йдеться про
диспозицію ч. 1 ст. 402 «Непокора» КК України, в якій непокора розуміється
законодавцем як відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше
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умисне невиконання наказу. Проте така вказівка є зайвою, оскільки у зміст
слова «відмова» входить така властивість, як відкритість [65, с. 4].
За вказаними вище властивостями відмова буде відрізнятися від
ухилення та невиконання правового обов‘язку, які також виступають
об‘єктивними ознаками складів окремих кримінальних правопорушень.
Відповідні питання висвітлюватимуться у підрозділі 1.5. Тут слід зазначити,
що в українській мові слово «ухилення» − це дія за значенням «ухилитися»,
що означає «намагатися не робити чого-небудь, не брати участі в чомусь,
відсторонятися від чогось; уникати» [90], а слово «невиконання» −
«нездійснення чого-небудь» [90]. На підставі семантичного аналізу слів
«ухилення», «невиконання» та «відмова» в українській мові, доходимо
висновку, що для ухилення та невиконання не характерна конотація прямоти,
чіткості та явної вираженості. Ухиляючись та не виконуючи покладені на неї
правові обов‘язки, особа ніби діє неявно, прямо не заявляючи про небажання
щось виконувати. При цьому і ухилення, і невиконання як суспільно
небезпечні діяння можуть бути вчинені лише у формі бездіяльності («чистої»
чи «змішаної»), тоді як відмова, як зазначалося вище, − це завжди активна
поведінка суб‘єкта. При цьому для відмови, на відміну від ухилення та
невиконання, характерний демонстративний характер дій особи, що й
становить сутність відповідного поняття, є його серцевиною [71, с. 56]. Як
вдало пише М. Ю. Маляр, суспільна небезпека відмови полягає не в тому, що
винуватий не виконав свій обов‘язок, а в одному лише волевиявленні, що
уособлює намір його не виконувати [127, с. 48]
Відмова може бути усною, письмовою. Водночас, на нашу думку,
відмова не може мати місця у формі конклюдентних дій, оскільки у цьому
випадку слід вести мову про ухилення або невиконання правового обов‘язку.
Також і ухилення, і невиконання, як випливає з семантичного значення
відповідних слів, завжди «розтягнуті» у часі, тоді як відмова від виконання
правового обов‘язку – це завжди одномоментна дія [71, с. 56].
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Окрім цих властивостей, відмова, на нашу думку, повинна бути
категоричною. Саме активна поведінка суб‘єкта беззаперечно повинна
свідчити про те, що він зробив вибір на користь неправомірної поведінки, яка
полягає у невиконанні правового обов‘язку, покладеного на особу законом.
Отже, істотними об’єктивними ознаками поняття «відмова» як
суспільно

небезпечного

діяння

є

його

відкритий,

категоричний

і

демонстративний характер та одномоментність [65, с. 5].
Ватро звернути увагу й на те, що відмова від виконання правового
обов‘язку як суспільно небезпечне діяння повинно бути добровільним, тобто
здійснюватися з власної волі, без примусу. Добровільність є антонімом до
слова «вимушеність». Це означає, що лише та відмова буде мати
кримінально-правове значення, яка здійснюється за доброю волею особи.
Ю. В. Гродецький у контексті характеристики добровільної відмови при
незакінченому

кримінальному

правопорушенні

відзначає,

що

«під

добровільністю потрібно розуміти свідоме і навмисне напруження особою
своїх фізичних і інтелектуальних сил, яке виникло за власним бажанням, без
тиску обставин». Цей науковець виокремлює ті обставини, наявність яких
свідчить про відсутність добровільності. До них він відносить такі дві групи
обставин. «1. Зовнішні чинники: а) діяльність людей (опір або зникнення
потерпілого, дії, направлені на затримання злочинця або припинення злочину
і т. п.); б) сили природи, що перешкодили завершенню злочину (повінь,
землетрус, ураган, завірюха і т. д.); в) напад тварин, комах та інших живих
істот; г) непереборні фізичні, хімічні, електромагнітні та інші процеси, явища
й пристрої (особлива міцність матеріалу дверей, складність системи
сигналізації, яку злочинцеві не вдалося зламати і т. п.); д) наявність ситуації,
коли продовження злочину може реально спричинити затримання або
притягнення особи до кримінальної відповідальності. 2. Внутрішні чинники:
а) фізичні недоліки (відсутність руки, ноги, слабкий зір або слух і т. д.);
б) фізіологічний стан винного (втома, хвороба і т. п.); в) психічний стан
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(психічний розлад, хвороба та ін.); г) відсутність необхідних для завершення
злочину знань, навичок, умінь [82, с. 203, 205].
Таким чином, істотною ознакою відмови від виконання правового
обов’язку є її добровільність, яка має об‘єктивний характер.
Що стосується суб‘єктивних ознак відмови від виконання правового
обов‘язку, то тут слід зазначити, що це діяння вчиняється виключно з прямим
умислом. Відповідно до ч. 2 ст. 24 КК України прямим є умисел, якщо особа
усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або
бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх
настання. Усвідомлення та передбачення є інтелектуальними елементами
прямого умислу. Відмовляючись від виконання правового обов‘язку, особа
усвідомлює зміст конкретних правових обов‘язків, суспільно небезпечний
характер такої відмови. Вчиняючи вказане суспільно небезпечне діяння,
особа фактично спрямовує своє бажання на невиконання правового
обов‘язку, прагне не виконувати його.
Характеризуючи істотні ознаки відмови від виконання правового
обов‘язку слід розглянути можливість замаху на вчинення тих кримінальних
правопорушень, які є предметом розгляду у дисертації.
У теорії кримінального права дослідження, присвячені стадіям
учинення умисного злочину, зазвичай містять висновку щодо посягань,
у яких замах неможливий.
В. О. Навроцький вважає, що замах неможливий щодо злочинів: 1) які
вчиняються з необережності та з непрямим умислом; 2) при перевищенні
меж необхідної оборони (статті 118 та 124 КК України); 3) які вчиняються
у стані сильного душевного хвилювання (статті 116 та 123 КК України);
4) з формальним складом, об‘єктивна сторона яких включає лише одну
обов‘язкову дію або бездіяльність; 5) з двома формами вини [136,
c. 172–178].
На думку М. Д. Дякур, замах на вчинення злочину неможливий у разі
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вчинення необережного злочину на злочину з непрямим умислом. Окрім
того, замах неможливий у злочинах з усіченим складом [86, c. 84, 85, 97].
Водночас О. В. Авраменко, здійснивши монографічне дослідження стану
сильного душевного хвилювання, відзначає, що замах на злочин, що
вчиняється в стані сильного душевного хвилювання, можливий та наводить
конкретний приклад з судової практики [4, c. 223].
На

думку

А. В. Горностай,

замах

на

вчинення

кримінального

правопорушення неможливий у певних випадках, що випливають з аналізу
особливостей конструювання об‘єктивної сторони різних злочинів. До таких
випадків

дослідниця

відносить:

вчинення

злочину

шляхом

простої

одноактної пасивної поведінки; в яких закон обумовлює кримінальну
відповідальність настанням наслідків, зазначених у конкретному розмірі, або
які мають оціночний характер, за умови, що прямим умислом особи
не охоплювалося заподіяння шкоди визначеного в законі характеру та
розміру; кримінальна відповідальність за які обумовлена створенням
небезпеки спричинення суспільно небезпечних наслідків; з усіченим
складом, окрім випадків помилки в об‘єкті, коли все вчинене має
кваліфікуватися як замах, незалежно від особливостей конструкції складу
злочину; із похідними наслідками. Водночас А. В. Горностай виокремлює
злочини, суб‘єктивна сторона яких завжди припускає вчинення замаху – всі
злочини, суб‘єктивна сторона яких може полягати тільки в прямому умислі
та злочини, суб‘єктивна сторона яких може припускати вчинення замаху
– всі злочини, суб‘єктивна сторона яких може полягати як в умислі так і
в необережності, а також, в непрямому умислі. Як убачається з наведеного
переліку таких кримінальних правопорушень, відмову від виконання
правового обов‘язку авторка відносить до першого виду, припускаючи, що
відмова від виконання правового обов‘язку належить до кримінальних
правопорушень, у разі вчинення яких можливий замах на вчинення умисного
правопорушення [80, с. 177–178, 182–200]. Наприклад, мотивуючи свою
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точку зору про те, що замах неможливий щодо тих злочинів, які з об‘єктивної
сторони виражаються у формі «чистої бездіяльності», А. В. Горностай пише
про те, що «всі діяння особи до початку невиконання своїх обов‘язків ще не
належать до об‘єктивної сторони конкретного злочину, а з моменту
невиконання – вже становлять закінчений злочин. Таким чином, замах
неможливий у тих злочинах, які вчиняються шляхом простої одноактної
пасивної поведінки. Як правило, це ухилення від виконання конкретних
обов‘язків, які є закінченим злочином з моменту вчинення першого ж акту
такої бездіяльності. Наприклад, ненадання допомоги хворому медичним
працівником ( ст.139 КК)» [80, с. 46].
Критикуючи

фактично

всі

вказані вище підходи, Л. С. Щутяк

стверджує, що «замах можливий при вчиненні будь-якого злочину, що може
бути вчинений з прямим умислом, за винятком злочинів, передбачених
ст. 118 та ст. 124 КК України. В той же час, враховуючи складність
доказування, у правозастосовній практиці практично не зустрічається
випадків кваліфікації діянь як замаху, при вчиненні злочинів шляхом
бездіяльності, злочинів з «усіченим» складом, та у так званих «деліктах
створення небезпеки». Хоча, ще раз наголошуємо, що, на нашу думку, і
у таких злочинах теоретично може мати місце замах» [259, с. 142].
І. Ю. Вакула також розглядає проблему тих злочинів, при вчиненні
яких замах неможливий. Зокрема, обґрунтовуючи свою думку поширеним
підходом й у польській кримінально-правовій доктрині, пише про те, що
замах

неможливий

у

злочинах

із

формальним

складом,

тобто

«одномоментних» («jednchwilowe przestepstwa» («sekundowe») [3, с. 52; 2,
с. 173]. Ця дослідниця розглядає особливості «одномоментних» злочинів на
прикладі правопорушень, передбачених у статтях 354, 368, 368-3, 368-4, 369,
369-2, КК України, які вона відносить до інформаційних, що вчиняються
шляхом виголошування чи написання слів, фраз, промов [23, с. 142–143].
Таким чином, науковці у межах дослідження стадій вчинення
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кримінального правопорушення загалом та замаху на його вчинення,
зокрема, фактично не розглядають питання про можливість замаху на
вчинення відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця.
При цьому мають місце різні точки зору щодо вирішення цього питання.
Згідно з ч. 1 ст. 15 КК України замахом на вчинення кримінального
правопорушення визнається вчинення особою з прямим умислом діяння (дії
або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини
цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було
доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
Не зупиняючись на аналізі підходів у науці кримінального права
України стосовно можливості замаху на вчинення інших кримінальних
правопорушень, зупинимося виключно на тому, чи можливий він у разі
відмови особи від виконання правового обов‘язку у будь-яких формах прояву
такої відмови.
Як було зазначено вище, відмова від виконання правового обов‘язку як
суспільно небезпечне діяння характеризується рядом об‘єктивних ознак,
серед яких виокремлювалася, зокрема, одномоментність. У випадку відмови
від виконання правового обов‘язку особа заявляє про те, що не буде його
виконувати.

Тобто,

фактично

не виконувати покладений

самим

лише

висловленням

наміру

законодавством України правовий обов‘язок,

особа вже вчиняє закінчене посягання. Не існує темпорального розриву між
фактичним висловленням особою наміру не виконувати правового обов‘язку
та юридичним закінченням відмови від виконання правового обов‘язку як
складу кримінального правопорушення у розумінні КК України. Звичайно,
сам намір не виконувати правовий обов‘язок може формуватися упродовж
тривалого

часу

(наприклад,

намір

не

виконувати

обов‘язок

щодо

проходження служби). Однак таке формування наміру лежить поза межами
кримінально-правового реагування. Кримінально-правове значення має
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виключно сама відмова, що характеризується ознаками, визначеними у цьому
підрозділі, яка фактично перериває виконання правового обов‘язку.
Тобто, сама відмова особи є юридичним фактом, який відмежовує
правомірну та протиправну поведінку. А тому до того моменту, коли має
місце правомірна поведінка особи, на яку покладено той чи інший правовий
обов‘язок, незалежно від того, чи почала вона його фактично виконувати,
навіть якщо в особи у цей період формується намір не виконувати правовий
обов‘язок, замаху ще як такого бути не може. Адже замах – це прояв
протиправної поведінки, а виконання правового обов‘язку – це, навпаки,
правомірна поведінка. А тому темпорально не можуть збігатися правомірна
та протиправна прояви поведінки особи, на яку покладено виконання
відповідного правового обов‘язку.
Таким чином, доходимо висновку, до замах на відмову від виконання
правового обов‘язку неможливий.
Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначаємо, що відмова
від виконання правового обов‘язку є наскрізним кримінально-правовим
ознакам, якому притаманні спільні об‘єктивні та суб‘єктивні ознаки. До них
віднесено:

активна

поведінка

особи;

відкритість,

категоричність,

демонстративний характер, одномоментність, добровільність (об‘єктивні
ознаки), усвідомленість, волимість, прямий умисел (суб‘єктивні ознаки).
Ураховуючи таку ознаку відмови від виконання правового обов‘язку, як
одномоментність, а також на підставі оцінки темпоральних властивостей
виконання особою правового обов‘язку (правомірна поведінка) та замаху на
вчинення кримінального правопорушення (негативна поведінка), зроблено
висновок, що у кримінальних правопорушеннях, що полягають у відмові від
виконання правового обов‘язку, замах неможливий.
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1.5 Відмова від виконання правового обов’язку та суміжні діяння
Як було зазначено у підрозділі 1.4, відмова від виконання правового
обов‘язку не єдина форма ігнорування особою покладених на неї обов‘язків,
що є елементом підстави кримінальної відповідальності. До таких форм
невиконання правового обов‘язку особою можна віднести, насамперед,
ухилення та невиконання.
Ухилення виступає елементом законодавчих конструкцій як Загальної,
так і Особливої частин КК України.
У статтях Загальної частини КК України «ухилення» використовується
у таких контекстах: умова остаточного звільнення від кримінальної
відповідальності особи, яка була передана на поруки, якщо вона не
ухилятиметься від заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 47), ухилення від
досудового слідства та суду як підстава зупинення перебігу строків давності
(ч. 2 ст. 49, ч. 3 ст. 80, ч. 2 ст. 965 КК), наслідок ухилення від відбування
покарання (ч. 5 ст. 52), ухилення від виховання дитини, догляду за нею як
підстава скасування звільнення від покарання та направлення для його
подальшого відбування за вироком суду (ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83), одна з ознак
вчинення кримінальних правопорушень фізичною особою в інтересах
юридичної особи (спрямування дій на ухилення від передбаченої законом
відповідальності) (примітка ст. 96-3), ухилення неповнолітнього, що вчинив
кримінальне

правопорушення,

від

застосування

примусових

заходів

виховного характеру як підстава їх скасування (ч. 3 ст. 97). У статтях
Особливої частини КК поняття «ухилення» використовується у таких
статтях: ч. 5 ст. 157, 164, 165, 212, 212-1, 237, ч. 2 ст. 254, 335–337, 389, 389-2,
390, 390-1, 395, 408, ч. 1 ст. 409. Термін «невиконання» вживається для
позначення суспільно небезпечного діяння у статтях Особливої частини
КК України: 137, 140, 166, 197, 206, 280, 351, 351-1, 351-2, 355, 367, 382,
389-1, 390-1, 402, 403, 426 [69, с. 151-152].
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Окрім того, випадки, коли особа реалізовує свій правовий статус
у негативному сенсі (не виконує покладені на неї обов‘язки) та за які
передбачена кримінальна відповідальність, у КК України мають і інше
термінологічне

позначення,

а

саме

«ненадання»,

«невиплата»,

«неповідомлення», «неподання». Так, за ненадання допомоги передбачена
кримінальна відповідальність у таких випадках: ненадання допомоги особі,
яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136), ненадання допомоги
хворому медичним працівником (ст. 139), ненадання службовою особою
емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його
письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених
законом, або надання йому недостовірної інформації, якщо це заподіяло
інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду
в значному розмірі

(ст. 2322), ненадання допомоги судну та особам, що

зазнали лиха (ст. 284), ненадання своєчасно захисника (ст. 374).
Для термінологічного позначення невиконання особою свого правого
обов‘язку можуть використовуватися й інші терміни. Зокрема, «неподання»
(недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону
підлягають фінансовому моніторингу, центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії
легалізації

(відмиванню)

доходів,

одержаних

злочинним

шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення – ст. 209-1, неподання суб‘єктом декларування декларації особи,
уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»
(ст. 366-3). Неповідомлення тягне кримінальну відповідальність у разі
неповідомлення про небезпечний стан особи належним установам чи особам
(ст. 136 КК України), компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1
КК України), про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби
скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і
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територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи
сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходів
(ч. 3 ст. 243 КК України), капітаном назви свого судна (ст. 285 КК України).
За невиплату заробітної плати кримінальна відповідальність настає за ст. 175
КК України. У кожному з вказаних випадків діяння може вчинятися у формі
як активної, так і пасивної поведінки.
Наприклад, характеризуючи ненадання допомоги особі, яка перебуває
в небезпечному для життя стані, Ю. Г. Зубець пише про те, що відповідне
діяння може бути вчинено активно, шляхом відмови повідомити про такий
стан на прохання потерпілого, а також пасивно, коли винуватий ухиляється
виконати

обов‘язок,

покладений

ст.

136

КК України,

що

поляґає

у повідомленні про небезпечний для життя стан. Водночас автор пропонує
передбачити у ст. 136 КК України таку альтернативну з ненаданням
допомоги діянням, як відмова в наданні допомоги та відмова в повідомленні
належним установам чи особам про такий стан особи [96, с. 113–114, 201].
Під ненаданням допомоги хворому медичним працівником розуміється
як повна відмова від її надання, так і ненадання допомоги в обсязі,
необхідному в конкретній ситуації. «Згідно зі ст. 139

КК України,

кваліфікують: відмову прийняти хворого в закладі охорони здоров‘я для
надання йому невідкладної допомоги; відмову надати першу медичну
допомогу пораненому або травмованому; поверхове, формальне обстеження
хворої людини, яка потребує медичної допомоги» [15, с. 79]. Водночас
О. В. Хуторянський вказує на те, що ненадання допомоги виявляється
бездіяльності-невтручанні, яка має місце після виникнення небезпечного для
життя стану. Отже, об‘єктивна сторона ненадання допомоги, на думку цього
науковця, хоча й характеризується бездіяльністю, проте бездіяльність
у цьому разі слід сприймати як відносно пасивну поведінку особи, яка
повинна була діяти і не вчинила необхідних дій, не залежно від того,
активною чи пасивною була її поведінка загалом [245, с. 97].
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А. М. Черенков,

характеризуючи

декларування

недостовірної

інформації (ст. 366-1 КК України), яка на момент набрання чинності була
визнана КСУ неконституційною, вказує на те, що «про умисел у разі
неподання декларації у певних випадках свідчить відмова особи подавати
таку декларацію» [252, с. 45].
У кожному з вказаних випадків особа фактично не виконує свій
правовий обов‘язок. На момент написання дисертації ст. 366-1 КК України
було визнано КСУ неконституційною [206]. Водночас Законом України від
04 грудня 2020 року № 1074-IX у КК України було включено нові статті,
366-2 та 366-3, якими передбачається відповідальність за декларування
недостовірної інформації та неподання суб‘єктом декларування декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (відповідно) [181]. Обов‘язок подавати декларацію особи,
уповноваженої

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування, передбачено у ст. 45 Закону України «Про запобігання
корупції» [188]. Тому невиконання цього обов‘язку тягне за собою як
кримінальну (статті 366-2 та 366-3 КК України), так і адміністративну
відповідальність (ст. 1726 КУпАП). Якщо характеризувати неподання
електронної декларації, то вона може мати як форму відмови, коли суб‘єкт
декларування категорично та однозначно висловить небажання виконувати
цю вимогу, або більш пасивну форму поведінки – ухилення, коли такий
суб‘єкт не буде виконувати покладеного на неї правового обов‘язку
упродовж певного проміжку часу.
Наприклад, як відмову від виконання обов‘язку подати електронну
декларацію (з об‘єктивної сторони) можна розглядати дії виправданої
у кримінальному провадженні № 51-2136км19 особи, яка за вироком
Монастирищенського районного суду Черкаської області від 23 листопада
2017 року умисно не подала електронної декларації [44]. Як вбачається
з вказаного судового рішення, умисне неподання декларації мало форму
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відмови від виконання покладеного на суб‘єкта декларування правового
обов‘язку подавати таку декларацію. Як вказано у вироку, обвинувачена
відмовилася отримувати електронний цифровий підпис, подала декларацію
не в електронному, а в паперовому вигляді, оскільки керувалася релігійними
мотивами. Однаке це кримінальне провадження було закрито ухвалою
Апеляційного суду Черкаської області від 28 січня 2019 року у зв‘язку
з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1
ст. 284 КПК України) [237] та залишено без зміни постановою ККС від
28 січня 2020 року [168]. Отже, в цьому випадку з об‘єктивної сторони
неподання суб‘єктом декларування електронної декларації виразилося
у відмові її подавати, оскільки ця особа усвідомлено, волимо одномоментно
та категорично відмовилася від того, щоб подати декларацію в електронному
вигляді, як того вимагає закон України «Про запобігання корупції».
Таким чином, неподання як суспільно небезпечне діяння охоплює як
відмову від виконання правового обов‘язку, так і ухилення від цього. Те саме
стосується і ненадання допомоги (статті 136, 139 КК України). Вчиняючи це
суспільно небезпечне діяння, обвинувачений може прямо та однозначно
відмовитися від ненадання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному
для життя стані, або ж діяти більш пасивно, а саме ухилятися від цього.
Таким чином, як вбачається з наведеного нами аналізу таких діянь, як
«ненадання», «невиплата», «неповідомлення», «неподання», що є суміжними
до відмови від виконання особою правового обов‘язку, вони охоплюють
собою ухилення та відмову від виконання правового обов‘язку. Тобто,
фактично ці терміни дихотомічні, оскільки в обсяг відповідних понять, що
ними позначаються, включаються два діяння: відмова від виконання
правового обов‘язку та ухилення від його виконання. А тому вважаємо
недоречною пропозицію науковців доповнити статті Особливої частини
КК України, в яких передбачається відповідальність, зокрема, за ненадання
допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані.
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Звернемо увагу на те, що в окремих статтях поняття «відмова» та
«ухилення», «невиконання» використовуються паралельно або в різних
частинах однієї статті: у ч. 5 ст. 79, ч. 5 ст. 83 відмова жінки від дитини,
ухилення її від виховання дитини, догляду за нею, невиконання покладених
на неї судом обов'язків є підставами для скасування звільнення від покарання
та направлення такої жінки для подальшого відбування покарання,
призначеного за вироком суду; у ст. 389-2 КК України однією з форм
злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт передбачено відмову від виконання роботи, вид
якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів
протягом місяця без поважних причин; у ч. 1 ст. 402 КК України непокора як
військовий злочин визначається у вигляді невичерпного переліку як відкрита
відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання
наказу; у ч. 1 ст. 409 передбачено кримінальну відповідальність за ухилення
військовослужбовця від несення обов‘язків військової служби шляхом
самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи
іншого обману, а в ч. 2 цієї статті – за відмову від несення обов‘язків
військової служби. Таким чином, законодавець не вбачає змістовних
відмінностей між ухиленням, виконанням, з одного боку, та відмовою,
з іншого.
Проаналізувавши монографічні праці, в яких надана кримінальноправова характеристика таких діянь, як ухилення та невиконання, доходимо
таких основних висновків:
– ухилення розглядається науковцями як бездіяльність, що полягає
у цілеспрямованому невиконанні покладених на особу обов‘язків. При цьому
не вказуються форми такої бездіяльності [150, с. 9; 222, с. 10]. Окремі
науковці,

констатуючи,

що

невиконання

може

вчинятися

шляхом

бездіяльності, фактично визначають формою відповідної протиправної
поведінки

дію

особи.

Наприклад,

С. О.

Ященко,

характеризуючи
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невиконання угоди про примирення, розуміє під ним бездіяльність у формі:
1) невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
(повна);2) неналежне виконання угоди (часткове); 3) ухилення від виконання
угоди, що характеризує активні дії злочинної бездіяльності – порушення
умов угоди [266, с. 9];
– ухилення – це пасивна поведінка («чиста» бездіяльність) або
поєднання її активної та пасивної поведінки («змішана» бездіяльність) [137,
с. 11];
– ухилення та невиконання правового обов‘язку можуть мати форму як
дії, так і бездіяльності. Так, С. П. Старосольська відзначає, що «ухилення від
відбування покарання, не пов‘язаного з ізоляцією особи – діяння (дія чи
бездіяльність) особи, яка відбуває призначене судовим рішенням, що набрало
законної сили, відповідний вид покарання, спрямованих на свідоме
порушення встановлених їй правообмежень» [224, с. 10]. Такої ж думки
притримуються й інші вчені [17, с. 10; 22, с. 9; 111, с. 12; 139, с. 8; 226, с. 12;
254, с. 8];
– ухилення передбачає обов‘язкове поєднання бездіяльності та дії [214,
с. 8];
– ухилення може бути вчинене як дією, так бездіяльністю, а також
може мати комбінований характер [155, с. 10];
– за ухилення настає кримінальна відповідальність лише у разі, коли
в особи була реальна можливість виконати правовий обов‘язок [137, с. 11;
150, с. 9];
– за ухилення настає кримінальна відповідальність у разі відсутності
поважних причин [213, с. 11];
– ухилення визначається через поняття відмови від виконання
правового

обов‘язку.

Наприклад,

А. А. Александрова

вважає,

що

найпоширенішими способами ухилення від призову за мобілізацією
є письмова відмова від призову за мобілізацією, або свідоме ігнорування
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отриманого письмового повідомлення про необхідність приступити до
військової служби» [6, с. 10].
Таким чином, у теорії кримінального права України не вироблено
уніфікованого розуміння понять невиконання та ухилення від виконання
правового обов‘язку, а також їх співвідношення з поняттям відмови від
виконання такого обов‘язку.
Як було зазначено у підрозділі 1.4 цієї праці, для ухилення та
невиконання не характерна конотація прямоти, чіткості та явної вираженості.
Ухиляючись та не виконуючи покладені на неї правові обов‘язки, особа ніби
діє неявно, прямо не заявляючи про небажання щось виконувати. При цьому
і ухилення, і невиконання як суспільно небезпечні діяння можуть бути
вчинені лише у формі бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як
відмова, − це завжди активна поведінка суб‘єкта. При цьому для відмови,
на відміну від ухилення та невиконання, характерним є демонстративний
характер дій особи, що й становить сутність відповідного поняття, є його
серцевиною. Відмова може бути усною, письмовою. Водночас, на нашу
думку, відмова не може мати місця у формі конклюдентних дій, оскільки
у цьому випадку слід вести мову про ухилення або невиконання правового
обов‘язку. Також і ухилення, і невиконання, як випливає з семантичного
значення відповідних слів, завжди «розтягнуті» у часі, тоді як відмова від
виконання правового обов‘язку – це завжди одномоментна дія.
Продовжуючи дослідження проблеми розмежування ухилення та
невиконання правового обов‘язку, з одного боку, та відмови від його
виконання, відзначимо таке. Виокремлені нами у підрозділі 1.4 дисертації
об‘єктивні ознаки відмови від виконання правового обов‘язку, а саме
усвідомлена та волима активна поведінка особи; відкритість, категоричність,
демонстративний характер, одномоментність, добровільність, впливають на
визначення моменту закінчення відмови від виконання правового обов‘язку.
На нашу думку, зважаючи на одномоментність відмови, це суспільно
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небезпечне діяння слід вважати закінченим кримінальним правопорушенням
з моменту відповідного негативного волевиявлення суб‘єкта не виконувати
покладений на нього правовий обов‘язок. Таким чином, склади кримінальних
правопорушень, в яких відмова визнається діянням, слід відносити
до формальних. Водночас склади кримінальних правопорушень, в яких
суспільно небезпечне діяння виражене як ухилення від виконання чи
невиконання правового обов‘язку, належать до триваючих та, відповідно,
вважається закінченим кримінальним правопорушенням не з моменту, коли
було припинено злочинний стан особи, а з того часу, коли у вчиненому є всі
ознаки того чи іншого закінченого складу правопорушення [65, с. 5, 6].
Отже, поняття «ухилення», «невиконання», з одного боку, та
«відмова», з іншого, мають відмінний лексичний зміст. Таке лінгвістичне
тлумачення повинно впливати і на з‘ясування змісту відповідних суспільно
небезпечних діянь у статтях Особливої частини КК України. Тобто, не варто
визначати зміст поняття «відмова» через «ухилення» та «невиконання» чи
навпаки, оскільки це самостійні суспільно небезпечні діяння. Окремі
науковці

саме

з

використанням

відповідного

правила

тлумачення

інтерпретують зміст поняття відмови. Так, на думку А. М. Бойка, відмова
свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без
поважних причин від виконання покладених обов‘язків в суді, ВРП, КСУ
тощо (ст. 385 КК України) − це «відкритий прояв небажання свідка давати
показання, а експерта, перекладача – виконувати покладені на них обов‘язки»
[143, с. 899]. М. І. Хавронюк вважає, що відмова у ч. 2 ст. 409 КК України –
це «найзухваліша форма злочину, передбаченого ст. 409, полягає в тому, що
військовослужбовець відкрито, не вдаючись до обману, заявляє про своє
небажання нести такі обов‘язки та/або фактично припиняє їх виконувати.
Тобто зазначена відмова може полягати і в бездіяльності – коли
військовослужбовець, хоч і перебуває на території військової частини
(у місці служби) (або, якщо він є, наприклад, особою офіцерського складу,
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систематично з‘являється на службу), але демонстративно не виконує
обов‘язків військової служби, явно ігноруючи встановлений порядок її
проходження» [85, с. 877]. Проте окремі науковці не розрізняють зміст
понять «відмова», «ухилення» та «невиконання». Наприклад, В.І. Тютюгін
вважає, що відмова у ст. 385 КК це «ухилення особи, викликаної як свідок,
призначеної експертом або перекладачем, від виконання покладеного на
нього процесуального обов‘язку за відсутністю поважних причин» [113,
с. 1075]. Такий підхід є неприпустимим, оскільки порушує таке логічне
співвідношення між поняттями, як відношення нетотожності. Одне з понять
не може визначатися через інше, якщо їх зміст є відмінним.
Варто звернути увагу на те, що «відмова», з одного боку, та «ухилення»
або «невиконання», з іншого, під час конструювання кримінально-правових
норм використовуються законодавцем у конкретній статті Особливої частини
КК України альтернативно. Це означає, що караною визнається одна з форм
суспільно небезпечних діянь, наведених вище. Виняток становить ст. 409
«Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим
способом»,

в

якій

у

частині

першій

криміналізовано

ухилення

військовослужбовця від несення обов‘язків військової служби шляхом
самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи
іншого обману, а в частині другій – відмову від несення обов‘язків військової
служби. С.О. Харитонов, характеризуючи друге суспільно небезпечне діяння,
пише таке: «відмова від несення обов‘язків військової служби з об‘єктивної
сторони характеризується тим, що військовослужбовець відкрито, не
вдаючись до обману, усно, письмово чи в інший спосіб виражає своє
небажання нести військову службу або виконувати окремі її обов‘язки і
фактично припиняє їх виконання. Відмова можлива у двох формах. Поперше, у формі відкритої заяви про небажання нести військову службу
з подальшим фактичним припиненням виконання обов‘язків за нею. При
цьому сама лише така заява, якою б категоричною вона не була, не може
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розглядатися як відмова від несення обов‘язків військової служби, якщо вона
не супроводжується фактичним припиненням їх виконання. По-друге,
у формі явного, фактичного припинення виконання обов‘язків військової
служби,

хоча

б

це

не

супроводжувалося

відповідною

заявою

(військовослужбовець демонстративно не виконує своїх обов‘язків, ігнорує
вимоги командира нести службу)» [94, с. 70].
Такий підхід вважається виправданим, оскільки він базується на
семантичному значенні слова «відмова» в українській мові, що аналізувалося
нами вище (підрозділ 1.4).
Проте має місце й інша думка. А. М. Ониськів вважає, що «відмова від
несення обов‘язків військової служби – це бездіяльність військовослужбовця,
яка полягає у невиконанні ним військового обов‘язку. При цьому саме
невиконання може носити як пасивний, так і активний характер і на
кваліфікацію не впливає» [153, с. 156]. Автор робить висновок про
доцільність виключення ч. 2 ст. 409 КК України [153, с. 199, 202].
Погодитися з такою пропозицією не можемо. Саме у цій нормі, на нашу
думку, проявляється повнота криміналізації суспільно небезпечних діянь.
Якщо б у цій статті встановлювалася б відповідальність лише за відмову
від несення обов‘язків військової служби, то військовослужбовець міг би
уникнути відповідальності. І, навпаки, враховуючи нетотожність понять
«відмова» та «ухилення», криміналізація лише ухилення військовослужбовця
від несення обов‘язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом
симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману, фактично
залишала б поза межами кримінально-правового реагування прояви відкритої
та категоричної відмови виконувати покладені на особу обов‘язки несення
військової служби.
Таким

чином,

для

уникнення

прогалин

кримінально-правового

регулювання у випадку, коли законодавець криміналізує відмову від
виконання правового обов‘язку, доцільно вирішувати питання про визнання
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кримінально караним і ухилення від виконання правового обов‘язку. У тих
випадках,

коли

з

об‘єктивної

сторони

те

чи

інше

кримінальне

правопорушення може мати прояв як відмови від виконання правового
обов‘язку, так і ухилення від його виконання, доцільно передбачати у статтях
вказані діяння як альтернативні або вміщувати відмову від виконання
правового обов‘язку та ухилення від його виконання у самостійних частинах
статті Особливої частини КК України.
Криміналізації ухилення від виконання правового обов‘язку без
визнання

протиправним

відмови

від

його

виконання

є

абсолютно

виправданою. Наприклад, у ст. 164 КК України передбачено відповідальність
за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на
утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання
неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні.
Відмова сплатити аліменти не утворює складу цього злочину об‘єктивно,
оскільки протиправними є не слова винуватого, а його реальна поведінка,
спрямована на невиконання правового обов‘язку – сплати аліментів,
встановлених рішенням суду. Окрім того, для оцінки поведінки особи як
злочину важливо встановити тривалість часу, упродовж якого особа не
виконує рішення суду щодо сплати відповідних коштів [65, с. 7, 8].
Отже, підводячи підсумок, відзначаємо, що відмова та ухилення чи
невиконання правового обов‘язку змістовно відрізняються. Доведено, що такі
терміни, як «ненадання», «невиплата», «неповідомлення», «неподання», які
використовуються для позначення суспільно небезпечного діяння у статтях
Особливої частини КК України, характеризуються дихотомічним змістом,
оскільки охоплюють як відмову від виконання правового обов‘язку, так і
ухилення від його виконання. Констатовано, що ухиляючись та не
виконуючи покладені на неї правові обов‘язки, особа ніби діє неявно, прямо
не заявляючи про небажання щось виконувати; ухилення і невиконання як
суспільно небезпечні діяння можуть бути вчинені лише у формі бездіяльності
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(«чистої» чи «змішаної»), тоді як відмова – це завжди активна поведінка
суб‘єкта, яка має демонстративний характер, що не характерне для ухилення
та невиконання правового обов‘язку; ухилення і невиконання правового
обов‘язку завжди тривалі, тоді як відмова від виконання правового обов‘язку
– це одномоментна дія.

Висновки до розділу 1
Ураховуючи розуміння понять «юридичний обов‘язок», «правовий
статус особи», «реалізація» у теорії права, зроблено висновок, що правові
обов‘язки, як і права людини, що у цілому становлять ядро її правового
статусу, можуть бути реалізовані у порядку та спосіб, визначений
законодавством України. При цьому відмова від виконання правового
обов‘язку є формою реалізації правового статусу особи та тягне різні правові
наслідки у приватних та публічних галузях права. У разі відмови особи
від виконання правового обов‘язку, що можлива відповідно до порядку,
врегульованого нормами приватних галузей права (наприклад, цивільноправовими нормами), юридична відповідальність не настає. Стосовно
публічних галузей права, до яких належить і кримінальне право України,
відмова особи від виконання правових обов‘язків (конституційних чи
галузевих) тягне настання кримінальної відповідальності.
Констатовано, що реалізація правового обов‘язку крізь призму
кримінальної відповідальності за відмову від його виконання слід розглядати
у межах активного та охоронного типу правовідносин, коли на особу
покладається обов‘язок діяти певним чином (активний тип правовідносин) та
обов‘язок зазнати правообмежень за відмову від його виконання як наслідок
притягнення

її

до

кримінальної

відповідальності

(охоронний

тип

правовідносин). Зроблено висновок, що під час реалізації правового
обов‘язку у межах активного типу правовідносин, навіть у випадку
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формування наміру відмовитися від його виконання, замах на вчинення
відмови неможливий. Водночас сама по собі відмова від виконання
правового обов‘язку перериває активний тип правовідносин та перетворює
його в охоронний. У зв‘язку з чим констатовано, що відмова від виконання
правового обов‘язку належить до тих кримінальних правоворушень,
на вчинення яких замах неможливий.
Розглянуто «пари», а саме правовий обов‘язок особи та стаття, що
передбачає кримінальну відповідальність за відмову від його виконання.
Обов‘язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст. 51 Конституції
України, глава 13 СК України) та настання негативних наслідків для
засудженої жінки, яка була звільнена від покарання та відмовилася від
дитини, у виді направлення для відбування вказаного покарання (ч. 5 ст. 79,
ч. 5 ст. 83 КК України). Обов‘язок розпорядників інформації надавати її за
запитами осіб, з урахуванням винятків, передбачених законодавством
України (Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної
інформації») та незаконна відмова у доступі журналіста до інформації
(ст. 171 КК України). Обов‘язок керівника навчального закладу зарахувати
особу на навчання, що випливає зі ст. 53 Конституції України, а також
з регулятивного законодавства у сфері освіти, та незаконна відмова
у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності (ч. 1 ст. 183
КК України). Обов‘язок водія пройти медичний огляд з метою встановлення
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
(Правила дорожнього руху) та відмова особи, яка керує транспортним
засобом,

від проходження

відповідно

такого

медичного

освідування

(ст. 286-1 КК України). Обов‘язок свідка, перекладача давати показання,
висновок

та

здійснювати

переклад,

що

закріплений

у

галузевому

законодавстві, та відмова свідка від давання показань або відмова експерта
чи перекладача від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385
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КК України). Обов‘язковість державного примусу та відмова від виконання
роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше
двох разів протягом місяця без поважних причин як форма злісного ухилення
від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт
(ст. 389-2 КК України). Обов‘язок громадяни України відбувати військову
службу відповідно до Закону України (ст. 65 Конституції України, ст. 1
Закону України «Про загальний військовий обов‘язок і військову службу») та
відмова від несення обов‘язків військової служби (ч. 2 ст. 409 КК України).
Обов‘язок підлеглого виконувати наказ або розпорядження командира
(Дисциплінарний статут ЗСУ) та непокора, тобто відкрита відмова виконати
наказ начальника (ст. 402 КК України) і відмова під час бою діяти зброєю
(ст. 429 КК України).
Зроблено висновок, що диспозиції тих статей КК України, в яких
передбачається кримінальна відповідальність за відмову від виконання
правового обов‘язку, належать до бланкетних. А тому у разі кримінальноправової оцінки діянь суб‘єкта кримінального правопорушення, що
полягають у відмові від виконання правового обов‘язку, необхідно у першу
чергу з‘ясувати, чи зобов‘язана була особа діяти певним чином, яким
конкретно нормативно-правовим актом на неї було покладено певний
обов‘язок, чи знала вона про його існування тощо.
Здійснено диференціацію відмови у кримінально-правовому вимірі.
Зроблено висновок, що відмова у КК України може мати як негативне, так і
позитивне значення. У першому випадку йдеться про відмову особи від
виконання правового обов‘язку як суспільно небезпечне діяння, за яке настає
кримінальна відповідальність та про відмову як підставу не притягнення
особи до кримінальної відповідальності (добровільна відмова (ст. 17),
добровільна відмова співучасників (ст. 31), відмова від виконання явно
кримінально протиправного наказу або розпорядження (ч. 3 ст. 41)).
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У зв‘язку з цим допускається наявність відмінних ознак поняття «відмова»
у вказаних контекстах (негативному та позитивному).
Визначено варіанти використання поняття «відмова» у законодавчих
конструкціях статей Загальної та Особливої частини КК України. Їх аналіз
дозволив узагальнити такі види відмови як елемента законодавчих
конструкцій статей КК: І. Залежно від частини КК України, у статтях якої
передбачено відмову: 1) як елемент законодавчої конструкції статей
Загальної частини; 2) як елемент законодавчих конструкцій статей Особливої
частини. ІІ. Залежно від кримінально-правових наслідків відмови: 1) як
спосіб реалізації правового статусу, що не тягне таких наслідків; 2) як спосіб
реалізації правового статусу, що тягне такі наслідки. ІІІ. Залежно від
функціонального

призначення

відмови

як

елемента

законодавчих

конструкцій статей КК України: 1) як підстава звільнення від кримінальної
відповідальності; 2) як підстава диференціації кримінальної відповідальності;
3) як юридична підстава відмови від звільнення від покарання жінки; 4) як
криміноутворююча ознака. Відмову у статтях Особливої частини КК України
класифіковано

на

такі

види.

І.

Залежно

від

виду

кримінальних

правопорушень, в яких відмова є елементом законодавчих конструкцій:
1) проти особи; 2) проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3) проти
правосуддя; 4) військові кримінальні правопорушення. ІІ. Залежно від
властивості відмови: 1) без вказівки на її властивість; 2) незаконність відмови
(ст. 171, ч. 1 ст. 183); 3) відкритість відмови (ст. 402). ІІІ. Залежно від
наявності інших діянь у диспозиції статті (частини статті), в якій
передбачається кримінальна відповідальність за відмову, а саме відмова як:
1) самостійне діяння; 2) одне з обов‘язкових діянь; 3) одне з альтернативних
діянь.
На

підставі

аналізу

наукової

юридичної

літератури,

в

якій

висвітлюється проблема юридичної відмови, а також відмови у галузевих
наукових дослідженнях, запропоновано визнавати відмову від виконання
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правового обов‘язку міжгалузевим поняттям. Відмову від виконання
правового обов‘язку віднесено до наскрізних кримінально-правових понять,
яке використовується законодавцем у статтях як Загальної, так і Особливої
частини КК України. З огляду на це відмова від виконання правового
обов‘язку потребує самостійного теоретичного дослідження.
Відмові

від

виконання

правового

обов‘язку

як

наскрізному

кримінально-правовому поняттю притаманні істотні ознаки, до яких
віднесено

активність

поведінки

особи,

відкритість,

категоричність,

демонстративний характер, одномоментність, добровільність (об‘єктивні
ознаки), усвідомленість, волимість, прямий умисел (суб‘єктивні ознаки).
Установлено відмінність відмови від виконання правового обов‘язку
від суміжних понять, що позначають суспільно небезпечне діяння, а саме
ухилення, невиконання, ненадання, невиплата, неповідомлення, неподання,
які використовуються для позначення суспільно небезпечних діянь у статтях
Особливої частини КК України. Констатовано, що ухиляючись та не
виконуючи покладені на неї правові обов‘язки, особа ніби діє неявно, прямо
не заявляючи про небажання щось виконувати; ухилення і невиконання як
суспільно небезпечні діяння можуть бути вчинені лише у формі бездіяльності
(«чистої» чи «змішаної»), тоді як відмова – це завжди активна поведінка
суб‘єкта, яка має демонстративний характер, що не характерне для ухилення
та невиконання правового обов‘язку; ухилення і невиконання правового
обов‘язку завжди тривалі, тоді як відмова від виконання правового обов‘язку
– це одномоментна дія. Водночас терміни «ненадання», «невиплата»,
«неповідомлення», «неподання» характеризуються дихотомічним змістом,
оскільки позначають поняття, які охоплюють як відмову від виконання
правового обов‘язку, так і ухилення від його виконання.
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РОЗДІЛ 2
ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ПРАВОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ У СТАТТЯХ
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

2.1 Відмова жінки від дитини як підстава її направлення для
відбування покарання, призначеного за вироком суду
Звільнення від покарання та його відбування є важливим засобом
кримінально-правового

реагування

держави

на

вчинення

особою

кримінального правопорушення. «…На різних етапах реалізації кримінальної
відповідальності можуть виникати певні юридичні факти, що зумовлюють
недоцільність призначення засудженому покарання, реального чи повного
виконання

призначеного

покарання,

неспроможність

досягнення

застосуванням покарання його мети, неможливість виконання засудженим
призначеного йому покарання» [81, с. 6]. Водночас негативна поведінка
особи, яка була звільнена від покарання та його відбування, може стати
підставою для юридичної відміни такого сприятливого кримінальноправового інституту стосовно неї. Не є винятком і норми про звільнення
жінок від покарання та його відбування, що передбачені у статтях 79 та 83
КК України.
Однією з підстав скасування звільнення від покарання та його
відбування для жінки та її направлення для подальшого відбування
покарання, є відмова жінки від дитини, що свідчить про її негативну
поведінку протягом строку, коли до неї не застосовувалося реальне
покарання. Незважаючи на те, що відповідна норма існує з моменту набрання
чинності КК України, аналіз наукової літератури свідчить, що відповідна
підстава

направлення

жінки

для

подальшого

відбування

покарання

науковцями окремо не досліджувалася. Вона розглядається у загальному
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контексті характеристики звільнення від відбування покарання жінок такими
вченими, як О. П. Горох, В. О. Меркулова, Є. С. Назимко, О. О. Наумова,
Є. О. Письменський,

Г. В. Плахотник,

М. І. Хавронюк,

І. В. Шимончук

та іншими. Варто відзначити, що відмова від дитини – це міжгалузева
проблема, яка досліджувалася також фахівцями з сімейного права. У цій
царині виокремимо, зокрема, науковий доробок В. Москалюка, О. Розгон,
Г. Уразової. Однак і правознавці у галузі сімейного права приділяли
недостатньо уваги проблемі доктринального тлумачення поняття «відмова
від дитини». Ураховуючи викладене вище, питання наукового дослідження
відмови від дитини як підстави її направлення для відбування покарання
(статті 79, 83 КК України) є актуальним та своєчасним.
Звільнення від покарання жінок (статті 79, 83 КК України) з-поміж
норм інституту звільнення від покарання займає особливе місце, оскільки
відображає аспекти гендерної політики України [244] та спрямоване на
захист інтересів дитини [131]. У вказаних статтях законодавець чітко
визначає підстави направлення жінок для відбування покарання за вироком
суду. Такі підстави є альтернативними, стосуються переважно неналежного
виконання засудженою своїх батьківських обов‘язків та є обов‘язковими для
прийняття відповідного рішення. Однією з таких підстав є відмова
засудженою від дитини. Альтернативно з нею названо: передача дитини
у дитячий будинок, зникнення з місця проживання, ухилення від виховання
дитини, догляду за нею, невиконання покладених на неї судом обов‘язків або
систематичне

вчинення

правопорушень,

що

потягли

за

собою

адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на шлях
виправлення. Невиконання покладених на засуджену судом обов‘язків як
підстава направлення для відбування покарання за вироком суду передбачена
лише у ст. 79 КК України.
Як було зазначено вище, проблема відмови від дитини є міжгалузевою,
оскільки регулюється у сімейному законодавстві України. Так, згідно з ч. 3
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ст. 155 СК України відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить
моральним засадам суспільства [218]. Незважаючи на такий важливий
законодавчий

припис,

у

СК України

відсутня

конкретика

стосовно

встановлення змісту поняття «відмова від дитини», що створює труднощі як
під час застосування норм сімейного права, так і у процесі правозастосовної
діяльності. Як зазначає В. Москалюк, «…в одних випадках відмова від
дитини ототожнюється з дачею батьками або одним з них згоди на
усиновлення дитини (ст. 217 СК України), в інших – з невиконанням
батьками або одним з них свого обов‘язку забрати дитину з пологового
будинку або іншого закладу охорони здоров‘я (ст. 143 СК України).
Наслідком цієї невизначеності є, з одного боку, відсутність належного
врахування інтересів дитини при застосуванні вказаних норм закону,
а з іншого – безпідставне ухилення батьків від виконання своїх обов‘язків
щодо дитини» [134, с. 78].
У підручниках з сімейного права України тлумачення поняття «відмова
від дитини» зазвичай детально не висвітлюється [215; 216; 217]. Окремі
ґрунтовні наукові роботи лише дотично висвітлюють відповідні питання.
Наприклад, у дисертації О. Я. Явор, присвяченій проблемі юридичних фактів
у сімейному праві, йдеться про те, що відмова від новонародженої дитини
є прикладом правомірної поведінки, яка, однак, не є суспільно корисною
[263].
Г. О. Уразова, розглядаючи відмову батьків від дитини у контексті
відмови від особистих немайнових прав, зазначає, що «юридична відмова від
особистих немайнових прав, за загальним правилом, є недопустимою. Проте
у законодавстві міститься прихована (непряма) відмова від деяких особистих
немайнових прав (наприклад, батьків від прав на дитину через надання ними
згоди на її усиновлення). Фактична ж відмова від особистих немайнових благ
існує як суспільне явище, якого неможливо уникнути (наприклад, відмова від
життя, відмова батьків від дитини)» [233, с. 6].
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О. В. Розгон, розглядаючи поняття «відмова від дитини» в аспектах
відмови батьків забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу
охорони здоров‘я без поважної причини і відмови батьків від прав на дитину
шляхом надання ними згоди на усиновлення, робить висновок, що відмова
загалом, на відміну від відчуження, передбачає припинення свого права без
передавання будь-яких прав. Цей автор ідентифікує відмову від дитини як
відмову від здійснення права та відзначає, що відмова від здійснення права
реалізується особою через пасивні дії, при цьому особа не втрачає зазначене
право [210, с. 79, 81].
На думку В. Москалюка, «… буквальне тлумачення поняття «відмова
від дитини» призводить до того, що один суб‘єкт правовідносин
відмовляється від іншого, а це вочевидь є абсурдним твердженням … відмова
від права може полягати у зреченні права та у його передачі іншій особі або
особам. Крім того, відмова від права … передбачає припинення цього права
у тієї особи, яка від нього відмовилась» [134, с. 79]. Автор розглядає поняття
«відмова від дитини» у контексті усиновлення дитини, від якої відмовилися
батьки. На думку В. Москалюка,

«в разі дачі батьками вільної згоди на

усиновлення їх дитини є підстави твердити, що саме ця згода є відмовою від
здійснення суб‘єктивних батьківських прав та виконання батьківських
обов‘язків щодо дитини … при цьому відмова батьків від здійснення
суб‘єктивних батьківських прав та виконання батьківських обов‘язків може
бути здійснена шляхом активних дій – надання про це письмової посвідченої
нотаріусом згоди на усиновлення дитини» [134, с. 80]. На його думку,
відмова від здійснення батьківських прав та обов‘язків повинна бути
підтверджена таким юридичним фактом, як набрання чинності рішенням
суду про усиновлення дитини. Водночас В. Москалюк зазначає, що не будьяка відмова батьків від дитини є неправозгідною. Він наводить приклад, коли
матір залишає дитину у пологовому будинку. Науковець вважає, що це
«…з правової точки зору призводить до виникнення між нею та дитиною
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батьківських правовідносин навіть в тому разі, якщо вона сама не здійснила
реєстрації дитини. Вказана поведінка матері не є відмовою від здійснення
нею своїх суб‘єктивних батьківських прав та виконання обов‘язків, але не
тому, що вони не виникли, а тому, що відмова здійснена без дотримання
передбачених у законі вимог» [134, с. 80–81].
Таким чином, у теорії сімейного права України відсутнє єдине
доктринальне бачення того, що слід розуміти під відмовою від дитини.
У доктрині кримінального права України майже не розглядається питання
змісту поняття «відмова від дитини» у статтях 79 та 83 КК України.
У спеціальному монографічному дослідженні О. О. Наумова йдеться про те,
що відмова жінки від дитини означає «повне та остаточне припинення
сімейних (цивільно-правових) відносин між матір‘ю та дитиною» [146,
с. 157]. Якщо проаналізувати подальші міркування цього науковця, то стає
зрозумілим, що він пов‘язує відмову від дитини з тим, що матір (жінка, до
якої були застосовані ст. 79 або ст. 83 КК України ) залишає свою дитину
у пологовому будинку. При цьому відповідна відмова має бути офіційно
оформлена, а відповідний юридичний факт підтверджений рішенням суду
про позбавлення матері батьківських прав [146, с. 157–158].
Нами було проаналізовано судові рішення у цивільних справах, де
констатовано факт відмови від дитини, та судові рішення у кримінальних
справах, в яких вирішується питання про направлення жінки для відбування
покарання за вироком суду.
Аналіз рішень судів у цивільних справах, якими було констатовано
факт відмови від дитини показав таке. Відмова батьків від дитини зазвичай є
юридичним фактом для позбавлення їх батьківських прав. Так, у ст. 164
СК України підставами для позбавлення батьківських прав названо такі:
батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу
охорони здоров‘я без поважної причини і протягом шести місяців не
виявляли щодо неї батьківського піклування (п. 1 ч. 1); батьки ухиляються
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від виконання своїх обов‘язків щодо виховання дитини та/або забезпечення
здобуття нею повної загальної середньої освіти (п. 2 ч. 1) [218]. При цьому
у багатьох

рішеннях

судів

мотивується

наявність

однієї

з

підстав

позбавлення батьківських прав, названих вище, з урахуванням того, що
батьки або один із них відмовилися від дитини [203].
Оскільки сімейне законодавство України передбачає можливість
позбавлення батьківських прав як матері, так і батька дитини, відмова від
дитини у проаналізованих нами рішеннях стосувалася їх обох. Однак
у більшості рішеннях відмова від дитини констатувалася з боку матері.
Юридичні факти, якими підтверджується факт відмови від дитини,
у проаналізованих рішеннях у цивільних справах є різними. Насамперед,
це письмова заява про відмову від дитини та складання акту закладу охорони
здоров‘я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір
або батько) відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу
охорони здоров‘я [207]. Цей юридичний факт у судовій практиці найбільш
поширений (26 проаналізованих рішень). У багатьох рішеннях суди
встановлюють сукупність юридичних фактів на підтвердження відмови
батьків від дитини: складання вказаного вище документа про відмову від
дитини, проведення реєстрації дитини на підставі ч. 1 ст. 135 СК України,
взяття її на профілактичний облік до служби у справах дітей, влаштування
до спеціалізованого будинку дитини, перебування на повному державному
забезпеченні [204].
В судових рішеннях додатковими юридичними фактами відмови від
дитини називалися: складання нотаріально посвідченої заяви про відмову від
дитини та надання згоди на її усиновлення [202; 209], надання дитині статусу
такої, що позбавлена батьківського піклування [208]; проживання дитини
окремо від батьків, наприклад, у родичів, перебування на їх утриманні
та відсутність у батьків інтересу до дитини [203].
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Під час дослідження проблеми тлумачення поняття «відмова від
дитини» у кримінальному праві України нами також було проаналізовано
50 ухвал, в яких вирішувалося питання про направлення жінки, до якої було
застосовано ст. 79 або ст. 83 КК України, для відбування покарання
за вироком суду. Лише у трьох з них вирішувалося питання про те, чи мала
місце з її боку відмова від дитини.
Так, в ухвалі Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від
02 лютого 2016 року у справі № 205/475/16-к констатовано, що відмова від
дитини полягає у тому, що жінка не зареєструвала народжену дитину, не бере
участі в догляді за нею, а спеціалізованим клінічним медичним центром та
органом внутрішніх справ складено акт про дитину, покинуту в пологовому
будинку [241].
Згідно з ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від
13 квітня 2016 року у справі № 489/5213/15-к відмова від дитини була
констатована у тому випадку, коли дитина, від якої відмовилася жінка,
починаючи з двомісячного віку до часу розгляду справи у суді проживає
разом зі своїм батьком. Як відзначив у рішенні суд, цю жінку рішенням
місцевого суду було позбавлено батьківських прав по відношенню до її
доньки у зв‘язку з тим, що вона ухилялась від виконання батьківських
обов‘язків по вихованню своєї дитини [235].
В ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 22 квітня
2016 року у справі № 755/6577/16-к встановлено, що має місце відмова жінки
від дитини, однак не конкретизовано, у чому вона виразилася. Мотивуючи
своє рішення, суд зазначив, що засуджена у період іспитового строку
відмовилась від дитини, передала свою дитину до дитячого будинку, не
виконує покладених на неї обов‘язків, систематично вчиняє правопорушення
[238].
Таким чином, у кримінальному праві України (йдеться як про науку,
так і про правозастосовну практику) не вироблено стандарту поняття
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«відмова від дитини». Ураховуючи й відсутність дефініції цього поняття
у сімейному праві України, вочевидь, що воно належить до оцінних, під
якими розуміються «поняття з невизначеним змістом, у яких фіксуються
найбільш загальні ознаки певних явищ, предметів, конкретизація змісту яких
здійснюється суб‘єктами, які інтерпретують і застосовують кримінальний
закон України» [87, с. 333].
Визначаючи зміст поняття «відмова від дитини» у статтях 79 та 83
КК України, пропонуємо виходити з таких положень.
По-перше,

законодавець

у

вказаних

вище

статтях

називає

альтернативні підстави для скасування звільнення від покарання відповідної
категорії жінок з направленням їх для подальшого відбування покарання за
вироком суду. Такими альтернативними підставами виступають: відмова
засудженої жінки від дитини, передача дитини у дитячий будинок, зникнення
з місця проживання, ухилення від виховання дитини, догляду за нею,
невиконання покладених судом обов‘язків (лише у ст. 79 КК України) або
систематичне

вчинення

правопорушень,

що

потягли

за

собою

адміністративні стягнення. Ураховуючи те, що законодавець передбачає
вичерпний

перелік

підстав

направлення

засудженої

для

відбування

покарання за вироком суду, то й зміст поняття «відмова від дитини» має
визначатися

«від

протилежного».

Відповідним

поняттям

повинні

охоплюватися ті випадки, які не включаються у зміст інших підстав
направлення засудженої для відбування покарання за вироком суду [66,
с. 70].
По-друге, підставою направлення жінки для подальшого відбування
покарання за вироком суду є не лише наявність однієї з підстав, перелічених
у ч. 5 ст. 79 чи ч. 5 ст. 83 КК, а й свідчення того, що вона не бажає стати на
шлях виправлення. Тобто, суд, приймаючи рішення щодо направлення жінки
для відбування покарання за вироком суду, повинен визначити, що вона
відмовилася від дитини та не бажає стати на шлях виправлення. Наявність
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відповідної

умови

є релевантним

такій

меті

застосування

інституту

звільнення від покарання жінок (статті 79, 83 КК України), як охорона
дитини. Окрім того, звільнення від покарання може здійснюватися лише
стосовно тієї категорії жінок, які є матерями або збираються ними стати.
Таким чином, суди в ухвалах про скасування застосування до жінок
положень ст. 79 або ст. 83 КК України повинні встановити наявність однієї
з підстав для цього (серед яких – відмова від дитини) та те, що вона тим
самим не бажає стати на шлях виправлення. При цьому з урахуванням мети
застосування статей 79 та 83 КК України небажання жінки стати на шлях
виправлення повинне встановлюватися судами крізь призму невиконання
матір‘ю своїх батьківських обов‘язків стосовно своєї дитини [66, с. 70].
По-третє,

поняття

«відмова

від

дитини»

є

міжгалузевим

спеціалізованим та запозичене у поняттєвий апарат кримінального права
України з сімейного права. Тому (за загальним правилом) кримінальноправове значення цього поняття повинне здійснюватися крізь призму
встановлення його змісту у сімейному праві України. Проте, як зазначалося
вище, поняття «відмова від дитини», незважаючи на його використання
у СК України, має у ньому невизначений зміст, а тому належить як
у сімейному праві України, так і в кримінальному праві України до оцінних
та потребує встановлення змісту у кожному конкретному випадку
з урахуванням усіх обставин [66, с. 51].
По-четверте, поняття «відмова від дитини» що вживається у статтях
79 та 83 КК України, має тлумачитися з урахуванням загальних підходів
до поняття «відмова» у кримінальному праві України. Як було відображено
у підрозділі 1.3 дисертації, «суттєвими ознаками поняття «відмова» як
суспільно небезпечного діяння є: активна усвідомлена вольова поведінка
суб‘єкта

(дія);

відкритість,

одномоментність» [65, с. 5].

категоричність,

демонстративність;
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По-п’яте, ураховуючи міжгалузевий характер поняття «відмова від
дитини» та первісне його значення у сімейному праві України, вважаємо, що
відмова від дитини у статтях 76 та 83 КК України має місце у випадку, коли
встановлений будь-який юридичний факт, що свідчить про відмову матері
від дитини. Ним може бути один з юридичних фактів, що аналізувався нами
вище: складений акт про дитину, яку відмовилися забрати з пологового
будинку, іншого закладу охорони здоров‘я відповідно до законодавства
України [5]; реєстрації дитини на підставі ст. 135 СК України; взяття дитини
на профілактичний облік відповідно до встановленого нормативного порядку
[158]; влаштування дитини до дитячого будинку та загальноосвітньої школиінтернату [162]; позбавлення матері батьківських прав. На нашу думку,
відмова від дитини як наслідок направлення жінки для відбування покарання
за вироком суду може мати місце у випадку, коли буде підтверджено факт,
що дитина проживає з іншими родичами, перебуває на їхньому утриманні,
а жінка не виявляє інтересу до дитини, не виконує своїх обов‘язків стосовно
неї. Факт, що відмова від дитини стала підставою її усиновлення іншими
особами, для кримінального права України, на нашу думку, є індиферентним
[66, с. 52].
Отже, відмова від дитини – це міжгалузеве спеціалізоване поняття, що
використовується у КК України та запозичене з сімейного права України. Під
час його тлумачення та застосування відповідно до положень ст. 79 та 83
КК України слід вживати його у сімейно-правовому значенні.

2.2 Відмова від виконання правового обов’язку у статтях про
кримінальні правопорушення проти особи
У КК України відмова від виконання правового обов‘язку передбачена
як суспільно небезпечне діяння у таких статтях про кримінальні
правопорушення проти особи: 146-1– відмова представника держави, в тому
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числі іноземної, визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, 171 − незаконна відмова
у доступі журналіста до інформації, ч. 1 ст. 183 – незаконна відмова
у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності.
Відмова представника держави, в тому числі іноземної, визнати
факт арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини
в будь-якій іншій формі (ст. 146-1 КК України). Внесення цієї статті до
КК України здійснене на виконання міжнародних зобов‘язань України.
Йдеться про Міжнародну конвенцію про захист усіх осіб від насильницьких
зникнень від 20 грудня 2006 року [132]. У ст. 2 вказаного міжнародного
документу роз‘яснено, насильницьким зникненням уважається арешт,
затримання, викрадення чи позбавлення волі в будь-якій іншій формі
представниками держави чи особами або групами осіб, які діють з дозволу, за
підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт
позбавлення волі або приховування даних про долю чи місцезнаходження
зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без захисту закону.
Це ж поняття передбачається у Статуті Міжнародного кримінального
Суду (Римський статут міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998
року), відповідно до якого насильницьке зникнення людей визнається
злочином проти людяності та згідно з пунктами «і» п. 3 ст. 7 означає арешт,
затримання або викрадення людей державою, або політичною організацією
або з їх дозволу, за їх підтримки або з їх згоди, при подальшій відмові
визнати

таке

позбавлення

волі

або

повідомити

про

долю

чи

місцезнаходження цих людей з метою позбавлення їх захисту з боку закону
протягом тривалого періоду часу [201].
У ст. 146-1 КК України встановлена кримінальна відповідальність за
арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної,
з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення
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або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням
даних про долю такої людини чи місце перебування. Відповідне
правопорушення належить до нетяжких

злочинів, оскільки

карається

позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. У ч. 2 цієї статті встановлено
відповідальність за видання наказу або розпорядження про вчинення дій,
зазначених у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому
стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його
підлеглими заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних
органів про злочин. Це правопорушення карається позбавленням волі
на строк від 5 до 7 років, а отже є тяжким злочином.
На момент відсутності вказаної норми у КК окремі науковці
неодноразово пропонували криміналізувати незаконне зникнення. Так,
О. Наумова обґрунтовувала «необхідність криміналізації насильницького
зникнення

людини

у

розділі

ІІІ

Особливої

частини

КК

України

з обов‘язковим урахуванням ознак поняття «насильницьке зникнення»,
передбаченим у ст. 2 цієї Конвенції, а також обставин, що обтяжують
відповідальність та мають бути виокремлені як кваліфікуючі ознаки такого
злочину. Доцільно також встановити відповідальність за насильницьке
зникнення людини в районі проведення антитерористичної операції або на
тимчасово окупованій території» [147, с. 119– 126].
Вчена у галузі міжнародного права В. Ю. Цвікі надала такі
рекомендації стосовно кримінально-правової заборони насильницького
зникнення

у національному

кримінальному

праві:

«1)

закріпити

насильницьке зникнення в якості окремого злочину в національному
кримінальному законодавстві з урахуванням триваючого характеру вказаного
злочину; 2) визнати насильницьке зникнення в якості злочину проти
людяності відповідно до положень конвенції 3) встановити режим
кримінальної відповідальності та визначити відповідну міру покарання за
скоєння даного злочину» [246, с. 200].
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Таким чином, ще до появи відповідної норми в КК України науковці
відзначали необхідність криміналізації вказаних діянь, рекомендуючи
привести національне кримінальне законодавство України у цій частині
у відповідність до міжнародних зобов‘язань України.
Як вбачається з аналізу диспозиції ст. 146-1 КК України, законодавча
модель відповідного складу кримінального правопорушення передбачає
встановлення декількох обов‘язкових суспільно небезпечних діянь, а саме
1) арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної;
2) подальшу відмову визнати факт такого арешту, затримання, викрадення
або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховування
даних про долю такої людини чи місце перебування.
На думку В. О. Навроцького, «якщо у диспозиції статті Особливої
частини названо декілька обов‘язкових діянь, то такий злочин вважається
закінченим з моменту виконання всіх обов‘язкових діянь» [136, с. 139].
Науковці зазвичай не розглядають проблему змісту поняття відмови
у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146-1 КК
України [63]. Хоча в окремих наукових працях відповідні питання
розглядаються у загальних рисах. Зокрема, з точки зору В. В. Ліпіної,
«обов‘язковою ознакою насильницького зникнення є подальша відмова
визнати факт арешту, затримання або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі або приховування даних про долю такої людини чи місце
перебування. Саме за цією ознакою слід розмежовувати насильницьке
зникнення та діяння, передбачені статтями КК України: 365 «Перевищення
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»,
371 «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання
під вартою», 374 «Порушення права на захист» (с. 57) [121,

с. 56–57].

В. Ю. Цвікі констатує, що відмова є елементом насильницького зникнення та
«відрізняє насильницьке зникнення від інших злочинів. В багатьох випадках
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державні органи відмовляються визнати факт позбавлення волі, або ж
стверджують, що володіють інформацією про те, що така особа зникла
добровільно, приєднавшись до певного повстанського руху» [246, c. 49].
Погодимося з вказаною тезою частково. Насправді, подальша відмова
визнати факт арешту, затримання або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі або приховування даних про долю такої людини чи місце
перебування

може

передбаченого

відрізняти

ст.

146-1

склад

кримінального

КК України,

від

правопорушення,

інших

кримінальних

правопорушень.
Під час характеристики насильницького зникнення людини слід
визначити,

хто

є

суб‘єктом

відповідного

складу

кримінального

правопорушення. У диспозиції ч. 1 ст. 146-1 КК України ним названо
представника держави, у тому числі іноземної. Як вбачається з аналізу
диспозиції ст. 146-1 КК України, такий представник держави є суб‘єктом як
першого суспільно небезпечного діяння (арешт, затримання, викрадення або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі), так і другого (відмова
визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі
людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої
людини чи місце перебування). Цей Кодекс у жодній іншій статті не містить
поняття «представник держави», відповідно й у ньому не роз‘яснюється його
зміст. Вказане поняття було запозичене у КК України з Міжнародної
конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня
2006 року [132] без урахування термінологічного поля цього Кодексу. Тому
під час кваліфікації за ст. 146-1 КК України виникатимуть проблеми з тим,
кого слід визнавати представником держави і чи є ним, наприклад, всі
представники влади?
На думку В.Ю. Цвікі, «якщо насильницьке зникнення особи вчиняється
недержавними суб‘єктами в ефективно функціонуючій державі, родичі
зниклої особи наділені можливістю отримати допомогу від відповідних
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державних органів. Крім того, третій елемент акту насильницького
зникнення, відмова надати інформацію про долю зниклої особи, втрачає
зміст у випадку включення недержавних суб‘єктів, оскільки останні не
зобов‘язані, на відміну від держави, надавати таку інформацію» [246, с. 51].
На вказані запитання може дати відповідь лише спеціальне наукове
дослідження. На наш погляд, визначаючи зміст поняття «представник
держави», слід виходити з загальноправового поняття представництва
інтересів певного суб‘єкта, що втілене, зокрема, у ст. 237 ЦК України, в якій
передбачено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона
(представник) зобов‘язана або має право вчинити правочин від імені другої
сторони, яку вона представляє [248]. Тобто, представником держави може
визнаватися виключно особа, яка уповноважена державою представляти її
інтереси, діяти від її імені.
Ураховуючи формулювання складу насильницького зникнення людини
у КК України, виникає ще одне запитання, яке стосується тотожності
суб‘єкта двох обов‘язкових діянь, що утворюють об‘єктивну сторону складу
цього правопорушення. Тобто, чи обов‘язково позбавлення волі людини та
відмова визнати цей факт повинні бути вчинені одним суб‘єктом? Чи це
можуть бути різні особи? Однозначної відповіді на це запитання дати
неможливо, адже формулювання диспозиції ст. 146-1 КК України дає
підстави для різного тлумачення. З урахуванням того, що підставою
кримінальної відповідальності особи є наявність складу кримінального
правопорушення, кваліфікувати дії особи за будь-якою статтею Особливої
частини КК України можна лише тоді, коли в її діях є всі ознаки складу
кримінального правопорушення, визначені у відповідній нормі. Тому й слід
зробити висновок про тотожність суб‘єкта двох обов‘язкових діянь, що
утворюють

об‘єктивну

сторону

насильницького

зникнення

людини.

Водночас це може ускладнити застосування вказаної норми, оскільки
зазвичай суб‘єкт незаконного позбавлення волі людини у будь-якій формі та
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суб‘єкт відмови визнати вказаний факт − не збігаються. А тому й
кваліфікація за ст. 146-1 КК України буде ускладнена.
Повертаючись

до

встановлення

співвідношення

насильницького

зникнення з іншими складами кримінальних правопорушень, які за ознаками
складу близькі з ним, відзначимо, що окремі науковці пропонують детальний
перелік

таких

складів

кримінальних

правопорушень.

Наприклад,

О. М. Броневицька заперечує доцільність криміналізації в окремій статті
Особливої частини КК України дій, що полягають у насильницькому
зникненні. Вчена аргументує свою точку зору таким:

«Кримінальна

відповідальність за дії, які Конвенція рекомендує криміналізувати, вже
передбачено, але іншими статтями КК України. Зокрема, завідомо незаконні
затримання та арешт, якщо вони вчинені службовою особою (працівниками
органів

дізнання,

слідчими,

прокурорами,

чи

винесення

суддею

неправосудного вироку про позбавлення волі, рішення про адміністративний
арешт) є злочинами проти правосуддя і відповідальність за такі дії
передбачена ст.ст. 371 та 375 КК України. В деяких інших випадках
викрадення людини чи незаконне позбавлення волі, вчинені службовою
особою, має кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК України (а якщо діяння
вчинено військовою службовою особою, то за ст. 424 КК України) як
перевищення влади чи службових повноважень. Вчинення таких злочинів
групою осіб може кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених
ст. 146 та відповідними частинами ст.ст. 365, 424 КК України. Проте,
основним безпосереднім об‘єктом посягань, передбачених ст.ст. 365, 371,
375, 424 КК України, є відносини у сфері правосуддя або відносини щодо
забезпечення

військового

правопорядку.

У

всіх

міжнародних

актах

зазначається, що такі діяння посягають на честь та гідність людини» [21,
с. 111–112]. Таким чином, О. М. Броневицька вважає, що вказані нею
злочини є суміжними з насильницьким зникненням людини.
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К. П. Задоя не повністю погоджується з наведеним переліком та
зазначає, що суміжним стосовно насильницького зникнення людини є
кримінальне правопорушення, передбачене на ст. 374 КК України, оскільки
конструктивним елементом насильницького зникнення у конвенційному
розумінні є залишення особи без захисту закону, що повністю узгоджується
зі змістом зазначеного положення цього Кодексу [91, с. 61].
А. В. Андрушко визначає суміжні склади кримінальних правопорушень
стосовно насильницького зникнення людини, а також розмежувальні ознаки
між ними. До суміжних складів він відносить ті, що передбачені у статтях
146, 147, 148, 149, 151, 349, 349-1, 365, 372, 374, 375 КК України. Вчений
зазначає, що «основною ознакою, за якою слід розмежовувати злочини,
передбачені ст. 1461 і статтями 146, 147, 148, 149, 151, 349, 349-1 КК України,
є ознака спеціального суб‘єкта злочину (насильницьке зникнення вчиняється
представником держави, в тому числі іноземної; визначення представників
держави та представників іноземної держави міститься у примітці до
ст. 146-1 КК України). Крім того, обов‘язковою ознакою насильницького
зникнення є подальша відмова визнати факт арешту, затримання або
позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховування даних
про долю такої людини чи місце перебування. За цією ж ознакою слід також
розмежовувати насильницьке зникнення та діяння, передбачені статтями 365
«Перевищення

влади

або

службових

повноважень

працівником

правоохоронного органу», 371 «Завідомо незаконні затримання, привід,
домашній арешт або тримання під вартою», 374 «Порушення права на
захист», 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови» КК» [8, с. 208–209]. Не заперечуючи
проти переліку складів кримінальних правопорушень, що є суміжними
з насильницьким зникненням людини (ст. 146-1 КК України), відзначимо, що
жоден з вказаних дослідників не визначає, яким є співвідношення між
складами кримінальних правопорушень, що наводилися вище. Встановлення
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цього є запорукою визначення правила про застосування конкретної статті
Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинене
діяння.
На думку Л. П. Брич, для кожного типу співвідношення складів
злочинів зі спільними ознаками, властивий інший вид логічного відношення
(зв‘язку) між нормами, що закріплюють ці склади злочинів. Вважається, що
співвідношення конкуруючих норм характеризується їх підпорядкуванням
одна одній: спеціальна загальній підпорядковується за обсягом, частина цілій
підпорядковується

за

змістом.

Вчена

наголошує,

що

відношення

підпорядкування (рід – вид – індивід) характерне для понять про склади
злочинів зі спільними ознаками, яке є передумовою конкуренції загальної і
спеціальної норм, в тому числі, багатоступеневої. Є підстави стверджувати,
що такий вид логічного відношення несумісних понять, як супідрядність
(координація), характеризує відношення між складом злочину, котрий є
частиною, так званого, складеного складу злочину, з іншими його частинами.
При цьому, як пише далі дослідниця, «розмежувальні ознаки суміжних
складів злочинів завжди мають пару у іншому із суміжних складів злочинів і
за змістом є несумісними одна з одною» [20, с. 172–174, 279–280].
З аналізу ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених
ст. 146-1 та суміжними з ним, очевидно, що між відповідними нормами існує
потенційна конкуренція. Адже далеко не всі ознаки складів кримінальних
правопорушень мають пару в інших складах, про що обґрунтовано стверджує
Л. П. Брич. Зокрема, відмова представника держави, в тому числі іноземної,
визнати факт арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини
в будь-якій іншій формі як обов‘язкове суспільне небезпечне діяння
насильницького зникнення людини не має своєї пари, що можуть потенційно
конкурувати з відповідним складом кримінального правопорушення. Таким
чином, насильницьке зникнення людини та інші склади кримінальних
правопорушень (зокрема, передбачені статтями 146, 371 КК України) не є
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суміжними, а тому під час кваліфікації конкретної ситуації їх розмежовувати
не потрібно. Між ними існує інший тип співвідношення. На наш погляд, він
визначається тим, що вказані вище склади кримінальних правопорушень є
супідрядними, що характерно для співвідношення складів кримінальних
правопорушень про «ціле» та «частину». При цьому «цілим» є норма,
передбачена у ст. 146-1 КК України, а «частиною» − інші норми, що
передбачені у статтях Особливої частини КК України.
Таким чином, у конкретній правозастосовній ситуації, коли виникає
конкуренція між насильницьким зникненням людини та іншими складами
злочинів, повинно застосовуватися правило подолання такої конкуренції.
Наприклад, такі правила виокремлює В.О. Навроцький: «1) повинна
застосовуватися стаття Особливої частини КК, яка найбільш повно охоплює
всі ознаки вчиненого посягання (що охоплює посягання в цілому) 2) статті,
які передбачають лише частину вчиненого посягання, не інкримінуються,
якщо існує стаття, яка охоплює все посягання» [136, c. 430]. Тобто, якщо
у вчиненому мають місце всі складові об‘єктивної сторони, що передбачені
у диспозиції ст. 146-1 КК України, то дії особи слід кваліфікувати виключно
за цією статтею.
Водночас може виникнути ситуація, коли вчинено лише перше
обов‘язкове діяння, назване у ч. 1 ст. 146-1 КК України, а саме вчинення
представником держави, у тому числі іноземної, арешту, затримання,
викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі. У таких
випадках, коли об‘єктивна сторона кримінального правопорушення містить
кілька обов‘язкових суспільно небезпечних діянь (як і ст. 146-1 КК України),
однак особа вчинила лише одне з них, її дії слід кваліфікувати як замах на
вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Проте, якщо аналізувати норми, що містяться у ст. 146-1 та інших
статтях Особливої частини КК України, то вбачається, що вчинення першого
з обов‘язкових діянь, що передбачене у ст. 146-1 КК України, утворює
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закінчений склад кримінального правопорушення (наприклад, у випадку
незаконного арешту особи – склад правопорушення, передбаченого ст. 371
цього Кодексу). Таким чином, у цьому випадку дії особи можна
кваліфікувати як замах на насильницьке зникнення людини та закінчений
склад

кримінального правопорушення, ознаки

якого повною мірою

відповідають першому суспільно небезпечному діянню, передбаченому
у ст. 146-1 КК України. Правила подолання конкуренції у такій ситуації
у теорії кримінального права України не висвітлюються. Дозволимо собі
його запропонувати. На наш погляд, у такому випадку винуваті особи, які
підпадають під категорію представників держави, у тому числі іноземної, які
виконали перше діяння, передбачене у диспозиції ст. 146-1 КК України,
повинні притягатися до кримінальної відповідальності за іншими статтями
Особливої частини КК України, що передбачають відповідальність за арешт,
затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій
формі. Запропоноване нами правило обумовлене тим, що фактично частина
дій, які становлять об‘єктивну сторону насильницького зникнення людини,
утворює закінчений склад інших кримінальних правопорушень, яким і
повинна надаватися перевага під час кваліфікації.
Незаконна відмова у доступі журналіста до інформації (ч. 1 ст. 171
КК України) є однією з форм перешкоджання законній професійній
діяльності журналістів. Вказане кримінальне правопорушення належить
до проступків, оскільки у санкції цієї статті передбачено покарання у виді
штрафу до 50 НМДГ або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі
на строк до 3 років (ст. 12 КК України).
Обов‘язок осіб, до яких журналіст звернувся з запитом на отримання
інформації детально розглянуто у підрозділі 1.3 дисертації. Нагадаємо, що
він передбачений у Законах України «Про інформацію» [189], «Про доступ
до публічної інформації» [186]. Як обґрунтовано стверджує О. Костенко:
«Шкода, що завдається суспільству за відсутності правдивої або наявності
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неправдивої інформації у ЗМІ, величезна. Будь-яка людина вчиняє те чи інше
діяння або відмовляється від нього завдяки аналізу даних про об‘єктивну
реальність. Оскільки більшість даних про соціальні події ми отримуємо
не через безпосереднє сприйняття, а від ЗМІ (друковані ЗМІ, телебачення,
радіо, Інтернет), то можна дійти висновку, що велика кількість важливих
рішень приймається на основі інформації, що надана ЗМІ. Як приклад можна
навести участь громадян у виборах. Більшість інформації про того чи іншого
кандидата ми отримуємо від ЗМІ, а величезна суспільна важливість
прийняття рішення про обрання одного з кандидатів громадянам: України
не залишає сумніву. З огляду на це, можна стверджувати, що криміналізація
перешкоджання законній діяльності журналіста як засіб охорони прав
людини у сфері обігу інформації є виправданою» [109, с. 258].
Як уже зазначалося, караність відповідного діяння обумовлюється
ступенем його суспільної небезпеки, з урахуванням чого відбувається
диференціація

юридичної

відповідальності

за

відмову

у

доступі

до інформації на адміністративну та кримінальну. При цьому за відмову
надати

інформацію

саме

журналісту

встановлена

кримінальна

відповідальність. В усіх інших випадках відмова надати інформацію тягне
за собою застосування адміністративної відповідальності.
Не всі науковці погоджуються з тим, що у такому випадку повинна
наставати кримінальна відповідальність, оскільки відповідне посягання
не досягає того ступеня суспільної небезпеки, який достатній для його
криміналізації. Аргументуючи свою точку зору, С. Я. Лихова пише про те,
що умисна незаконна відмова надати журналістові статистичні дані чи дозвіл
ознайомитися з архівними, бібліотечними чи музейними фондами не
відповідає ступеню суспільної небезпеки злочину. На думку вченої,
наявність цивільно-правового механізму захисту честі, гідності та ділової
репутації громадян, реалізованого у нормах ЦК України та у постановах
Пленуму ВСУ «Про застосування судами законодавства, що регулює захист
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честі, гідності і ділової репутації громадян» № 7 від 28 вересня 1990 року та
«Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди» № 4 від 31 березня 1995 року, є достатньою для формулювання засад
судового захисту свободи слова [120, с. 114]. Аналогічний підхід міститься і
в працях інших вчених [13, с. 152].
Окремі науковці відносять відмову від надання інформації журналісту
до перешкоджання його діяльності. Наприклад, П. П. Андрушко пише, що як
перешкоджання законній професійній діяльності журналістів повинні
оцінюватися дії обвинуваченого, що полягають у незаконній відмові надати
журналістові статистичні дані чи дозвіл ознайомитись з архівними,
бібліотечними

чи

музейними

фондами

або

незаконне недопущення

журналістів у район стихійного лиха, катастроф, аварій, масових заворушень,
на мітинги і демонстрації [140, с. 511]. Вважаємо такий підхід помилковим,
оскільки відмова, насправді, є формою перешкоджання, однак нею не
вичерпується. Аналогічний підхід має місце у працях інших дослідників [93,
с. 135].
Деякі вчені у комплексних монографічних дослідженнях, розглядаючи
проблему кримінальної

відповідальності

за перешкоджання

законній

професійній діяльності журналістів, на жаль, не торкаються питань
кримінальної відповідальності [13]. Окрім того, у роботах, присвячених
кримінологічним,

криміналістичним

та

кримінальним

процесуальним

аспектам кримінального провадження за ст. 171 КК України, відповідні
питання також не висвітлюються [92; 103; 128].
В який спосіб визначає поняття «незаконна відмова у доступі
журналіста до інформації» судова практика? Аналіз ЄРДСР засвідчив, що
таких рішень, в яких би інкримінувалася вказана форма суспільно
небезпечного діяння, обмаль. Так, предметом розгляду Хустського районного
суду Закарпатської області стала така ситуація: журналістка, головний
редактор газети «Сила Народного Контролю», звернулася з двома
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інформаційними запитами до Нижньобистрівської сільської ради Хустського
району. У одному з інформаційних запитів вона просила надати копії всіх
протоколів засідань постійних депутатських комісій цієї ради за 2015 рік,
а також надати інформацію про перелік земельних ділянок в селі Н. Бистрий
Хустського району, які знаходяться в оренді, вичерпні відомості про умови
договорів оренди та перелік всіх земельних ділянок у с. Н. Бистрий, якими
користуються фізичні та юридичні особи у відповідності до акту постійного
користування. В іншому інформаційному запиті ОСОБА_3 просила надати
завірені копії декларацій про доходи службових осіб Нижньобистрівської
сільської ради, вичерпну відповідь про те, де, та в який час мешканці с.
Н. Бистрий отримують безоплатну первинну правову допомогу, а також копії
всіх рішень сесії від 07 квітня 2016 року разом з додатками до них. Однак,
сільський голова не надав відповідь на один із пунктів, який містився
у інформаційному запиті, зокрема, щодо надання завірених копій всіх
протоколів засідання постійних депутатських комісій Нижньобистрівської
сільської ради за 2015 рік, а також не надав завірені копії декларацій про
доходи службових осіб Нижньобистрівської сільської ради. За вироком цього
суду сільського голову засуджено за ч. 3 ст. 171 КК України (незаконна
відмова у доступі журналіста до інформації, вчиненій службовою особою
використанням свого службового становища) [56]. Аналіз вказаного рішення
свідчить, що у ньому відсутня мотивація такої кваліфікації. Вказане рішення
в апеляційній інстанції не оскаржувалося.
Аналогічна

кваліфікація

мала

місце

у

вироку

Мукачівського

міськрайонного суду Закарпатської області від 29 травня 2018 року [45].
Як випливає із змісту поняття «відмова», що наводилося у підрозділі
1.4 дисертації, вказана ситуація не може бути оцінена як відмова від
виконання правового обов‘язку – дати відповідь на інформаційний запит
журналіста, оскільки сільський голова не надав інформації у повному обсязі,
однак журналістці не відмовляв у кримінально-правовому розумінні. Відтак
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кваліфікація дій сільського голови за ст. 171 КК України у вказаних випадках
є сумнівною.
Водночас має місце й інша судова практика. Так, за вироком
Свалявського районного суду Закарпатської області від 20 вересня 2019 року
сільський голова був визнаний невинуватим у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України. Органом
досудового розслідування він обвинувачувався у тому, що не надав відповідь
на інформаційні запити головного редактора газети «Сила Народного
Контролю», подані в порядку Закону України «Про доступ до публічної
інформації», чим не надав доступі журналісту до інформації, яка становить
суспільний інтерес. Як установив орган досудового розслідування, сільський
голова підписав підготовлену секретарем сільської ради відповідь, згідно
з якою повідомив автора запитів про те, що відповідно до п. 2 ст. 21 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» журналісту необхідно
відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, для чого запитувач
інформації може отримати в бухгалтерії сільської ради відповідний рахунок.
Суд, мотивуючи незгоду з кваліфікацією дій сільського голови за ч. 3 ст. 171
КК України та визнаючи його невинуватим у вчиненні цього кримінального
правопорушення, з-поміж іншого мотивував свою точку зору тим, що вказані
діяння сільського голови не підпадають під жодне діяння, передбачене
ст. 171 КК України, а будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню
журналістом законної професійної діяльності повинно бути конкретизовано
[49]. Саме такий підхід стосовно оцінки відмови вважаємо найбільш
переконливим.
Варто звернути увагу на те, що відмова та ухилення від виконання
правового обов‘язку є самостійними суспільно небезпечними діяннями, про
що йшлося у підрозділі 1.5 дисертації. Тому випадки, коли діяння особи
не мало всіх істотних ознак відмови, однак підпадало під поняття
«ухилення», не можуть кваліфікуватися за статтями Особливої частини
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КК України, в яких передбачається кримінальна відповідальність за відмову
від виконання правового обов‘язку. Наприклад, дискусійною є кваліфікація
за ст. 171 КК України протиправної поведінки особи, яка полягає, наприклад,
у частковій відповіді на інформаційний запит журналіста або ненадання йому
відповіді на його запит. Зважаючи на те, що у диспозиції ст. 171 КК України
відсутня така форма суспільно небезпечного діяння, як ухилення від надання
інформації журналісту, кваліфікувати вказані вище випадки за цією статтею
необґрунтовано. Тому пропонуємо у диспозиції ст. 171 КК України
передбачити кримінальну відповідальність за вказане ухилення.
Насамкінець зауважимо, що для кваліфікації дій як незаконної відмови
журналісту у наданні інформації, слід чітко визначати адресата такої
відмови, а саме журналіста. Якщо матеріалами кримінального провадження
буде встановлено відсутність документів, що підтверджують статус
журналіста як потерпілого, то особі не може інкримінуватися ст. 171
КК України у будь-якій формі. Наприклад, у кримінальному провадженні
№ 12017200110001084, досудове розслідування в якому проводилося за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171
КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України

слідчий прийняв

рішення про закриття кримінального провадження, про що виніс постанову.
Однак журналіст не погодився з цим і в порядку п. 3 ч. 1 ст. 303 52
КПК України подав слідчому судді скаргу про скасування такої постанови,
оскільки вважав, що вона є незаконною, а досудове розслідування було
проведено не повно. Ця постанова вмотивована доводами про те, що
ОСОБА_1, хоча і є позаштатним кореспондентом газети «Сумщина», однак
не є журналістом в розумінні ст. 1 Закону України «Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціального захисту журналістів», оскільки
обіймає посаду позаштатного кореспондента, якої не передбачено державним
класифікатором професій. Тому ненадання інформації на його запит
не утворює

об‘єктивної

сторони

кримінального

правопорушення,
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передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, а саме: незаконної відмови у доступі
журналіста до інформації. Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги та
кримінального провадження, дійшов висновку, що згідно з чинним
класифікатором професій ДК003-2010, до однієї групи, об‘єднаної кодом
2451.2 («письменники, редактори та журналісти»), належать такі професійні
назви

роботи

як:

ведучий

програми,

випусковий,

журналіст,

інокореспондент, коментатор, кореспондент, редактор та інші. Це дозволяє
віднести до журналістів і кореспондентів, оскільки як у Законі, так і
в класифікаторі професій застосовано множину («професійних назв посад»
і «журналісти») для позначення посад (робіт) журналіста. Як убачається
з наявного у матеріалах кримінального провадження наказу ОСОБА_1
призначений

на

посаду

позаштатного

кореспондента

комунального

підприємства «Редакція газети «Сумщина» на громадських засадах та
на безоплатній основі. Разом з тим, аналіз даного наказу дозволяє дійти
висновку, що фактично словом «позаштатний» позначено не посаду
ОСОБА_1, а засади, на підставі яких він працює у згаданій газеті. Тобто його
прийнято за посадою, яка не передбачена штатним розписом, але слідчий
цього

не

врахував

та

внаслідок

невірного

тлумачення

наведених

законодавчих норм прийшов до безпідставного висновку про закриття
провадження з тих підстав, що ОСОБА_1 не є журналістом. Таким чином,
постанова слідчого про закриття кримінального провадження не відповідає
вимогам ст. 110 КПК України, оскільки мотиви її прийняття є помилковими
та не ґрунтуються на нормах закону, що свідчить про передчасність такого
рішення. З урахуванням цього слідчий суддя постановив ухвалу про
скасування зазначеної постанови слідчого та повернення матеріалів
кримінального провадження задля вжиття всіх передбачених законом заходів
щодо повного, всебічного, об‘єктивного та неупередженого досудового
розслідування [242].
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Отже,

у

судовій

практиці

фактично

здійснюється

помилкова

кваліфікація за ст. 171 КК України через неправильне встановлення змісту
відмови від виконання правового обов‘язку – надати інформацію журналісту.
Незаконна ставиться у вину, коли журналісту надається неповна інформація
на його інформаційний запит, що призводить фактично до незаконного
засудження осіб за ст. 171 КК України.
Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої
форми власності (ч. 1 ст. 183 КК України) є однією з форм порушення
права на отримання освіти, що передбачається у самостійній частини статті
183. Вказане кримінальне правопорушення належить до проступків, оскільки
у санкції ч. 1 ст. 183 КК України передбачено покарання у виді штрафу до
1000 НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років. Кваліфікуючі ознаки вказаного
складу кримінального правопорушення у КК не передбачені.
Важливим для встановлення змісту суспільно небезпечного діяння,
передбаченого ч. 1 ст. 183 КК України, є положення Рішення КСУ від
04 березня 2004 року № № 5-рп/2004 у справі про доступність та
безоплатність освіти. З аналізу змісту вказаного рішення вбачається, що
відмова у праві на освіту, яка включає, у тому числі, відмову у прийнятті до
навчального закладу будь-якої форми власності, порушує таку конституційну
гарантію реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених ст. 24
Конституції України, як доступність освіти. При цьому КСУ вказав, що
нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити
можливості для реалізації цього права [205].
Незважаючи на достатньо широке трактування та наявність значної
кількості можливих способів порушення права на освіту, що можуть
виражатися у відмові від реалізації права на освіту, законодавець обрав лише
незаконну відмову у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми
власності.
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У Законі України «Про освіту» поняття «навчальний заклад» не
вживається. Натомість використовується поняття «заклад освіти», під яким
розуміється юридична особа публічного чи приватного права, основним
видом діяльності якої є освітня діяльність (п. 6 ч. 1 ст. 1) [191].
Галузеве законодавство виокремлює різні типи закладів освіти залежно
від форм освіти. Так, закладами дошкільної освіти є: ясла, ясла-садок,
дитячий садок, будинок дитини, дитячий будинок, центр розвитку дитини
[187]; закладами повної загальної середньої освіти на певному рівні:
початкова школа, гімназія, ліцей; спеціальні заклади загальної середньої
освіти (спеціальна школа, навчально-реабілітаційний центр), заклади
спеціалізованої освіти (мистецький, спортивний, військовий (військовоморський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військовофізичною підготовкою, науковий ліцеї, професійний коледж (коледж)
спортивного

профілю,

мистецький

коледж

тощо)

[193].

Закладами

професійно-технічної освіти, зокрема, є професійно-технічне училище
відповідного профілю, професійний ліцей, училище-агрофірма, центр
професійної освіти, навчально-курсовий комбінат [195]. Закладами вищої
освіти визнаються: університет, академія, інститут, коледж [178]. Окрім того,
заклади освіти можуть бути різних форм власності. Наприклад, згідно з ч. 2
ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклади такої
освіти

можуть

бути

державними,

комунальними,

приватними,

корпоративними [193]. Як зазначалося вище, кримінальна відповідальність за
ч. 1 ст. 183 КК України настає незалежно від того, у якому закладі освіти
з урахуванням форм власності мала місце відмова у прийнятті до нього.
Таким чином, термінологія регулятивного законодавства України
у сфері освіти відрізняється від тієї, що використовується у диспозиції ч. 1
ст. 183 КК України. Пропонуємо усунути цей недолік, замінивши сполучення
«навчальний заклад» на термінозворот «заклад освіти».
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Характеризуючи незаконну відмову у прийнятті до навчального
закладу будь-якої форми власності, звернемо увагу на те, що відповідно до
регулятивного законодавства України зарахування учасників навчального
процесу до таких закладів здійснюється їх керівниками. Наприклад, згідно
з п. 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його
керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти
одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати
освіту) [160]. Таким чином, відмовити у прийнятті до навчального закладу
може виключно його керівник.
Регулятивне законодавство України містить норми, відповідно до яких
відмова у зарахуванні до закладу освіти може бути оскаржена. Так, згідно з п.
14 розділу І вказаного вище порядку Рішення, дії або бездіяльність керівника
чи працівників закладу освіти (зокрема з питань неправомірної відмови
у зарахуванні до закладу освіти) впродовж двох робочих днів можуть бути
письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває заклад
освіти [160]. Проте варто зауважити, що це законодавство містить ряд
важливих запобіжників під час прийняття учасників освітнього процесу до
закладів освіти. Наприклад, згідно з вказаним вище Порядком зарахування
учнів до закладу загальної середньої освіти до перших класів здійснюється за
заявою про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким
закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, після чого
на

вільні

місця

проводиться

жеребкування,

за результатами

якого

здійснюється зарахування до відповідного освітнього закладу [160].
Як і щодо ст. 171 КК України, існує недолік при формулюванні складу
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 183 цього Кодексу, який
полягає у відсутності такого альтернативного діяння, як ухилення від
прийняття до закладу освіти. Адже теоретично можливі ситуації, коли
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керівник такого закладу не прямо й однозначно відмовляє батькам дитини,
наприклад, у її переведенні з одного закладу освіти до іншого, а ухиляється
від її зарахування до закладу освіти, не маючи для цього підстав. Такий
недолік слід усунути, вказавши не лише на відмову, а й на ухилення від
прийняття до закладу освіти.
Варто звернути увагу й на те, що регулятивне законодавство у сфері
освіти містить порядок як зарахування, так і переведення до закладів освіти.
Наприклад, відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти можливе як переведення з початкової школи
до гімназії та ліцею, так і переведення учнів між закладами освіти [160].
Оскільки у ст. 183 КК України йдеться про незаконну відмову у прийнятті
до навчального закладу, то, на наш погляд, ця незаконна відмова має
стосуватися як зарахування, так і переведення до закладу освіти.
Незаконна відмова як діяння у ст. 183 КК України повинно
характеризуватися всіма істотними ознаками відмови, що були розглянуті
нами у підрозділі 1.3 дисертації.
Варто наголосити на тому, що попри важливість кримінальноправового захисту права людини на отримання освіти, склад кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 183 КК України потребує окремого
наукового дослідження.

2.3

Відмова

особи,

яка

керує

транспортним

засобом,

від

проходження медичного освідування на стан сп’яніння
Включення вказаного підрозділу до дисертації було дискусійним,
оскільки на момент завершення дослідження ст. 286-1 КК України була
викладена зовсім в іншій редакції і у ній на сьогодні не передбачається
відповідальність за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від
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проходження медичного освідування на стан сп‘яніння. Проте у процесі
самого дослідження норма у відповідній редакції існувала. А тому навіть
в аспекті історико-правового дослідження проблеми відмови від виконання
правового обов‘язку звернення до ґенези цього поняття у КК України є
обґрунтованим.
Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження
відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1
КК України) визнавалася однією з форм такого діяння, як керування
транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції. Відповідно до санкції ч. 1 цієї статті, відповідне
кримінальне правопорушення було проступком, оскільки каралося штрафом
від 1000 до 2000 НМДГ з позбавленням права керувати транспортними
засобами на строк до 3 років (ст. 12 КК України). Якщо відповідне діяння
вчинялося повторно, то вид кримінального правопорушення не змінювався,
оскільки санкція у ч. 2 ст. 286-1 КК України передбачала покарання у виді
штрафу у розмірі до 3000 НМДГ з позбавленням права керування
транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.
Склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286-1
КК України, було введено в цей Кодекс з метою втілення ідеї впровадження
у кримінально-правову матерію поняття кримінального проступку, що вже
використовувалося у тексті КПК України Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який
набрав чинності 01 липня 2020 року [183]. Водночас у ст. 130 КУпАП, яка
передбачала адміністративну відповідальність за аналогічні дії, що описані
вище, сталися зміни. Вона вказаним законом була викладена у новій редакції.

117

І відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 130 КУпАП адміністративна
відповідальність передбачена за дії, аналогічні зі ст. 286-1 КК України, однак
вчинені судноводіями, які керують річковими, морськими або маломірними
суднами.
Водночас відповідна норма була виключена Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв‘язку з прийняттям
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень», який набрав чинності 03 липня 2020 року. Так, вказаним
Законом передбачалося виключення, зокрема, підпункту 171 Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»,
яким відповідно КК було доповнено новою ст. 286-1. Тобто, ця норма
фактично проіснувала 2 дні [180].
Попри це, на сайті ВРУ ст. 286-1 і надалі існувала у тексті КК України.
Чому така ситуація виникла і чи чинною на сьогодні є норма, вміщена у
вказаній вище статті? Відповідь на вказане запитання можлива після
з‘ясування загальнотеоретичних питань процедури внесення змін та
доповнень до нормативно-правових актів, яка належить до коригуючої
нормотворчої діяльності. Н. Ю. Гунько визначає коригуючу законотворчість
як таку складову частину законотворчої діяльності, що спрямована не просто
на механічне змінювання чи додавання тексту первинного закону, а на
продиктовану практикою потребу приведення закону до належного стану,
забезпечення його належного регулятивного рівня» [83, c. 58].
Результат коригуючої законотворчості відображається у коригуючих
законах (законах про внесення змін та доповнень до законів) [83, с. 63]. Така
коригуюча нормотворчість попри значне поширення у практиці кримінальноправової

нормотворчості

не

може

бути

довільною.

Як

пише

Д. Монастирський, стабільність закону визначається з-поміж іншого сталістю
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підходу до регулювання суспільних відносин з можливістю системної,
еволюційної зміни законодавства (закон може змінюватися, залишаючись
при цьому стабільним). На його думку, стабільність закону визначається,
насамперед, тим, що він повинен упродовж тривалого часу бути адекватним
регулятором суспільних відносин, без внесення до нього концептуальних
змін [133, с. 7]. При цьому правова визначеність закону загалом у теорії
права пов‘язується у точу числі з незмінністю правових приписів протягом
певного періоду, що зумовлює заборону їх частих змін [156, с. 50]. Водночас,
як бачимо з прикладу стосовно внесення змін у ст. 2861 КК, два дні дії
відповідної норми слід вважати такими, що демонструють системні
проблеми у правовому регулювання відповідного порядку суспільних
відносин.
Особливістю коригуючого закону, зокрема, виступає наявність у ньому
таких положення (зміни та/або доповнення), які вносяться до первинних
законів [83, с. 87]. Водночас, як вказує В. М. Косович, коригуючим законом
не повинні вноситися зміни та доповнення у закон про внесення змін
та доповнень. Такі зміни та доповнення повинні стосуватися первинного
закону [108, c. 230]. Аналогічна позиція висловлюється й іншими
науковцями, у тому числі зарубіжними. Наприклад, Робер К. Бержерон
у своїй праці «Правила проєктування» пише про те, що зміни повинні
вноситися до оригінального закону, а не до закону про внесення змін до
цього закону [14, с. 22].
Яким же чином з такою ситуацією справлялася судова практика? Так,
суддею Заводського районного суду м. Запоріжжя від 12 лютого 2021 року
розглядалася адміністративна справа стосовно ОСОБА_1, який керував
автомобілем з явними ознаками наркотичного сп‘яніння, який відмовився від
проходження огляду на стан наркотичного сп‘яніння у встановленому
законом порядку. Розглядаючи цю справу, суддя дійшов висновку, що на
момент порушення ОСОБА_1 ПДР (після набрання чинності 03 лютого
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2020 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв‘язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень») чинною була норма,
передбачена ст. 130 КУпАП, яка передбачала, зокрема, відмову водія
транспортного засобу, від проходження відповідно до встановленого порядку
медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння
або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції.

Відтак

ОСОБА_1

було

притягнуто

до

адміністративної

відповідальності за ст. 130 КУпАП [166]. Фактично в усіх проаналізованих
нами судових рішеннях суди приймали саме такі рішення: притягали водія,
який відмовлявся пройти відповідно до встановленого порядку медичний
огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо
вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, до
адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері
безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року № 1231-IX, який набрав
чинності 17 березня 2021 року, КК України було доповнено знову ж таки
ст. 296-1. Ця стаття містить фактично інший склад кримінального
правопорушення (порівняно з тією редакцією ст. 286-1 цього Кодексу, яка
була

у

ньому).

Зокрема,

у

ній

не

передбачається

кримінальної

відповідальності за відмову водія транспортного засобу, від проходження
відповідно

до

встановленого

порядку

медичного

огляду

на

стан

алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції [182].
У вказаній ситуації, на наш погляд, має місце колізія у межах самої
нормотворчої техніки, порушення її основних підвалин та постулатів.
По-перше, ст. 286-1 КК України залишається чинною попри прийняття
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Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв‘язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень». По-друге, Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого
2021 року № 1231-IX фактично виникає колізія того, в якій же редакції вона
буде діяти, оскільки фактично ст. 286-1 КК України не була вилучена
з тексту цього Кодексу. По-третє, якщо навіть припустити, що вказаної статті
не існує у КК України, відповідно до правил нормотворчої техніки змінена
стаття не може включатися у КК України з тим же порядковим номером, що
мала інша стаття, яка була виключена з КК України.
Окрім того, у Законі України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року
№ 1231-IX йдеться про те, щоб доповнити КК України новою статтею 296-1,
а не змінити її. Звернемо увагу на те, що зміни та доповнення є
«самостійними спеціальними (характерними, власне, для цього виду
законотворчої техніки) засобами коригуючої законотворчої техніки» [83,
с. 107]. Окремі науковці вбачають відмінності між змінами і доповненнями
до тексту нормативно-правових актів. Зокрема, Є. Ушакова зазначає, що
відповідні

засоби

юридичної

техніки

коригуючого

законодавства

є

відмінними. Якщо використовується такий засіб, як доповнення тексту
нормативно-правового

акта,

то

склад

правовідносин

не

змінюється

(попереднє коло суб‘єктів зберігається, до них лише додаються нові
учасники), однак розширюється коло повноважень, обсяг компетенції,
додається новий об‘єкт правовідносин або об‘єкти. Якщо законодавець
вважає за доцільне кардинально або частково змінити склад учасників,
об‘єкти правовідносин, то йому слід обрати такий засіб юридичної техніки,
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як внесення змін у текст нормативно-правових актів [243, с. 313]. Схожий
підхід висловлює Н. Ю. Гунько [83, с. 55–56].
Таким чином, оскільки у тексті Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого
2021 року № 1231-IX йдеться саме про доповнення КК України ст. 286-1, а не
внесення до неї змін, у цьому Кодексі має «з‘явитися» нова стаття (викладена
у новій редакції), оскільки вказаним законопроєктом зміни вносяться
у первісний текст (КК України), а також ст. 286-1 у редакції Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».
Детальне вивчення відповідної колізії в юридичній техніці внесення
змін та доповнень до нормативно-правових актів ще має бути здійснене як
науковцями, практиками, так і законодавцем, оскільки вказана помилка може
істотно вплинути на практику правозастосування.
Після набрання коригуючим законом про кримінальну відповідальність
чинності він стає частиною тексту КК України. Саме КК України у зміненій
редакції підлягає застосуванню щодо тих правовідносин, які виникли
з моменту набрання чинності таким законом. Водночас закон про внесення
змін до КК України має разовий характер стосовно базового (первинного)
тексту Кодексу. Він є підставою для інтеграції змін та доповнень до тексту
КК України. З. А. Загиней розуміє під інтеграцією «спосіб систематизації
нормативно-правових актів, який полягає в об‘єднанні та узгодженні тексту
нормативно-правового акта у разі внесення до нього змін і доповнень.
Інтеграція нормативно-правового акта має відбутися до моменту набрання
ним чинності для того, щоб з цього часу адресати нормативного змісту цього
акта мали можливість користуватися чинним його текстом, який би
враховував зміни і доповнення, внесені в нього». Ця дослідниця розуміє під
інтеграцією як процес, так і як результат: «у першому випадку вона полягає
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в узгодженні між основним нормативно-правовим актом (інтегрованим) та
тим актом, яким вносяться у його текст зміни і доповнення (інтегруючим).
А в другому — це утворення впорядкованого (інтегрованого) нормативноправового акта, текст якого включає всі зміни та доповнення, що містяться
в інтегруючому акті» [88, с.42].
Тобто, закон про внесення змін та доповнень до КК України сам
по собі чинності не втрачає, водночас функція такого закону обмежена
виключно внесенням змін та доповнень, після чого він повинен бути
«заморожений» на предмет його змін чи доповнень, які мають вноситися
виключно у первісний нормативно-правовий акт – в інтегрований
КК України.
Окрім того, заборона вносити зміни у коригуючий закон міститься і
в законодавстві України. Так, відповідно до ч. 6 ст. 90 Регламенту ВРУ
законопроєкт, у якому пропонується внести зміни до закону (законів),
не може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Законопроєкт
може передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого
акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про
внесення змін до цього законодавчого акта [199].
Зникнення ст. 286-1 КК України у тій редакції, що аналізується у цій
роботі, не означає, що відповідної норми у тексті КК України не існує. Адже,
як вказувалося вище, вона з цього Кодексу не виключалася.
Колізія норм права, що аналізувалися вище, фактично створила
ситуацію, коли Комітети ВРУ надають свої роз‘яснення з приводу
застосування норм права. Вірніше з приводу того, статтею в якій редакції
слід керуватися у процесі правозастосування. Так, у роз‘ясненнях Комітету
ВРУ з питань правоохоронної діяльності щодо окремих положень Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв‘язку
з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
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кримінальних правопорушень» № 720-IX від 17 червня 2020 року йдеться
про те, що, на думку Комітету, з 03 липня 2020 року ст. 130 КУпАП підлягає
застосуванню в редакції, що діяла до набрання чинності Законом № 2617VIII, а ст. 286-1 КК України виключена [258].
У Роз‘ясненнях Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності
щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX від 16 лютого
2021 року вказано, що Комітет вважає, що 17 березня 2021 року КК України
доповнено новою ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або
експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
в стані сп‘яніння), яка підлягає застосуванню в редакції Закону № 1231-ІХ
[257].
Проте роз‘яснення Комітету ВРУ не мають обов‘язкового значення,
попри те, що на них міститься вказівка у технічній примітці тексту
КК України на офіційному вебсайті ВРУ.
Тому до «фізичного вилучення» ст. 286-1 КК України у редакції Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень» відповідна кримінально-правова норма все ж існує. А тому
потребує характеристики.
Як і в усіх випадках встановлення кримінальної відповідальності за
відмову від виконання правового обов‘язку, диспозиція ст. 286-1 КК України
є бланкетною. На відміну від інших аналогічних статей, у ній така
бланкетність прямо вказана під час формулювання суспільно небезпечного
діяння, оскільки у диспозиції ч. 1 ст. 286-1 КК України передбачено, що
водій транспортного засобу порушує порядок медичного освідування на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
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Так, відповідними нормативно-правовими актами є такі:
1) КУпАП [104];
2) Закон України «Про Національну поліцію» [190];
3) Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення
огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, затверджена
постановою КМУ від 17 грудня 2008 року № 1103 (далі – Порядок № 1103)
[161];
4) Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів
ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,
затверджена Наказом МВС, МОЗ 09 листопада 2015 року № 1452/735
(далі – Інструкція № 1452/735) [98].
Так, у ст. 266 КУпАП регламентується порядок відсторонення осіб від
керування транспортними засобами та огляд на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Зокрема,
такий порядок передбачає наступне. Підставою для відсторонення водія від
керування транспортним засобом, а також його огляду є наявність підстав
вважати, що він перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та
швидкість

реакції.

Відповідний

огляд

проводиться

з використанням

спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків.
У разі незгоди водія на проведення огляду поліцейським з використанням
спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд
проводиться в закладах охорони здоров‘я. Сам медичний огляд проводиться
в закладах охорони здоров‘я не пізніше 2-х годин з моменту встановлення
підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров‘я та складення
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висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського,
а кожен такий огляд реєструється у встановленому законодавством порядку
[104].
Згідно з пунктами 8, 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну
поліцію», поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює контроль
за дотриманням ПДР його учасниками, а у випадках, визначених законом,
здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення,
приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує
їх виконання [190].
Порядок № 1103 більш детально описує проведення огляду водія
транспортного засобу. Як і в КУпАП, він чітко виокремлює 2 види оглядів:
огляд поліцейським на місці зупинки транспортного засобу з використанням
спеціальних технічних засобів; огляд лікарем закладу охорони здоров‘я.
Порядок № 1103 регламентує порядок дій поліцейського у разі відмови
пройти ним огляд. Так, відповідно до п. 6 Порядку № 1103 водій
транспортного засобу, що відмовився від проведення огляду на місці зупинки
транспортного засобу, направляється поліцейським для проведення огляду до
відповідного закладу охорони здоров‘я. Згідно з п. 8 Порядку № 1103 у разі
відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони
здоров‘я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про
адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп‘яніння і дії
водія щодо ухилення від огляду [161].
Інструкція № 1452/735 більш детально, порівняно з Порядком № 1103,
регламентує порядок проведення огляду водія транспортного засобу.
Зокрема, у ній перераховані зовнішні ознаки, які можуть свідчити про
перебування водія транспортного засобу у стані алкогольного сп‘яніння,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Також в інструкції
вказано, як поліцейському слід застосовувати спеціальні технічні засоби, що
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повинно цьому передувати тощо. Інструкція № 1452/735, як і Порядок
№ 1103, визначає алгоритм дій поліцейського у разі відмови водія
транспортного засобу пройти огляд [98].
Науковці у методичній літературі визначають алгоритм дій у випадку
відмови водія транспортного засобу пройти огляд. Так, А. В. Червінчук,
Ю. Ю. Атаманенко, Є. О. Пилипенко вважають, що «з практичної точки зору,
відмова водія від проходження огляду на стан сп‘яніння може мати
як активний, так і пасивний характер». При цьому вони вказують, що
прикладами активної поведінки водія щодо ухилення від огляду на стан
сп‘яніння виступають: «періодичне погодження та відмова від проходження
огляду на стан сп‘яніння; висування абсурдних та (або) непередбачених
чинним законодавством вимог; телефонування до служб «101, 102, 103»
з хибними

повідомленнями;

симуляція

деяких

хвороб;

провокування

конфліктної ситуації; приховування водієм водійської документації; чинення
опору поліцейському», а пасивної – «неспілкування водія зі співробітником
поліції; ненадання письмових пояснень; зачинення у своєму автомобілі»
[251, с. 37]. Як вбачається з наведеного переліку активної та пасивної
поведінки, далеко не всі випадки можна відносити до відмови пройти огляд
з урахуванням тих істотних ознак, що були виокремлені нами у підрозділі
1.4.
Як вбачається з аналізу диспозиції ст. 286-1 КК України, у ній йдеться
не про огляд (це визначено у регулятивному законодавстві), а про
освідування водія транспортного засобу. Окрім того, у ній міститься вказівка
на те, що відмова повинна стосуватися виключно медичного освідування.
Нагадаємо, що згідно з визначеним законодавством порядком огляд водія,
який керує транспортним засобом, буває двох видів: огляд поліцейським на
місці зупинки транспортного засобу (пропонуємо назвати цей вид огляду
адміністративним, оскільки здійснюється за адміністративною процедурою)
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чи огляд лікарем закладу охорони здоров‘я (пропонуємо назвати його
медичним, зважаючи на суб‘єкта та місця його проведення).
Поняття

«освідування»

використовується

в

інших

нормативно-

правових актах, основним з яких є КПК України. Так, у ст. 241 КПК України
регламентується порядок проведення такої слідчої дії, як освідування. У ч. 1
цієї статті передбачається, що слідчий, прокурор здійснює освідування
підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів
кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не
потрібно проводити судово-медичну експертизу [115]. Таким чином, поняття
«освідування»

належить

до

кримінальної

процесуальної

термінології

та вживається у цьому нормативно-правовому акті для позначення виключно
слідчої дії, а тому використання у диспозиції ст. 286-1 КК України поняття
«освідування»

вважаємо

некоректним.

Адже

таке

терміновживання

не відповідає регулятивному законодавству, що аналізувалося вище, а також
допускає фактичне запозичення терміна з інших галузей правових знань,
в яких він має чітко визначений зміст.
Переходячи до вирішення питання стосовно якого виду огляду
(адміністративного чи медичного) встановлена кримінальна відповідальність
у ст. 286-1 КК України, відзначимо, що з самої диспозиції можна зробити
висновок, що це огляд, який здійснюється лікарем закладу охорони здоров‘я.
Проте, на наш погляд, кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК України
настає у випадку відмови водія пройти як адміністративний, так і медичний
огляд. Наш підхід обумовлено тим, що регулятивне законодавство
закріплюють дії працівника поліції у випадку відмови водія транспортного
засобу пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу, а також огляд
у закладі охорони здоров‘я. Окрім того, як передбачено у Порядку № 1103
(п. 8) та Інструкції № 1452/735 (п. 2 розділу ІІІ), огляд може також
проводитися в спеціально обладнаних пересувних пунктах (автомобілях), що
належать закладам охорони здоров‘я і відповідають установленим МОЗ

128

вимогам. Віднесення такого огляду до виключно адміністративного чи
медичного є спірним. А тому доходимо висновку, що за ст. 2861 КК України
настає

кримінальна

відповідальність

за

відмову

особи,

яка

керує

транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого
порядку адміністративного чи медичного огляду на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції.
З урахуванням викладеного пропонуємо внести зміни у диспозицію ч. 1
ст. 286-1 КК України, а також у регулятивне законодавство, закріпивши
поняття адміністративного та медичного огляду водія транспортного засобу.
Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначимо, що відмова
від виконання правового обов‘язку передбачена як альтернативне суспільно
небезпечне діяння у ст. 286-1 КК України. Ця кримінально-правова норма на
сьогодні залишається чинною, за відповідні діяння встановлена не
адміністративна, а кримінальна відповідальність, зважаючи на порушення
встановленого законодавством України порядку внесення змін та доповнень
до нормативно-правових актів. З аналізу регулятивного законодавства
України зроблено висновок, що у ст. 286-1 КК України встановлюється
кримінальна відповідальність за відмову особи, яка керує транспортним
засобом,

від

проходження

відповідно

до

встановленого

порядку

адміністративного (на місці зупинки транспортного засобу поліцейським) чи
медичного (у закладі охорони здоров‘я лікарем) огляду на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції.
Вважаємо, що існування ст. 286-1 у редакції Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»
є недоцільним. Її вилучення з тексту КК України має відбутися у спосіб,
передбачений правилами юридичної техніки. Йдеться про прийняття ВРУ
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Закону України, що

передбачав би

виключення

відповідної

статті

з КК України.

2.4 Відмова від виконання правового обов’язку у статтях про
кримінальні правопорушення проти правосуддя
Відмова від виконання правових обов‘язків передбачена у двох статтях
розділу ХVІІІ Особливої частини КК України та представлена у таких
формах: відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи
перекладача від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385) та відмова
від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою,
організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин як
форма ухилення особи від відбування стягнення у виді суспільно корисних
робіт (ст. 389-2). Охарактеризуємо вказані кримінальні правопорушення.
Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи
перекладача від виконання покладених на них обов’язків (ст. 385
КК України). Це діяння карається штрафом від 50 до 300 НМДГ або
арештом на строк до 6 місяців. Таким чином, вказане правопорушення
належить до проступків (ст. 12 КК України).
Однією з умов, що забезпечує ефективність кримінального судочинства
в Україні, є недопущення випадків вчинення злочинів проти правосуддя,
адже такі посягання дезорганізують роботу всієї системи судочинства на
будь-яких стадіях процесу. Одним із злочинів проти правосуддя є відмова
свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від
виконання покладених на них обов‘язків (ст. 38 КК України). У частині 1 цієї
статті Кодексу встановлено покарання у за такі діяння: відмова свідка від
давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин
від виконання покладених на них обов‘язків у суді, ВРП, КСУ або під час
провадження

досудового

розслідування,

здійснення

виконавчого

130

провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною
тимчасовою слідчою комісією ВРУ. Разом з тим у ч. 2 ст. 385 КК України
закріплена норма-виняток, в якій вказано, що: не підлягає кримінальній
відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження
досудового розслідування або в суді щодо себе, а також членів її сім‘ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом.
Закріплення

відповідного

складу

злочину

кореспондує

нормам

КПК України, в яких передбачено, що: за відмову від давання показань
слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду, крім випадків, передбачених
цим Кодексом, свідок несе кримінальну відповідальність (ч. 1 ст. 67
КПК України) [115].
Передбачення відповідного складу кримінального правопорушення
кореспондує з нормами процесуальних кодексів. Наприклад, згідно з ч. 1
ст. 67 КПК України за відмову від давання показань слідчому, прокурору,
слідчому судді чи суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом, свідок
несе кримінальну відповідальність. Водночас у ч. 5 ст. 68 КПК України
встановлено, що за відмову без поважних причин від виконання покладених
на перекладача обов‘язків він несе відповідальність, встановлену законом.
Окрім того, за відмову без поважних причин від виконання покладених
обов‘язків

у

суді,

невиконання

інших

обов‘язків

експерт

несе

відповідальність, встановлену законом (ч. 1 ст. 70 КПК України). Таким
чином, кримінальна відповідальність за відмову учасників кримінального
провадження від виконання процесуальних обов‘язків має чітко визначені
процесуальні

передумови.

Зауважимо,

що

кримінально-правова

характеристика складу злочину, передбаченого у ст. 385 КК України,
потребує спеціального дослідження відмови від виконання правового
обов‘язку, яка маловивчена у теорії кримінального права України.
Проблему кримінально-правової характеристики відмови свідка від
давання показань або відмови експерта чи перекладача від виконання
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покладених на них обов‘язків вивчали такі науковці: П. Андрушко,
Е. Байсалуєва, Л. Брич, В. Векленко, А. Галахова, А. Горелик, І. Дворянсков,
С. Денисов, С. Дідик, Н. Ємєєва, О. Кваша, В. Кончаковська, О. Костенко,
Я. Кульберг, Л. Лобанова, А. Мартиросян, М. Мельніченко, А. Музика,
В. Навроцький, О. Ольховенко, Ш. Рашковська, М. Хавронюк та інші. Проте
у їхніх працях приділяється недостатньо уваги змісту поняття відмови свідка
від давання показань або відмови експерта чи перекладача від виконання
покладених на них обов‘язків.
При цьому у теорії кримінального права відсутня єдина позиція
з приводу

розуміння

відмови

як

ознаки

складу

кримінального

правопорушення, передбаченого ст. 385 КК України.
Перша група науковців вважає, що відмова може вчинятися шляхом
бездіяльності. Наприклад, В. Тютюгін вважає, що: відмова може бути
вчинена лише шляхом пасивної поведінки – бездіяльності, бо для його
об‘єктивної сторони необхідно, щоб свідок, експерт чи перекладач
відмовилися від виконання покладених на них обов‘язків, тобто ухилилися
від вчинення тих дій, які вони повинні були і мали можливість здійснити, що
виявляється в повному чи частковому замовчуванні фактів та обставин
у показаннях, висновку чи перекладі [113, с. 879]. А. Наумов вказує, що
інший підхід, за якого відмова визнається такою, що вчиняється активно,
суперечить природі злочинної бездіяльності, яка має місце у випадку
невиконання особою обов‘язків, які вона повинна була і могла виконати.
Пасивність

поведінки

особи

відображає

не

фізичну,

а соціальну

характеристику її поведінки. У фізичному плані особа може поводити себе
активно, однак якщо вона не виконала обов‘язку, покладеного на неї
законом, порушивши тим самим кримінально-правову заборону, то має місце
кримінально-правова бездіяльність [144, с. 479].
Другий підхід полягає у тому, що відмова у складі кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 385 КК України, може бути вчинена як
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шляхом дії, так і шляхом бездіяльності. Так, автори навчального посібника
з проблем відповідальності за злочини проти правосуддя пропонують таке
розуміння поняття відмови у складі злочину, передбаченого в ст. 385
КК України: під відмовою від виконання дій (обов‘язків), зазначених у ч. 1
ст. 385 КК України, слід розуміти ухилення особи, яка викликана як свідок,
призначена експертом або перекладачем, від виконання покладеного на неї
процесуального

обов‘язку

давати

показання,

здійснити

експертне

дослідження і надати висновок чи зробити переклад за відсутності поважних
причин, які перешкоджали б виконанню цього обов‘язку. Відмова від
виконання дій (обов‘язків), названих у ч. 1 ст. 385 КК України, може
полягати у: а) відкритій, явно вираженій та категоричній заяві винного
(в усній чи письмовій формі) про своє небажання давати показання,
проводити експертизу або здійснювати переклад загалом чи в якійсь частині;
б) неправдивій заяві про відсутність поінформованості за справою або про
неможливість здійснити експертизу чи переклад; в) замовчуванні окремих
фактів та обставин у показаннях, експертному висновку чи перекладі [95,
с. 79 –80].
Третя позиція зводиться до того, що відмова у складі кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 385 КК, може бути вчинена шляхом
активної поведінки (дії) суб‘єкта кримінального правопорушення. Так, на
думку Ш. С. Рашковської, відмова свідка від давання показань чи відмова
експерта від давання висновку або перекладача від здійснення перекладу є
активною дією, в якій знаходить свій безпосередній вираз небажання свідка,
експерта чи перекладача давати показання, висновок чи переклад і тим самим
сприяти органам слідства, прокуратурі і суду здійснювати їх функції
з притягнення до відповідальності винних у вчиненні злочину [198, с. 38].
М. Мельніченко має дещо інший підхід щодо розуміння поняття
«відмова» у ст. 385 КК України. На його думку, ураховуючи значення слова
«відмова» в українській мові, вона не може виражатися у тому, що свідок,
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перекладач, експерт ухиляється від з‘явлення до суду, органів досудового
розслідування, адже відмова передбачає активні дії суб‘єкта злочину, коли
свідок, наприклад, заявляє про те, що не буде відповідати на всі або частину
поставлених питань чи мовчить та не відповідає на них. Те саме стосується
перекладача та експерта. Тобто відмова свідка, перекладача або експерта
повинна бути активною та відкритою. Окрім того, вона може бути повною
або частковою, усною чи письмовою, що не впливає на кримінально-правову
кваліфікацію. Водночас цей науковець займає дещо суперечливу позицію,
оскільки зазначає на перших сторінках дисертації, що склад кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 385 КК України, може бути вчинено
шляхом бездіяльності [130, с. 25, 143].
Н. Ю. Алєксєєва на підставі узагальнення наукової літератури пише
про те, що «відмова як суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 385
КК України, – це небажання виконувати свідком, експертом, перекладачем
покладених на них процесуальних обов‘язків. Така відмова виявляється
у прямій заяві про це свідком, експертом, перекладачем особі, що провадить
дізнання, слідчому або судді. Тобто, це відкритий прояв небажання
виконувати свої обов‘язки [7, с. 143].
До активної поведінки відносять відмову й інші науковці, зокрема,
Т. Варфоломєєва, Є. Фесенко [141, с. 470], О. Ольховенко [151, с. 102–103]
та інші).
З урахуванням виокремлених нами у підрозділі 1.4 висновків, у разі
ухилення, а не відмови від виконання процесуальних обов‘язків свідком,
експертом, перекладачем, дії особи не можна кваліфікувати за ст. 385
КК України. Кваліфікація за цією статтею можлива у випадку відсутності
у діянні винуватої особи ознак ухилення від виконання процесуальних
обов‘язків.
У судовій практиці не повною мірою визначено ознаки відмови як
суспільно небезпечного діяння у складі кримінального правопорушення,
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передбаченого ст. 385 КК України. З метою вивчення цієї практики
та виявлення правозастосовних помилок було проаналізовано 19 вироків,
у яких свідку інкримінувалася відмова від давання показань. Зауважимо, що
суб‘єктом злочинів у всіх випадках були свідки, а експерти та перекладачі
– ні. Тому буде досліджуватися така форма суспільно небезпечного діяння,
передбаченого у ст. 385 КК України, як відмова свідка від давання показань.
Окрім того, згідно з усіма проаналізованими вироками свідки притягалися до
кримінальної

відповідальності

у випадку відмови давати

показання

у кримінальному провадженні (під час досудового розслідування та/або
у суді).
Як вбачається з проаналізованих вироків, у більшості випадків суди не
зазначають, у чому саме проявилася відмова свідка від давання показань.
У судових рішеннях лише описується діяння відповідно до формулювання
диспозиції ст. 385 КК України та вказується, що факт відмови свідка від
давання показань зафіксовано у відповідних процесуальних протоколах [53;
46]. У вироку Арцизького районного суду Одеської області від 28 лютого
2020 року акцентується увага на тому, що відмова свідка була здійснена усно
та під аудіо-відео-фіксацію [27].
Водночас у деяких судових рішеннях міститься вказівка на окремі
ознаки відмови як суспільно небезпечного діяння, зокрема: категоричність
[40; 53; 54]; відкрита, явно виражена форма [30]; явність [40]; доведення
відмови до відома суду [29]; відсутність поважних причин, які перешкоджали
б виконанню цього її обов‘язку [40; 54].
Таким чином, суди, які у вироках прописують ознаки відмови, зазвичай
називають ті ознаки відповідного поняття, що були нами розглянуті.
Зауважимо, що у вироках недоречно вказувати, що свідок без поважних
причин відмовився давати показання, оскільки поважні причини відмови
підлягають

установленню

процесуальних

обов‘язків

лише

у

випадку

перекладача

та

відмови
експерта.

від

виконання

Окрім

того,
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законодавство України передбачає єдиний випадок, коли свідок може
відмовитися давати показання. Згідно з ч. 1 ст. 63 Конституції України особа
не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо
себе, членів сім‘ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [106].
Відповідне

конституційне

положення

знайшло

відображення

і

в процесуальних кодексах України. Так, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 66 КПК України
свідок має право: відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів
та членів своєї сім‘ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення
у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім‘ї кримінального
правопорушення,

а

також

показання

щодо

відомостей,

які

згідно

з положеннями ст. 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню [115].
Лише деякі суди зазначають, у чому саме проявилася відмова свідка від
давання показань. Так, суди інкримінували винуватому ст. 385 КК України
у таких випадках:
– відповідь особи, викликаної слідчим на допит як свідок, що вона не
вважає себе свідком в цьому кримінальному провадженні і відмовляється
свідчити [40];
– відмова особи відповідати на поставлені їй запитання [52];
– повідомлення слідчому про своє небажання давати показання щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно потерпілої [30];
– повне замовчування фактів, які йому були відомі, що суттєво могло
вплинути на хід судового слідства в частині процесуального дослідження
доказів по вищевказаному кримінальному провадженню та встановленню
об`єктивної істини у судовому провадженні.
В одному з вивчених судових рішень розлого описано, в чому полягала
відмова свідка: «свідок був попередженим про обов‘язок розповісти про всі
відомі йому обставини кримінального правопорушення (це свідчить про те,
що кримінальне правопорушення вчинене з прямим умислом); він не був
близьким родичем підозрюваного (це свідчить, що на нього не поширюється
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свідоцький імунітет, гарантований у ст. 63 Конституції України); наявність
прямого умислу, за якого свідок, зокрема, усвідомлював протиправний
характер своїх дій; свідок вчинити протиправні дії всупереч покладеного на
нього процесуального обов‘язку надавати правдиві показання під час
судового розгляду кримінального провадження, що визначено п. 2 ч. 2 ст. 66
КПК України; наслідок відмови свідка давати показання, а саме ухилення від
вчинення тих дій, які він зобов‘язаній був і мав можливість здійснити;
зовнішній прояв відмови, а саме повне замовчування фактів, які були відомі
свідку, що суттєво могло вплинути на хід судового слідства в частині
процесуального дослідження доказів по кримінальному провадженню та
встановленню об‘єктивної істини у судовому провадженні» [27]. Варто
відзначити, що у вказаному судовому рішенні найбільш повно було
охарактеризовано та описано відмова свідка від давання показань. Проте й
у ньому міститься ряд недоліків. Зокрема, наслідок відмови описано як
ухилення від вчинення тих дій, які він зобов‘язаній був і мав можливість
здійснити. Однак, як зазначалося у підрозділі 1.3, ухилення та відмова є
нетотожними поняттями. Окрім того, відмова як діяння вважається
закінченим кримінальним правопорушенням з моменту виконання всіх
необхідних дій, які виражаються в категоричній заяві особи про небажання
виконувати правовий обов‘язок. Попри це вказане судове рішення можна
вважати близьким до найбільш повного та такого, що відображає особливості
відмови від виконання правового обов‘язку як суспільно небезпечного діяння
та кримінально-правового поняття.
Таким

чином,

у

жодному

вивченому

нами

вироку

суду

не

конкретизується, в якій формі (активній чи пасивній) може бути вчинена
відмова у складі злочину, передбаченого у ст. 385 КК України. Як свідчить
аналіз останніх вироків, відмова свідка від давання показань мала активний
характер, тобто злочин було вчинено у формі дії [67, с. 105].
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Відмова

від

виконання

роботи,

вид

якої

визначений

підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом
місяця без поважних причин як форма злісного ухилення особи від
відбування стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2
КК України). Вказане кримінальне правопорушення належить до нетяжких
злочинів, оскільки ч. 1 ст. 389-2 КК України містить таке покарання, як
позбавлення волі строком на 2 роки. Відповідне діяння було криміналізовано
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту
права дитини на належне утримання» [184]. Вказаним Законом було
передбачено й внесення змін до КУпАП, зокрема, у частині викладення
у новій редакції норми про несплату аліментів (ст. 183-1), встановлення
адміністративної відповідальності за ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 183-2). Як
вказувалося вище, склади кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 183-1 КУпАП та 389-2 КК України, відмежовуються за ознакою
злісності. До кримінальної відповідальності притягається особа, яку
притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 183-2
КУпАП та яка ухиляється від відбування суспільно корисних робіт. Таким
чином, особа, до якої було застосовано адміністративне стягнення у виді
суспільно корисних робіт, може бути притягнута до кримінальної
відповідальності за умови наявності у неї адміністративної преюдиції.
Варто зазначити, що стягнення у виді суспільно корисних робіт
передбачено за вчинення такого правопорушення як несплата аліментів
(ст. 183-1 КУпАП). При цьому встановлення кримінальної відповідальності
за злочин, передбачений у ст. 389-2 КК України, викликало критику
Головного юридичного управління ВРУ та ГНЕУ ВРУ [61].
На наш погляд, криміналізація злісного ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт видається необґрунтованою,
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такою, що не відповідає підставі, умовам та принципам криміналізації.
Зокрема, намір посилити кримінальну відповідальність за ухилення фактично
призвів до її пом‘якшення, оскільки у ст. 382 КК України як тепер, так і на
момент

прийняття

ст.

183-2

КУпАП,

передбачалася

кримінальна

відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови
суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.
За вчинення такого діяння передбачається покарання у виді позбавлення волі
на строк 3 роки.
Порядок відбування стягнення у виді суспільно корисних робіт
передбачено Порядком № 474/5 [159].
На відміну від інших статей КК України, в яких передбачається
відповідальність за ухилення від кримінальних покарань (наприклад,
ухилення від покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі – ст. 389
КК України), поняття злісного ухилення від відбування суспільно корисних
робіт міститься у примітці ст. 389-2 КК України. Так само поняття ухилення
від відбування стягнення у виді суспільно корисних робіт роз‘яснено у тексті
КУпАП – у примістці ст. 183-1 КУпАП. Наприклад, поняття «ухилення від
відбування покарання у виді громадських робіт роз‘яснюється у ч. 3 ст. 40
КВК України, поняття «ухилення від відбування покарання у виді виправних
робіт» - у ч. 6 ст. 46 КВК України [116].
Як вбачається з аналізу кримінально-виконавчого законодавства
України, у ньому чітко визначаються умови та порядок відбування покарань.
Наприклад, у главі 8 «Виконання покарання у виді громадських робіт»
КВК України передбачаються порядок, умови відбування цього покарання,
порядок обчислення його строку, обов‘язки власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування
засудженими покарання

у виді

засуджених до цього виду покарання.

громадських робіт, відповідальність
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Ураховуючи відсутність законодавства, що регулювало б порядок
відбування особою адміністративних стягнень, а також недоцільність
включення відповідних норм у КУпАП, порядок та умови відбування
стягнення

у

виді

суспільно

корисних

робіт

фактично

ніде

не

регламентований, оскільки й Порядок № 474/5 також визначає їх не
в повному обсязі. Зокрема, у ньому відсутній перелік обов‘язків осіб, до яких
застосовано стягнення у виді суспільно корисних робіт. Ураховуючи
бланкетний характер норм про відмову від виконання правового обов‘язку,
про що йшлося у попередніх підрозділах, ситуація, за якої регулятивне
законодавство не містить переліку обов‘язків особи, однак передбачена
відповідальність за відмову від їх виконання, є неприпустимим.
Стосовно осіб, до яких застосовано стягнення у виді суспільно
корисних робіт, то їх обов‘язки фактично встановлюються не регулятивним,
а адміністративним та кримінальним законодавством. (примітки статей 183-1
КУпАП та 389-22 КК України). Виходячи з вказаних приміток, така особа
зобов‘язана:
1)

прибути

до

місця

виконання

суспільно

корисних

робіт

(підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної
у направленні уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу
з питань пробації;
2) виходити на суспільно корисні роботи;
3) не відмовлятися від виконання роботи, вид якої визначений
підприємством, установою, організацією;
4) з‘являтися на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або
токсичного сп‘яніння.
Таким чином, обов‘язки особи, яка притягається до юридичної
відповідальності за відмову від їх виконання, мають бути чітко визначені
у регулятивному

законодавстві,

а

не

навпаки,

коли

кримінальне
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законодавство України дає уявлення про ті правові обов‘язки, що
покладаються на особу.
Звернемо увагу на те, що відмова від виконання роботи, вид якої
визначений підприємством, установою, організацією як вид ухилення від
відбування заходу державного примусу передбачена лише стосовно ухилення
від відбування суспільно корисних робіт. Наприклад, ухиленням від такого
кримінального покарання, як громадські роботи, що є найбільш наближеним
за характером правообмежень з адміністративним стягненням у виді
суспільно

корисних

робіт,

визнається

систематичне

невиконання

встановлених обов‘язків, порушення порядку та умов відбування покарання,
а

також

притягнення

до

адміністративної

відповідальності

за правопорушення, які були вчинені після письмового попередження;
невихід більше двох разів протягом місяця на громадські роботи без
поважних причин, а також допущення більше двох порушень трудової
дисципліни протягом місяця, поява на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп‘яніння (ч. 3 ст. 40 КВК України) [116].
Водночас окремі науковці переносять визначення злісного ухилення
від відбування покарання у виді суспільно корисних робіт на інші випадки
розуміння понять ухилення від кримінальних покарань. Наприклад,
О. В. Чорна, визначаючи зміст діяння у вигляді злісного ухилення від робіт
особою, засудженою до обмеження волі, вважає за доцільне перенести
частину визначення поняття «злісне ухилення від відбування стягнення
у виді суспільно корисних робіт» у площину встановлення змісту вказаного
вище поняття. Ця дослідниця припускає, що «злісне ухилення від робіт
особою, засудженою до обмеження волі – це невихід на суспільно корисні
роботи

або

відмова

від

виконання

роботи,

вид

якої

визначений

адміністрацією виправного центру, більше двох разів протягом місяця без
поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп‘яніння» [254, с. 157–158]. Вважаємо, що
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таке перенесення частини одного кримінально-правового поняття на інше, є
неприпустимим. Незрозуміло, чому саме авторка вибрала для такого
«переносу» визначення поняття «злісне ухилення від суспільно корисних
робіт», а не, наприклад, поняття «ухилення від покарання у виді громадських
робіт». Адже, як вбачається з викладеного вище, розуміння відповідних
понять є різним. Окрім того, під час тлумачення одного кримінальноправового поняття з використанням частини ознак, що законодавець
передбачає для іншого поняття, є неприпустимим, оскільки вони мають
індивідуальний характер та стосуються саме того явища, яке описується тим
чи іншим поняттям. Також порядок та умови кримінального покарання у виді
обмеження волі, за ухилення від відбування покарання якого передбачена
кримінальна відповідальність, істотно відрізняються від порядку та умов
відбування стягнення у виді суспільно корисних робіт.
У процесі підготовки дисертації нами було опрацьовано 30 вироків,
в яких дії особи кваліфікувалися за ст. 389-2 КК України з інкримінуванням
такої форми ухилення від стягнення у виді суспільно корисних робіт, як
відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством,
установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних
причин. Лише у п‘яти з них описується, в чому виразилася відповідна
відмова чи вказуються певні ознаки, що допомагають зрозуміти, що було
вчинене вказане суспільно небезпечне діяння. Згідно з вироком Охтирського
міськрайонного суду Сумської області від 11 серпня 2020 року відмова від
виконання робіт виражалася у тому, що ОСОБА_1, який притягався
до адміністративної відповідальності за несплату аліментів, не приступив
до виконання таких робіт, без будь-яких на те об‘єктивних причин ігнорував
вимоги органу пробації приступити до їх виконання [47]. Незважаючи на те,
що у вказаному випадку суд ідентифікував поведінку обвинуваченого як
відмову від виконання роботи, вид якої визначений підприємством,
установою, організацією, все ж вбачається, що у цьому випадку мала місце
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інша форма ухилення від відбування стягнення у виді суспільно корисних
робіт, а саме невихід на суспільно корисні роботи.
Як зазначено у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської
області від 02 червня 2020 року, відмова від виконання виду робіт,
визначених підприємством, установою, організацією, виразилася у тому, що
обвинувачений спочатку приступив до виконання суспільно корисних робіт,
однак у подальшому для їх відпрацювання не з‘явився. У цьому випадку
йому інкримінувалося не лише відмова від роботи, а й невихід на суспільно
корисні роботи [36]. Так само були оцінені дії обвинуваченої згідно
з вироком Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від
14 листопада 2019 року (лише як відмова від виконання виду робіт,
визначених

підприємством,

установою,

організацією)

[48].

Як

і

в попередньому вироку, у цих випадках має місце не відмова від роботи,
а останнє з вказаних вище форм ухилення від відбування стягнення у виді
суспільно корисних робіт, а саме невихід на суспільно корисні роботи.
Лише відповідно до двох судових рішень, вироку Корюківського
районного суду Чернігівської області від 23 грудня 2019 року та вироку
Тростянецького районного суду Сумської області від 21 жовтня 2019 року,
чітко вбачається, що обвинувачений вчинив саме відмову від виконання
роботи, а не виконав іншу форму ухилення від виконання суспільно
корисних робіт. Так, у вироку Корюківського районного суду йдеться про те,
що обвинувачений у центрі пробації у присутності працівників органу
пробації

відмовився

від

виконання

робіт.

Суд

констатував,

що

обвинувачений у такому разі не прибув до місця виконання суспільно
корисних робіт та відмовився від виконання роботи, вид якої був визначений
міською радою [39]. Згідно з вироком Тростянецького районного суду
обвинувачений прибув до комунального підприємства та після того, як
директором даного підприємства було вказано останньому об`єм робіт,
відмовився його виконувати та покинув це підприємство [55].
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Таким чином, як вбачається з аналізу судових рішень, відмова від
виконання виду робіт, які визначаються підприємством, установою,
організацією, вкрай рідко має місце у конкретних ситуаціях (7% випадків або
2 вироки з 30). В усіх інших випадках суди не описують, у чому конкретно
виразилася така відмова, або помилково невихід особи на суспільно корисні
роботи

оцінюють

як

відмову

від

виконання

роботи,

визначеної

підприємством, установою, організацією.
Ураховуючи викладене, а також те, що ухилення та відмова від
виконання покладених правових обов‘язків, як доводилося у підрозділі 1.3,
є самостійними нетотожними діяннями та несумісними поняттями, визначати
ухилення через відмову некоректно. Тому й було б доцільно вилучити
вказану форму ухилення від стягнення у виді суспільно корисних робіт.
Вважаємо за доцільне запропонувати такі шляхи вдосконалення
підстави кримінальної відповідальності за злісне ухилення особи від
відбування стягнення у виді суспільно корисних робіт:
1)

вилучити

з

КК

України

ст.

389-2,

ураховуючи

хибність

законодавчого рішення про криміналізацію з огляду на відсутність підстав
виокремлення спеціального складу кримінального правопорушення, яке
повністю охоплюється ст. 382 КК України, що свідчить про надмірність
криміналізації;
2) якщо відповідна стаття залишиться у КК України, то вважаємо за
доцільне:
– вилучити примітку ст. 389-2 КК України, а поняття злісного ухилення
роз‘яснити у Порядку № 474/5. Те саме стосується ст. 183-1 КУпАП;
– закріпити у Порядку № 474/5 обов‘язки осіб, до яких застосовується
стягнення у виді суспільно корисних робіт;
– не передбачати таку форму злісного ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт, як відмова від виконання роботи,
вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох
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разів протягом місяця без поважних причин. Те саме стосується ст. 183-1
КУпАП;
– привести у відповідність поняття «злісне ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт» з іншими поняттями, що
відображають таке явище, як ухилення від відбування кримінальних
покарань

(наприклад,

«ухилення

від

відбування

покарання

у

виді

громадських робіт»), зміст якого визначається у кримінально-виконавчому
законодавстві України.

2.5 Відмова від виконання правового обов’язку у статтях про
військові кримінальні правопорушення
Згідно зі ст. 65 Конституції України одним з обов‘язків громадянина
України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України. Як зазначено у частині другій цієї статті, громадяни відбувають
військову службу відповідно до закону [106]. Як зазначалося у підрозділі 1.1
цієї праці, відповідний суб‘єктивний обов‘язок є конституційним та належить
до правового статусу громадянина України. У сучасних умовах, коли Україна
фактично перебуває у стані гібридної війни, а антитерористична операція
трансформувалася в операцію об‘єднаних сил [192], особливо важливого
значення набуває забезпечення військової дисципліни, виконання наказів та
розпоряджень військових начальників, а також порядку проходження
військової служби кримінально-правовими засобами. Більш детально
проблеми правового статусу, а також правового обов‘язку аналізувались
у підрозділі 1.1.
Норми про військові злочини зосереджено у розділі ХІХ КК України,
дослідження

яких

здійснювали

такі

науковці,

як

Г. М.

Анісімов.,

О. О. Дудоров, С. І. Дячук, В. П. Бодаєвський, М. І. Карпенко, Т. Ю. Касько,
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А. М. Ониськів, М. І. Панов, М. М. Синько, М. С. Туркот, М. І. Хавронюк,
С. О. Харитонов та інші. У працях цих учених військові злочини поділяються
на різні види. Кримінальні правопорушення, що полягають у відмові від
виконання

правового

обов‘язку

захищати

Вітчизну,

незалежність

та територіальну цілісність України, а також відбувати військову службу
відповідно до закону, відносяться науковцями до правопорушень проти
порядку

підлеглості

та

військової

гідності

(непокора

(ст.

402)),

правопорушень проти порядку проходження військової служби (ухилення від
військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (ст. 409)),
а також правопорушень проти порядку несення військової служби на полі
бою та в районі бойових дій (самовільне залишення поля бою або відмова
діяти зброєю (ст. 429)).
Охарактеризуємо

форми відмови у статтях розділу ХІХ Особливої

частини КК України.
Відкрита відмова виконати наказ начальника (непокора) (ст. 402
КК України). У ч. 1 ст. 402 КК України передбачається покарання у виді
службових обмежень на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному
батальйоні на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
Тому це кримінальне правопорушення (основний склад) є нетяжким
злочином (ст. 12 КК України). Якщо непокора вчиняється групою осіб або
спричинило тяжкі наслідки, то такі діяння караються позбавленням волі
на строк від 3 до 7 років (ч. 2) (тяжкий злочин). Якщо непокора вчиняється
в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, то такі дії караються
позбавленням волі на строк від 5 до 7 років (тяжкий злочин), а непокора,
вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці – позбавленням
волі на строк від 5 до 10 років (тяжкий злочин).
Непокора як суспільно небезпечне діяння передбачено не лише
у ст. 402 КК. Так, згідно зі ст. 391 КК України кримінально караною
визнається злісна непокора законним вимогам адміністрації УВП або інша
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протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка
відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо
ця особа за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана
протягом року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу
(одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбування
покарання.
Характеризуючи поняття злісної відмови у вказаній вище статті, вчені
пропонують таке розуміння його змісту: «під злісною непокорою вимогам
адміністрації установи виконання покарань слід розуміти відкриту відмову
засудженого від виконання конкретних законних вимог представника
адміністрації установи виконання покарань, який в силу свого посадового
становища має право пред‘явити таку вимогу, а засуджений був зобов‘язаний
і міг її виконати, але умисно не виконав» (А. В. Годлевська-Коновалова) [79,
с. 94–95]. К. В. Бондарева вважає, що злісна непокора у складі злочину,
передбаченому ст. 391 КК України, може вчинятися виключно у формі
бездіяльності, обґрунтовуючи свою думку тим, що у диспозиції вказаної
статті окрім поняття «непокора» вжито «інша протидія», яка, на думку
дослідниці,

передбачає

активну

поведінку

засудженого.

Як

пише

К. В. Бондарева, «під непокорою законним вимогам адміністрації УВП слід
розуміти порушення засудженим встановленого законом порядку відбування
покарання, тобто недотримання приписів нормативно-правових актів, в яких
містяться вимоги до поведінки засуджених» [18, с. 123]. Схожий підхід
висвітлено

у

праці

Ю. В. Орла,

який

задовго

до

К. В. Бондаревої

запропонував ідентичне визначення поняття «непокора» у складі злочину,
передбаченого ст. 391 КК України. Однак, на його думку, «за своїми
об‘єктивними властивостями непокора може відбуватися як шляхом дії, так
і шляхом бездіяльності. Злочин, що розглядається, належить до так званих
«змішаних» злочинів, під якими в теорії кримінального права розуміються
суспільно небезпечні діяння, об‘єктивна сторона яких може бути виконана
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шляхом як дії, так і бездіяльності суб‘єкта» [154, с. 84, 88].
Згідно з постановою Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах
про злочини, пов‘язані з порушеннями режиму відбування покарання
в місцях позбавлення волі» від 26 березня 1993 року № 2 йдеться про
відкриту відмову засудженого від виконання конкретних законних вимог
представника адміністрації виправно-трудової установи, який в силу свого
посадового становища мав право пред‘явити таку вимогу, а засуджений був
зобов‘язаний і міг її виконати, але умисно не виконав [196].
Таким чином, науковці, які розглядали проблему злісної непокори
вимогам адміністрації виправної установи, мають різні думки стосовно
розуміння непокори як суспільно небезпечного діяння, а також чи може вона
бути виключно пасивною чи, як активною, так і пасивною.
Переходячи до аналізу наукової думки стосовно поняття «непокора»
у складі злочину, передбаченому ст. 402 КК України, відзначимо, що вчені,
на відміну

від

дослідників

складу

кримінального

правопорушення,

передбаченого ст. 391 КК України, обмежені у тлумаченні тим, щонепокора
– це виключно відмова, а не інші форми протиправної поведінки. Водночас
звернемо увагу на те, що непокора у диспозиції ч. 1 ст. 402 КК України
визначається не лише як відкрита відмова, а й як інше умисне невиконання
вимог начальника. Це, на наш погляд, обумовлює особливості тлумачення
першого з вказаних діянь.
На думку М. І. Карпенка, непокора – це «найбільш зухвала форма
невиконання наказу, відкрите і демонстративне протиставлення своєї
поведінки

волі

начальника/командира.

Підлеглий,

отримавши

наказ

начальника, у категоричній формі заявляє чи в інший спосіб демонструє,
що не виконуватиме наказ. Відмова від виконання наказу може бути
публічною чи

заявлена начальнику наодинці, виражена начальнику

безпосередньо чи особі, яка передала наказ від його імені». Цей науковець
розрізняє непокору і випадки прирікання військовослужбовця з начальником,
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«коли підлеглий виявляє незадоволення з приводу виданого йому наказу,
вступає у його обговорення, але дії, передбачені наказом, виконує.
Прирікання не становить злочину, але може бути визнане дисциплінарним
проступком». Окрім того, науковець вбачає відмінності між непокорою та
іншими формами невиконання наказу начальника. Він пише, що «інше
умисне

невиконання

наказу полягає

у тому,

що

підлеглий

наказ

начальника / командира зовні приймає до виконання, але насправді навмисно
його не виконує. При цьому «умисел щодо невиконання наказу може
виникнути у винного в момент отримання наказу чи пізніше. На відміну від
непокори, за умови іншого умисного невиконання наказу підлеглий відкрито
не заявляє чи в інший спосіб не демонструє, що не виконуватиме наказ.
У цьому випадку суспільна небезпека злочину визначається, зокрема, й тим,
що начальник / командир, який віддав наказ, не знає про його невиконання,
а навпаки – впевнений, що наказ буде виконано, хоча фактично він не
виконується». М. І. Карпенко також відрізняє непокору від невиконання
наказу,

вказуючи,

що

«поняттям

невиконання

наказу

охоплюється:

невиконання дій, передбачених наказом; здійснення дій, заборонених
наказом; неналежне виконання наказу, тобто відступ від його приписів про
час, місце і характер дій, що здійснюються» [100, с. 236].
Схоже розуміння поняття «непокора» пропонує Г.М. Анісімов, який
вважає, що «при непокорі підлеглий або у кaтегоричній формі зaявляє про те,
що він не виконувaтиме наказ, або може мовчки демонстративно вчиняти дії,
які явно свідчать про те, що наказ не виконуватиметься. Bідмовa може бути
зaявленa віч-нa-віч aбо прилюдно». При цьому «злочинність діяння відсутня,
якщо непокорa являє собою відмову від виконання явно незaконного нaкaзу.
У ч. 3 ст. 41 КК України передбачено, що не підлягає кримінальній
відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ
або розпорядження» [94, с. 27–28]. Подібну позицію висловлюють і інші
дослідники (приміром, Ю. В. Шапошніков) [256].
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Яким чином відкрита відмова ідентифікується у судовій практиці?
Відкритою відмовою визнавалися такі умисні дії військовослужбовця, який
відкрито, у категоричній формі через старшого оперативного чергового
відділення бойового управління командного пункту військової частини
повідомив підполковника ОСОБА_1 про відмову виконати розпорядження
[33; 240]. Вчинення з прямим умислом з мотивів небажання виконувати
обов`язки військової служби та з метою тимчасово незаконно ухилитися від
неї, відмови виконувати наказ начальника. Обвинувачений відкрито,
у присутності свого безпосереднього начальника та одного рядового
військовослужбовця безпідставно відмовився виконувати наказ командира,
хоча об`єктивно міг і повинен був це зробити [57]. Схоже тлумачення
відкритої відмови у ст. 402 КК України містять й інші проаналізовані нами
судові рішення [28]. Окремі з них вказують і форму такої відкритої відмови,
а саме усно [58; 59] чи письмово [60], категоричність відмови [26], а також
обстановку вчинення кримінального правопорушення: під час вечірнього
шикування особового складу військової частини [60]. Іноді встановлювались
наслідки відкритої відмови виконати наказ начальника: підрив дисципліни
підрозділу, зниження рівня бойової готовності групи та невиконання завдань
за призначенням [59]. Водночас інші судові рішення не конкретизують,
у чому саме виявилася відкрита відмова виконати наказ начальника [42; 51].
Підсумовуючи судово-практичний зріз поняття відкритої відмови від
виконання наказу начальника, відзначимо, що більшість з проаналізованих
вироків вказують на такі ознаки відмови від виконання правового обов‘язку,
що були виокремлені та охарактеризовані нами у підрозділі 1.4, як
відкритість, категоричність, прямий умисел [64, с. 433]. З‘ясування інших
ознак, на яких акцентувалася увага у вивчених рішеннях, не є обов‘язковим
для кваліфікації за ст. 402 КК України, однак може підкреслювати та
посилювати інші ознаки відкритої відмови як форми непокори, а також
відмежовувати від іншого альтернативного діяння, а саме іншого умисного
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невиконання вимог начальника. Водночас зайвим є встановлення наслідків,
спричинених відкритою відмовою, оскільки, як зазначає М. І. Карпенко,
«непокора визнається закінченим злочином незалежно від наслідків, що
настали» [100, с. 237].
Як було зазначено у підрозділі 1.1, КУпАП містить норму про
адміністративну відповідальність за відмову від виконання законних вимог
командира (начальника) (ст. 172-10 КУпАП). На думку М. І. Карпенка,
«законодавець не передбачив критерії, за якими можуть бути відмежовані
військове адміністративне правопорушення і злочин за ознаками ч. 1 ст. 402
КК України, що буде створювати відповідні проблеми у правозастосовній
діяльності». Науковець вказує, що з цієї ситуації «логічно напрошується
висновок, щоб законодавець вніс зміни до ст.ст. 402 і 403 КК України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за умисну відмову підлеглого
від виконання законного розпорядження начальника / командира» [101,
с. 238].
Проаналізувавши судову практику притягнення військовослужбовців
за

ст. 172-10

КУпАП,

відзначимо,

що

зазвичай

військовослужбовці

притягалися до адміністративної відповідальності за ст. 172-10 КУпАП
у випадку невиконання ними наказу (розпорядження) командира. Наприклад,
коли військовослужбовець не заступив у добовий наряд, поява на ранковому
шикуванні у стані алкогольного сп‘яніння [174], не провів службове
розслідування, призначене відповідно до наказу військового начальника
[165], залишив місце розташування військового підрозділу на певний час
[175], не вибув з військової частини за наказом начальника для проходження
підвищення кваліфікації [169], проігнорував виконання наказу начальника
[170], використання всупереч розпорядження військового начальника про
заборону використовувати особистий транспорт зі службовою метою та
спричинення ДТП з тяжкими наслідками [164], перебував на території
військової частини

супереч розпорядження командувача ООС щодо
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попередження захворювання на COVID-19 [176], паління на території
військового корабля [173].
Однак трапляються й випадки притягнення до адміністративної
відповідальності військовослужбовців, які відмовлялися від виконання
наказу (розпорядження) відкрито та категорично. Наприклад, за ст. 172-10
КУпАП

було

кваліфіковано

відмову

військовослужбовця

виконати

розпорядження начальника про необхідність прибуття до штабу для
з‘ясування його стану та причин відсутності у військовій частині
у нецензурній формі [167], відмова заступити в наряд по їдальні [172],
категорична відмова начальника надати для перевірки документи, що
підтверджують особу військовослужбовця та особисті речі [171].
Таким чином, навіть побіжний аналіз судової практики у частині
притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності
за відмову від виконання законних вимог командира (начальника) (ст. 172-10
КУпАП) свідчить про те, що власне відмова як протиправне діяння, що
характеризувалося нами у підрозділі 1.4, не відповідало виокремленим
ознакам.

На

наш

адміністративного
правопорушення,

погляд,

для

належного

правопорушення
передбаченого

ст. 402

від

відмежування
складу

КК України,

вказаного

кримінального
не

доцільно

у

диспозиції ст. 172-10 КУпАП використовувати термін «відмова», а слід
вжити

терміносполучення

«невиконання

законних

вимог

начальника

(командира)». У такому випадку у судовій практиці буде змога встановити
розмежувальні ознаки між складами правопорушень, передбаченими ст. 17210 КУпАП та ст. 402 КК України.
Відмова від несення обов’язків військової служби передбачена як
одна з форм ухилення від несення обов‘язків військової служби (частини 2–4
ст. 409 КК України).
Відмова від несення обов‘язків військової служби (основний склад)
(ч. 2) карається позбавленням волі на строк від двох до п‘яти років (нетяжкий
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злочин). Якщо така відмова вчинена в умовах особливого періоду, крім
воєнного стану, то ці дії караються позбавленням волі на строк від 3 до
7 років (тяжкий злочин), а якщо вона вчинена в умовах воєнного стану або
в бойовій обстановці, то передбачене покарання – позбавленням волі на
строк від 5 до 10 років (тяжкий злочин) (ст. 12 КК України).
Характеризуючи відмову як суспільно небезпечне діяння у складі
злочину, передбаченому частинах 2 або 3 ст. 409 КК України, науковці
зазвичай вказують таке. На думку С. О. Харитонова, «відмова від несення
обов‘язків військової служби з об‘єктивної сторони характеризується тим, що
військовослужбовець відкрито, не вдаючись до обману, усно, письмово чи
в інший спосіб виражає своє небажання нести військову службу або
виконувати окремі її обов‘язки і фактично припиняє їх виконання. Відмова
можлива у двох формах. По-перше, у формі відкритої заяви про небажання
нести військову службу з подальшим фактичним припиненням виконання
обов‘язків за нею. При цьому сама лише така заява, якою б категоричною
вона не була, не може розглядатися як відмова від несення обов‘язків
військової служби, якщо вона не супроводжується фактичним припиненням
їх виконання. По-друге, у формі явного, фактичного припинення виконання
обов‘язків військової служби, хоча б це не супроводжувалося відповідною
заявою (військовослужбовець демонстративно не виконує своїх обов‘язків,
ігнорує вимоги командира нести службу)» [94, с. 70].
М. І. Хавронюк вважає, що відмова від несення обов‘язків військової
служби – це «найзухваліша форма злочину, передбаченого ст. 409, – полягає
в тому, що військовослужбовець відкрито, не вдаючись до обману, заявляє
про своє небажання нести такі обов‘язки та/або фактично припиняє їх
виконувати. Тобто зазначена відмова може полягати і в бездіяльності – коли
військовослужбовець, хоч і перебуває на території військової частини
(у місці служби) (або, якщо він є, наприклад, особою офіцерського складу,
систематично з‘являється на службу), але демонстративно не виконує
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обов‘язків військової служби, явно ігноруючи встановлений порядок її
проходження» [114, с. 1161–1162].
А.М. Ониськів вважає, що відмова від несення обов‘язків військової
служби – це бездіяльність військовослужбовця, яка полягає у невиконанні
ним військового обов‘язку. При цьому саме невиконання може носити як
пасивний, так і активний характер і на кваліфікацію не впливає [152, с. 156;
153, с. 199, 202]. М. І. Карпенко висловлює подібну позицію: «можливі
випадки сукупності злочинів, передбачених ст. 409 КК України і ст.ст. 407,
408

КК України.

документів

Так,

отримав

якщо

військовослужбовець

короткострокову

відпустку,

а

шляхом
після

підробки
закінчення

встановленого терміну відпустки не з‘явився без поважних причин до
військової частини або на місце служби, його дії належить кваліфікувати
за ст. 409 і, залежно від тривалості відсутності, мети та інших обставин,
також за ст.ст. 407 або 408 КК України» [101, с. 195–196]. Автор, цитуючи
іншого дослідника [129], відзначає, що відмова у складі злочину,
передбаченого ст. 407 КК України, можлива у формах: відкритої заяви про
небажання нести обов‘язки з військової служби з наступним фактичним
припиненням їх виконання; явного, фактичного припинення несення
обов'язків з військової служби, хоча воно й не супроводжується заявою особи
про своє небажання нести службу. При цьому «сама лише заява про
небажання нести службу, якою б категоричною вона не була, якщо не
супроводжується фактичним невиконанням обов‘язків, не становить складу
відмови від несення обов‘язків з військової служби». Окрім того, якщо
військовослужбовець відкрито й не заявляє про своє небажання нести
військову службу, але фактично, без будь-яких на те причин, демонстративно
не виконує обов‘язки служби, нехтує вимоги командира щодо несення
військової служби, то така злісна за своїм характером поведінка винного
свідчитиме про його явно виражене небажання нести військову службу, то
такі дії слід кваліфікувати як відмову від несення обов‘язків військової

154

служби [101, с. 261]. М. І. Карпенко доходить висновку, що «складом
відмови від несення обов‘язків з військової служби охоплюються випадки
ухилення від виконання цих обов‘язків під приводом нібито релігійних
переконань. Відмова підлеглого виконати конкретну вимогу командира
(наприклад, відбути у відрядження, заступити у наряд тощо) не може
розглядатись як відмова від несення обов‘язків з військової служби. Такі дії
можуть становити склад непокори, оскільки у даному випадку вимога
командира має характер наказу, а самі дії полягають не у відмові від несення
обов‘язків військової служби, а у відкритому невиконанні наказу» [100, с.
261].
Звернемо увагу на те, що відмова від несення обов‘язків військової
служби є самостійним складом злочину, відмінним від інших форм ухилення
від виконання військового обов‘язку, відповідальність за які передбачена
у статтях 407, 408, ч. 1 ст. 409 КК України. Це означає, що під час
кримінально-правової кваліфікації відповідні діяння слід розмежовувати.
Слід виходити з того, що для ухилення нехарактерна конотація прямоти,
чіткості та явної вираженості, про що йшлося у підрозділі 1.4 дисертації.
Ухиляючись від покладених правових обов‘язків, особа ніби діє неявно,
прямо не заявляючи про небажання щось виконувати. При цьому ухилення
як суспільно небезпечне діяння може бути вчинене лише у формі
бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як відмова, як зазначалося вище,
це завжди активна поведінка суб‘єкта.
Ураховуючи виокремлені та охарактеризовані нами ознаки відмови від
виконання правового обов‘язку (підрозділ 1.4), доходимо висновку, що
у випадку наявності ознак ухилення від виконання обов‘язків військової
служби дії особи не можна кваліфікувати за частиною 2 або 3 ст. 409
КК України як відмова від виконання обов‘язків військової служби.
Кваліфікація за цією частиною статті можлива у випадку відсутності у діянні
винуватої особи ознак складів злочинів, передбачених у статтях 407
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(самовільне залишення військової частини або місця служби), 408
(дезертирство), ч. 1 ст. 409 (ухилення військовослужбовця від несення
обов‘язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції
хвороби, підроблення документів чи іншого обману) [70, с. 156].
У судовій практиці не повною мірою визначаються ознаки відмови як
суспільно небезпечного діяння, що призводить до неправильної кримінальноправової оцінки діянь військовослужбовців. З метою вивчення цієї практики
та виявлення

правозастосовних помилок нами

було

проаналізовано

50 вироків, в яких особі інкримінувалася відмова від несення обов‘язків
військової служби (частини 2– 3 ст. 409 КК України). Як вбачається, суди
правильно ставлять особі у вину відповідний склад злочину у таких
випадках:
– власноручне складання військовослужбовцем рапорту про те, що він
відмовляється проходити військову службу в Збройних Силах України та
виконувати службові обов‘язки за посадою [41];
– відмова відбути разом з особовим складом військової частини до зони
проведення антитерористичної операції на Сході України [37];
– відкрита відмова від несення обов‘язків військової служби з охорони
державного кордону з РФ у районі проведення АТО, що виразилася у здачі
виданих у користування зброї і боєприпасів та переодягнення у цивільну
форму одягу [34];
– відкрита відмова виконувати обов‘язки за посадою механіка взводу
батареї управління, на якій проходив військову службу, у присутності
особового складу батареї управління військової частини [43].
При цьому в окремих з них вказується на те, що така відмова була
відкритою та здійснена без застосування обману [36]. Таким чином, суди
намагаються визначити істотні ознаки відмови як суспільно небезпечного
діяння та розмежувати його з суміжними кримінальних правопорушень.
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Окремі суди у рішеннях детально роз‘яснюють, що слід розуміти під
відмовою у складі злочину, передбаченому частинами ст. 409 КК України.
Так, за вироком Кодимського районного суду Одеської області від 23 травня
2017 року ОСОБА_1, військовозобов‘язаний, з метою ухилення від несення
обов‘язків військової служби, відкрито, не вживаючи обману, відмовився
відбути разом з особовим складом зазначеної військової частини до зони
проведення АТО, тим самим відмовився від несення обов‘язків військової
служби у військовій частині. В подальшому ОСОБА_1 у приміщенні
військового комісаріату двічі письмово підтвердив свою відмову від несення
обов‘язків військової служби у військовій частині, остаточно припинивши їх
виконання [37]. В ухвалі Апеляційного суду Одеської області від
27 листопада 2018 року проаналізовано зміст поняття «відмова від несення
обов‘язків військової служби» та запропоновано таке розуміння: відмова від
несення

обов‘язків

військової

служби

полягає

в

тому,

що

військовослужбовець відкрито, не вдаючись до обману, заявляє про своє
небажання нести військову службу взагалі або постійно чи тимчасово
у певній місцевості, у надзвичайних умовах, виконувати спеціальні обов‘язки
військової служби або виконувати обов‘язки за певною спеціальністю чи
у певні дні (вихідні, святкові) тощо та/або фактично припиняє їх виконувати.
При цьому, одна лише заява про небажання проходити військову службу без
конкретних дій (бездіяльності), спрямованих на здійснення зазначеного
наміру, не може розглядатися як відмова від несення обов‘язків військової
служби [236].
Водночас у багатьох судових вироках не уточнюється, у чому саме
полягала відмова від несення обов‘язків військової служби. Наприклад,
у вироку Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 27 вересня
2016 року, зазначено, що Особа-1 відмовився вибути до навчального центру
[35].
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Суди,

окрім

того,

у багатьох

випадках

не

звертають

уваги

на розмежувальні ознаки між відмовою від несення обов‘язків військової
служби та іншими формами ухилення від виконання правового обов‘язку,
хоча й надають правильну кваліфікацію вчиненому. Наприклад, згідно
з вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від
06 червня 2016 року ОСОБА_11 інкримінувалося вчинення відмови від
несення обов‘язків військової служби, а фактичні обставини описувалися так:
Особа-1 самостійно залишив територію ОРВК, убувши у невідомому
напрямку, відмовившись тим самим від несення зазначених обов‘язків
військової служби та ухилившись від їх виконання в подальшому, про що
власноруч зазначив у заяві [50]. На нашу думку, дії Особи-1 у вказаному
випадку були кваліфіковані правильно та правильно розмежовані від інших
форм ухилення від виконання військового обов‘язку. У випадку, коли особа
не має наміру проходити військову службу та залишає межі військової
частини на певний час, її дії потребують кваліфікації за статтями 407 чи 408
КК України залежно від мети, яку переслідує винуватий. Однак якщо, як
у вказаному випадку особа не має наміру переховуватися, а робить заяву
(усну чи письмову) про небажання проходити військову службу, її дії слід
кваліфікувати за ч. 2 або 3 ст. 409 КК України як відмова від несення
обов‘язків військової служби.
Вважаємо неправильною кваліфікацію діянь винуватого у вироку
Комунарського районного суд м. Запоріжжя від 08 травня 2018 року [38].
Так, фактичний склад кримінального правопорушення викладено таким
чином: ОСОБА_1 самостійно залишив територію обласного збірного пункту,
відкрито відмовившись тим самим від несення обов‘язків військової служби
та з вказаного часу фактично ухилився від їх виконання в подальшому.
У цьому судовому рішенні суд вбачає відмову від виконання обов‘язків
військової служби у тому, що військовослужбовець залишив межі місця
служби, що не можна вважати правильним. Адже, як зазначалося вище,
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відмова від несення обов‘язків військової служби може інкримінуватися
лише у тому випадку, коли у вчиненому відсутні ознаки складів інших
злочинів, що полягають в ухиленні від виконання військових обов‘язків.
У вказаному випадку, на нашу думку, військовослужбовцю доцільно
інкримінувати наявність одного зі складів злочинів, передбачених у статтях
407 або 408 КК України.
Про наявність відмови від несення обов‘язків військової служби
свідчить також і та обставина, що винуватий спочатку відмовляється
виконувати свій військовий обов‘язок, а вже згодом залишає межі військової
частини або місця служби. Такий варіант протиправної поведінки
військовослужбовця описано у вироку Дзержинського міського суду
Донецької області від 26 лютого 2016 року [32].
Таким чином, відмова від несення обов‘язків військової служби як
видове поняття характеризується істотними ознаками поняття «відмова від
виконання правового обов‘язку» та такою ознакою, як відсутні ознаки
складів інших злочинів, що полягають в ухиленні від виконання військових
обов‘язків.
Відмова під час бою діяти зброєю (ст. 429 КК України). Вказане
діяння карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років (тяжкий
злочин). Аналіз наукової літератури з проблем кримінально-правової
характеристики військових кримінальних правопорушень засвідчує, що на
сьогодні вчені не приділяють уваги доктринальному вивченню складу
правопорушення, передбаченого ст. 429 КК України. Відповідно й відсутня
судова практика. Нам вдалося відшукати лише окремі загальні роздуми
стосовно того, що слід розуміти під таким діянням, як відмова під час бою
діяти зброєю.
В. І. Касинюк вважає, що відмовa під чaс бою діяти зброєю виявляється
у відкритій заяві військовослужбовця про небaжaння діяти зброєю в бою або
у фактичному незaстосувaнні зброї в бою (наприклад, припинення вогню по
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неприятелю) за наявної можливості та необхідності її зaстосувaти, хоча
відкрито військовослужбовець може й не заявити про таке своє небaжaння
[94, с. 163]. Таку ж позицію мають М. І. Панов та С. І. Харитонов, які
додають, що «умисне пошкодження зброї чи інших зaсобів ведення бою
з метою уникнути учaсті в бою слід квaліфікувaти зa сукупністю злочинів –
зa статтями 411 і 429 КК України» [113, с. 974].
В окремих наукових працях побіжно згадуються ознаки відмови діяти
зброєю як діяння, передбаченого у ст. 429 КК України. Зокрема, Н. С. Кончук
під час розмежування суміжних складів злочинів, передбачених статтями 111
та 429 КК, вказує на те, що відмова діяти зброєю має місце у випадку, «коли
була

можливість

і

необхідність

її

застосувати,

хоча

відкрито

військовослужбовець і не заявив про таке своє небажання» [107, с. 144–145].
Звернемо увагу на те, що у диспозиції ст. 429 КК України відмова
військовослужбовця під час бою діяти зброєю передбачена як альтернативне
діяння

з

самовільним

залишенням

військовослужбовцем

поля

бою.

Альтернативність вказаних діянь, на наш погляд, вказує на наявність
відмінних ознак між ними. Водночас вони характеризуються й спільними
ознаками, про що йтиметься нижче.
У науковій літературі також здійснюється розмежування між складом
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 429 КК України, та
державною зрадою (ст. 111 КК України). Зокрема, з точки зору авторів
підручника з кримінального права, якщо такі діяння вчиняються з метою
сприяння ворогові, то вони повинні кваліфікуватися як державна зрада [112,
с. 58–59]. Н. С. Кончук підтримує вказану позицію та відзначає, що відмова
військовослужбовця під час бою діяти зброєю може бути конкретним
проявом державної зради, вчиненої способом переходу на бік ворога
в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту [107, с. 145].
О. А. Чуваков доповнює вказаний підхід та зазначає, що відмова під час бою
діяти зброєю, вчинена з метою сприяння ворогові, може кваліфікуватися не
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лише як державна зрада, вчинена способом переходу на бік ворога в умовах
воєнного стану або в період збройного конфлікту, а й як надання іноземній
державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України [255,
с. 315].
На наш погляд, віднесення відмови військовослужбовця під час бою
діяти

зброєю

до

суміжного

складу

злочину

«державна

зрада»

є обґрунтованим. Водночас погодитися слід з тим, що за наявності мети
сприяння ворогові така відмова може бути виключно таким способом, як
перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного
конфлікту. Адже надання допомоги іноземній державі може мати місце лише
тоді, коли вона стосується виключно підривної діяльності проти України. Як
вказує О. О. Дудоров, підривною слід вважати будь-яку діяльність, яка
пов‘язана зі спробою зміни системи вищих органів державної влади
нелегітимним способом чи зміни території та спрямована на зниження
обороноздатності тощо [112, с. 57–58].
О. Ф. Бантишев, а також О. В. Шамара вважають, що підривна
діяльність – це різновид боротьби, здійснюваної проти України державами, їх
спеціальними

службами,

партіями,

закордонними

антиукраїнськими

організаціями, окремими ворожими елементами, що знаходяться на території
України, з метою підриву чи ослаблення конституційного ладу України,
нанесення шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності,
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України
[9, с. 73; 10, с. 94].
З. А. Загиней, проаналізувавши наукову літературу у частині надання
допомоги у підривній діяльності проти України, зауважує, що «тлумачення
поняття

«підривна

діяльність»,

зроблено

висновок,

що

науковці

ототожнюють його зі спричиненням шкоди різноманітного характеру
інтересам держави, її національній безпеці». Водночас дослідниця вказує, що
«надання допомоги як складова способу вчинення державної зради полягає
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в активних діях громадянина України, який сприяє іноземній державі,
іноземній організації або їх представникам у проведенні підривної діяльності
проти України шляхом надання порад, вказівок, засобів чи знарядь або
усунення перешкод» [89, с. 97].
Таким чином, як вбачається, відмова військовослужбовця під час бою
діяти зброєю не є підривною діяльністю проти України, оскільки
військовослужбовець ще не вчиняє жодних дій, які спрямовані на надання
такої допомоги. Відмова діяти зброєю під час бою не можна відносити до
сприяння іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
у проведенні підривної діяльності проти України шляхом надання порад,
вказівок, засобів чи знарядь або усунення перешкод.
Окрім того, для інкримінування вказаного способу державної зради
слід установити, що допомога у проведенні підривної діяльності надавалася
виключно

іноземній

державі.

Проте

у

випадку вчинення

злочину,

передбаченого ст. 429 КК України, військовослужбовець може відмовитися
під час бою діяти зброєю на користь «внутрішнього ворога». Наприклад,
обстановка бою може виникнути під час відбиття нападу на державний
кордон України. Або ведення бою під час здійснення АТО чи ООС.
В останньому випадку військовослужбовець ЗСУ може відмовитися під час
бою діяти зброєю фактично на користь «внутрішнього противника»,
бойовиків самопроголошених ЛНР та ДНР.
Таким чином, відмова військовослужбовця під час бою діяти зброєю
може виступати таким способом державної зради, як перехід на бік ворога
під час воєнного стану або у період збройного конфлікту, якщо вказані дії
вчинені з метою сприяння ворогові. А тому саме в цьому контексті склади
злочинів,

передбачені

статтями

111

та

429

КК України

належать

до суміжних, а тому ці склади слід розмежовувати [107, с. 145]. Спільні
ознаки

суміжних

складів

злочинів,

на

нашу

думку,

можуть
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використовуватися для встановлення змісту кожної з них, вони є певним
чином залежними одна від одної.
Так. Л. П. Брич пише про таке: «Суспільно небезпечне діяння – єдина
універсальна обов‘язкова ознака об‘єктивної сторони складу злочину. Як
відомо, вона названа у кожній диспозиції статті (частини статті) Особливої
частини КК, що містить описання конкретного основного складу злочину,
тобто є ознакою, яка має значну варіативність свого описання у диспозиції
статті (частини статті) Особливої частини КК України К, й відповідно значну
варіативність проявів у реальній дійсності. І ця обставина обумовлює
особливу роль суспільно небезпечного діяння в розмежуванні складів
злочинів. Перш за все, ця особливість полягає в тому, що встановлення
тотожності змісту самого лише суспільно небезпечного діяння у певних
складах злочинів уже достатньо для того, щоб вести мову про наявність між
ними

такого

співвідношення,

яке

обумовлює

потребу

в

їхньому

розмежуванні» [20, с. 415].
Ураховуючи універсальність такої ознаки, як суспільно небезпечне
діяння, що є спільною у складах кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 111 та 429 КК України, можемо запропонувати алгоритм
установлення істотних ознак відмови від виконання правового обов‘язку.
Так, у науковій літературі перехід на бік ворога як спосіб учинення
державної зради зазвичай пов‘язується з активними діями суб‘єкта злочину,
а саме з «наданням громадянином України безпосередньої допомоги державі
(вступ на службу до військових чи інших формувань ворожої держави,
надання допомоги агентам спецслужб іноземних держав в усуненні перешкод
для вчинення ними злочинів), з якою Україна на той час перебуває у стані
війни або збройного конфлікту» [112, с. 57].
У парі суміжних складів злочинів, передбачених статтями 111 та 429
КК, перехід на бік ворога виступає підпорядковуючим діянням, а відмова
військовослужбовця під час бою діяти зброєю – підпорядкованим діянням,
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оскільки саме останнє може виступати способом першого, а не навпаки.
Тому

й

зміст

підпорядковуючого

поняття

буде

визначати

зміст

підпорядкованого. Відмова військовослужбовця під час бою діяти зброєю, як
і перехід на бік ворога у період воєнного стану або в період збройного
конфлікту може бути вчинена виключно шляхом дії, а не бездіяльності.
У зворотному випадку склади злочинів, передбачені статтями 111 та 429
КК України, не могли б визнаватися суміжними.
Цей приклад встановлення ознаки видового поняття «відмова під час
бою діяти зброєю» поширюється на встановлення тієї ж ознаки родового
поняття «відмова від виконання правового обов‘язку», що виокремлювалася
та характеризувалася нами у підрозділі 1.4 дисертації.

Висновки до Розділу 2
Характеристика відмови від виконання правового обов‘язку у статтях
КК України дозволив дійти таких висновків.
Проаналізовано відмову жінки від дитини як підставу її направлення
для відбування покарання, призначеного за вироком суду (статті 79, 83
КК України). Ураховуючи приналежність термінологічного звороту «відмова
від дитини» до термінології сімейного права України, установлено, що
у теорії сімейного права України відсутнє єдине доктринальне бачення того,
що слід розуміти під відмовою від дитини. Встановлено, що у судових
рішеннях по цивільних справах юридичні факти, якими підтверджується
факт відмови від дитини, зазвичай виступають: письмова заява про відмову
від дитини та складання акту закладу охорони здоров‘я та органу внутрішніх
справ України про дитину, яку батьки (матір або батько) відмовилися забрати
з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров‘я; сукупність
юридичних фактів на підтвердження відмови батьків від дитини: складання
вказаного вище документа про відмову від дитини, проведення реєстрації
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дитини на підставі ч. 1 ст. 135 СК України, взяття її на профілактичний облік
до служби у справах дітей, влаштування до спеціалізованого будинку
дитини, перебування на повному державному забезпеченні. Додатковими
юридичними фактами відмови від дитини називалися: складання нотаріально
посвідченої заяви про відмову від дитини та надання згоди на її усиновлення,
надання дитині статусу такої, що позбавлена батьківського піклування;
проживання дитини окремо від батьків, наприклад, у родичів, перебування на
їх утриманні та відсутність у батьків інтересу до дитини.
У кримінальному праві України поняття «відмова від дитини»
належить до оцінних, а тому його зміст повинен визначатися з урахуванням
конкретних обставин поведінки жінки, щодо якої вирішується питання про
направлення для відбування покарання, призначеного за вироком суду.
Запропоновано встановлювати його зміст з урахуванням того, що у статтях
79, 83 КК України значення поняття «відмова від дитини» повинно
визначатися з урахуванням альтернативних підстав скасування звільнення від
покарання відповідної категорії жінок з направленням їх для подальшого
відбування покарання за вироком суду; необхідності встановлення того, що
жінка не бажає стати на шлях виправлення; значення відповідного поняття
у сімейному праві України; істотних ознак поняття «відмова» (підрозділ 1.4).
Ураховуючи міжгалузевий характер поняття «відмова від дитини» та
первісне його значення у сімейному праві України обґрунтовано, що відмова
від дитини у статтях 76 та 83 КК України має місце у випадку, коли
встановлено певні юридичні факти, а саме: наявність документа про дитину,
яку відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони
здоров‘я відповідно до законодавства України; реєстрація дитини на підставі
ст. 135 СК України; взяття дитини на профілактичний облік відповідно до
встановленого нормативного порядку; влаштування дитини до дитячого
будинку

та

загальноосвітньої

школи-інтернату;

позбавлення

матері

батьківських прав; проживання дитини з іншими родичами, перебування її на
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їхньому утриманні, з одночасним установленням того жінка не виявляє
інтересу до дитини, не виконує своїх обов‘язків стосовно неї.
Відмова представника держави, в тому числі іноземної, визнати факт
арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій
іншій формі є другим обов‘язковим діянням у ст. 146-1 КК України.
Первісним діянням названо арешт, затримання, викрадення або позбавлення
волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави,
в тому числі іноземної. Відповідні діяння криміналізовано на виконання
міжнародних зобов‘язань України (Міжнародна конвенція про захист усіх
осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 року, Статут
Міжнародного

кримінального

Суду

(Римський

статут

міжнародного

кримінального суду від 17 липня 1998 року). Зроблено висновок про
тотожність суб‘єкта двох обов‘язкових діянь, що утворюють об‘єктивну
сторону насильницького зникнення людини. Водночас це може ускладнити
застосування вказаної норми, оскільки зазвичай суб‘єкт незаконного
позбавлення волі людини у будь-якій формі та суб‘єкт відмови визнати
вказаний факт − не збігаються. А тому й кваліфікація за ст. 146-1 КК України
може бути ускладнена.
Визначено такі правила кваліфікації насильницького зникнення
людини:
– вказаний склад кримінального правопорушення та інші склади, що
містять спільні ознаки (наприклад, передбачений статтями 146, 371
КК України), співвідносяться як норми про «ціле» (ст. 1461 КК України) та
«частину»;
– якщо у вчиненому мають місце всі складові об‘єктивної сторони, що
передбачені у диспозиції ст. 146-1 КК України, дії особи слід кваліфікувати
виключно за цією статтею;
– вчинення представником держави першого суспільно небезпечного
діяння (арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини
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в будь-якій іншій формі) утворює закінчений склад інших кримінальних
правопорушень, а тому дії такої особи слід кваліфікувати за іншими статтями
Особливої частини КК України, що передбачають відповідальність за арешт,
затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій
формі (наприклад, ст. 371 КК України).
Охарактеризовано незаконну відмову у доступі журналіста до
інформації (ч. 1 ст. 171 КК України) як однієї з форм перешкоджання
законній професійній діяльності журналістів. Зроблено висновок про
достатній ступінь суспільної небезпеки цього діяння, необхідний для
криміналізації. Констатовано, що у судовій практиці як відмова у доступі
журналіста до інформації зазвичай кваліфікується поведінка службової
особи, яка не відповіла у повному обсязі на інформаційний запит журналіста
або ухилилася від надання певної інформації. З урахуванням розрізнення
таких діянь, як ухилення та відмова, запропоновано у диспозиції ст. 171
КК України передбачити кримінальну відповідальність не лише за відмову
доступу журналіста до інформації, а й за ухилення від надання такого
доступу. Констатовано, що для кваліфікації дій як незаконної відмови
журналісту у наданні інформації, слід чітко визначати адресата такої відмови
(журналіст).

Якщо

матеріалами

кримінального

провадження

буде

встановлено відсутність документів, що підтверджують статус журналіста як
потерпілого, то особі не може інкримінуватися ст. 171 КК України у будьякій формі.
Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої
форми власності (ч. 1 ст. 183 КК України) є однією з форм порушення права
на отримання освіти. З урахуванням термінології законодавства у сфері
освіти запропоновано у диспозиції цієї статті замінити сполучення
«навчальний заклад» на термінозворот «заклад освіти». Встановлено, що
незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми
власності охоплює як відмову зарахувати особу до такого закладу, так і
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відмову перевести її до іншого закладу освіти. Виявлено недолік при
формулюванні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 183
КК України, який полягає у відсутності такого альтернативного діяння, як
ухилення від прийняття до закладу освіти, який запропоновано усунути,
передбачивши відповідальність не лише на відмову, а й за ухилення від
прийняття до закладу освіти.
Проаналізовано

історію

законотворчої

діяльності

щодо

відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції. Однією з форм правопорушення є
відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно
до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1 КК України).
Обґрунтовано відповідні пропозиції:
– включення цієї статті КК України Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який
набрав чинності 01 липня 2020 року;
– виключення

цієї статті Законом України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України у зв‘язку з прийняттям Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»,
який набрав чинності 03 липня 2020 року, не з КК України, а з Закону
України про внесення змін до КК України;
– доповнення КК України ст. 286-1 Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який було
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прийнято 16 лютого 2020 року, та яким фактично створено колізію, оскільки
у КК України передбачено дві статті 286-1 з різним змістом.
Дістали подальшого розвитку наукові підходи стосовно корегуючих
законів України про кримінальну відповідальність, відповідно до яких зміни
та доповнення повинні вноситися у первинний нормативно-правовий акт
(КК України), а не в закон, яким вносяться зміни до цього Кодексу.
З урахуванням

цієї

тези

зроблено висновок, що за

відмову водія

транспортного засобу, від проходження відповідно до встановленого порядку
медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції передбачена не адміністративна (ст. 130 КУпАП),
а кримінальна відповідальність (ст. 286-1 КК України).
Охарактеризовано відмову свідка від давання показань або відмову
експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385
КК України).

У

разі,

коли

ухилення, а не відмови

від

виконання

процесуальних обов‘язків свідком, експертом, перекладачем, дії такої особи
не можна кваліфікувати за ст. 385 КК України. Кваліфікація за цією статтею
можлива у випадку відсутності у діянні винуватої особи ознак ухилення від
виконання процесуальних обов‘язків.
Криміналізація злісного ухилення від відбування стягнення у виді
суспільно корисних робіт, формою якого є відмова від виконання роботи, вид
якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів
протягом

місяця

без

поважних

причин

(ст.

389-2 КК України)

є

необґрунтованою, такою, що не відповідає підставі, умовам та принципам
криміналізації. Зокрема, намір посилити кримінальну відповідальність за
ухилення фактично призвів до її пом‘якшення, оскільки у ст. 382 КК України
як тепер, так і на момент прийняття ст. 183-20 КУпАП, передбачена
кримінальна відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення,
ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх
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виконанню. За вчинення такого діяння передбачається покарання у виді
позбавлення волі на строк 3 роки.
Ураховуючи відсутність законодавства, що регулювало б порядок
відбування особою адміністративних стягнень, а також недоцільність
включення відповідних норм у КУпАП, порядок та умови відбування
стягнення

у

виді

суспільно

корисних

робіт

фактично

ніде

не

регламентований, оскільки й Порядок № 474/5 також визначає їх не
в повному обсязі. Зокрема, відсутній перелік обов‘язків осіб, до яких
застосовано стягнення у виді суспільно корисних робіт. Ураховуючи
бланкетний характер норм про відмову від виконання правового обов‘язку,
неприпустимим є стан, за якої регулятивне законодавство не містить
переліку обов‘язків особи, однак передбачена відповідальність за відмову від
їх виконання.
Запропоновано

шляхи

вдосконалення

підстави

кримінальної

відповідальності за злісне ухилення особи від відбування стягнення у виді
суспільно корисних робіт:
1) вилучити ст. 389-2 із КК України;
2) якщо відповідна стаття залишиться у КК України, то вважаємо за
доцільне:
– вилучити примітку ст. 389-2 КК України, а поняття злісного ухилення
роз‘яснити у Порядку № 474/5. Те саме стосується ст. 183-1 КУпАП;
– закріпити у Порядку № 474/5 обов‘язки осіб, до яких застосовується
стягнення у виді суспільно корисних робіт;
– не передбачати таку форму злісного ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт, як відмова від виконання роботи,
вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох
разів протягом місяця без поважних причин. Те саме стосується ст. 183-1
КУпАП;
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– привести у відповідність поняття «злісне ухилення від відбування
стягнення у виді суспільно корисних робіт» з іншими поняттями, що
відображають таке явище, як ухилення від відбування кримінальних
покарань

(наприклад,

«ухилення

від

відбування

покарання

у

виді

громадських робіт»), зміст якого визначається у кримінально-виконавчому
законодавстві України.
Відкрита відмова виконати наказ начальника (непокора) (ст. 402
КК України) повинна характеризуватися загальними ознаками відмови від
виконання правового обов‘язку (підрозділ 1.4). Суміжним складом є відмова
від виконання законних вимог командира (начальника) (ст. 172-10 КУпАП), а
тому вони повинні розмежовуватися під час кваліфікації.
На основі аналізу судової практики притягнення військовослужбовців
за ст. 172-10 КУпАП, зроблено висновок, що відмова як протиправне діяння
не відповідало визначеним нами ознакам. Для належного відмежування
цього

адміністративного

правопорушення,

правопорушення

передбаченого

ст. 402

від

складу

кримінального

КК України,

запропоновано

у диспозиції ст. 17210 КУпАП вилучити термін «відмова», а вжити натомість
терміносполучення «невиконання законних вимог начальника (командира).
У такому випадку у судовій практиці буде змога встановити відмежувальні
ознаки між складами правопорушень, передбачених ст. 172-10 КУпАП та
ст. 402 КК України.
Відмова від несення обов‘язків військової служби передбачена як одна
з форм ухилення від несення обов‘язків військової служби (частини 2–4
ст. 409 КК України). Відмова у цьому випадку є самостійним складом
злочину, відмінним від інших форм ухилення від виконання військового
обов‘язку, відповідальність за які передбачена у статтях 407, 408, ч. 1 ст. 409
КК України. Під час кримінально-правової кваліфікації відповідні діяння слід
розмежовувати. Для ухилення нехарактерна конотація прямоти, чіткості та
явної вираженості. Ухиляючись від покладених правових обов‘язків, особа
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ніби діє неявно, прямо не заявляючи про небажання щось виконувати. При
цьому ухилення як суспільно небезпечне діяння може бути вчинене лише
у формі бездіяльності («чистої» чи «змішаної»), тоді як відмова − це завжди
активна поведінка суб‘єкта.
Відмова під час бою діяти зброєю (ст. 429 КК України) може виступати
таким способом державної зради, як перехід на бік ворога під час воєнного
стану або у період збройного конфлікту, якщо вказані дії вчинені з метою
сприяння ворогові. Саме в цьому контексті склади злочинів, передбачені
статтями 111 та 429 КК України, належать до суміжних, тому їх слід
розмежовувати.
Ураховуючи універсальність такої ознаки, як суспільно небезпечне
діяння, що є спільною у складах кримінальних правопорушень, передбачених
статтями 111 та 429 КК України, запропоновано алгоритм установлення
змісту спільних ознак суміжних складів кримінальних правопорушень, що
впливає на встановлення їх змісту. На прикладі суміжних складів злочинів,
передбачених статтями 111 та 429 КК України, та з урахуванням
універсальності такої ознаки, як суспільно небезпечне діяння, доведено, що
сумісність такої ознаки визначає спільність форми такого діяння. Зміст
підпорядковуючого діяння (перехід на бік ворога як спосіб вчинення
державної зради) визначає форму підпорядкованого діяння (відмова під час
бою діяти зброєю) та ознаки останнього поняття (активність поведінки
суб‘єкта відмови від виконання правового обов‘язку).
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ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми, що виявилося у теоретичній розробці кримінальноправового поняття відмови від виконання правового обов‘язку. У результаті
проведеного дослідження узагальнено найбільш важливі висновки.
1. З аналізу наукових джерел у царині загальної теорії права відмову від
виконання правового обов‘язку розглянуто як форму реалізації людиною її
правового статусу. Констатовано, що відмову слід оцінювати у межах
активного та охоронного типу правовідносин, коли на особу покладається
обов‘язок діяти певним чином (активний тип правовідносин), та обов‘язок
зазнати правообмежень за відмову від його виконання як наслідок
притягнення особи до кримінальної відповідальності (охоронний тип
правовідносин). Під час реалізації правового обов‘язку у межах активного
типу правовідносин, навіть у випадку формування наміру відмовитися від
його виконання, замах на вчинення відмови неможливий. Водночас сама по
собі відмова від виконання правового обов‘язку перериває активний тип
правовідносин та перетворює його в охоронний. Відмова від виконання
правового обов‘язку належить до тих кримінальних правопорушень, на
вчинення яких замах неможливий.
2. Відмова від виконання правового обов‘язку – це наскрізне
кримінально-правове поняття, яке спільно з іншими такими поняттями
становить каркас тексту КК України та виконує важливу роль у процесі
нормотворчої

діяльності

і

правозастосовної

діяльності.

Теоретичне

опрацювання змісту будь-яких наскрізних кримінально-правових понять,
у тому числі й відмови від виконання правового обов‘язку, належить до
перспективних напрямків наукових досліджень в Україні.
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3. Здійснено диференціацію відмови у кримінально-правовому вимірі
з урахуванням негативного та позитивного значення відповідної поведінки
уповноваженої особи. У першому випадку йдеться про відмову особи від
виконання правового обов‘язку як суспільно небезпечне діяння, за яке
передбачена кримінальна відповідальність, а в другому – про відмову як
правомірну поведінку, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності
у зв‘язку з добровільною відмовою (ст. 17), добровільною відмовою
співучасників (ст. 31), відмовою виконувати явно кримінально протиправний
наказ або розпорядження (ч. 3 ст. 41).
4. Виокремлено такі види відмови як елемента законодавчих
конструкцій статей КК України: І. Залежно від частини Кодексу, у статтях
якої передбачено відмову: 1) як елемент законодавчої конструкції статей
Загальної частини; 2) як елемент законодавчих конструкцій статей Особливої
частини. ІІ. Залежно від кримінально-правових наслідків відмови: 1) відмова
як спосіб реалізації правового статусу, що не тягне кримінально-правових
наслідків; 2) відмова як спосіб реалізації правового статусу, що тягне
кримінально-правові наслідки. ІІІ. Залежно від функціонального призначення
відмови

як

елемента законодавчих конструкцій

статей

КК України:

1) відмова як підстава звільнення від кримінальної відповідальності;
2) відмова

як

підстава

диференціації

кримінальної

відповідальності;

3) відмова як юридична підстава відмови від звільнення від покарання жінки;
4) відмова як криміноутворююча ознака. Виокремлено також види відмови
від виконання правового обов‘язку у статтях Особливої частини КК України.
5. На підставі аналізу наукової літератури
відмову

від

виконання

кримінально-правовим

правового

поняттям,

яке

обов‘язку

з різних галузей права
визначено

використовується

наскрізним

законодавцем

у статтях як Загальної, так і Особливої частини КК України. При цьому
відмові від виконання правового обов‘язку притаманні такі істотні ознаки:
активність поведінки особи, відкритість, категоричність, демонстративний
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характер,

одномоментність,

добровільність

(об‘єктивні

ознаки),

усвідомленість, волимість прямий умисел (суб‘єктивні ознаки).
6. Установлено відмінність відмови від виконання правового обов‘язку
від суміжних понять, що позначають суспільно небезпечні діяння у статтях
Особливої частини КК України, а саме: ухилення, невиконання, ненадання,
невиплата, неповідомлення, неподання. Ухиляючись та не виконуючи
покладені правові обов‘язки, особа ніби діє неявно, прямо не заявляючи про
небажання щось виконувати; ухилення і невиконання як суспільно
небезпечні діяння можуть бути вчинені лише у формі бездіяльності («чистої»
чи «змішаної»), тоді як відмова – це завжди активна поведінка суб‘єкта, яка
має демонстративний характер; ухилення і невиконання правового обов‘язку
завжди тривалі, тоді як відмова від виконання правового обов‘язку – це
одномоментна дія.
7. Зміст поняття «відмова від дитини» (статті 79, 83 КК України)
повинен визначатися з урахуванням наявності у вказаних статтях інших
альтернативних

підстав скасування звільнення від покарання відповідної

категорії засуджених жінок з направленням їх для подальшого відбування
покарання, призначеного за вироком суду; необхідності встановлення того,
що жінка не бажає стати на шлях виправлення; значення відповідного
поняття у сімейному праві України; істотних ознак поняття «відмова».
Відмова від дитини має місце за встановлення таких юридичних фактів:
наявність документа, що дитину мати відмовилася забрати з пологового
будинку, іншого закладу охорони здоров‘я; реєстрація дитини на підставі ст.
135 СК України; взяття дитини на профілактичний облік; влаштування
дитини до дитячого будинку та загальноосвітньої школи-інтернату;
позбавлення матері батьківських прав; проживання дитини з іншими
родичами, перебування її на їхньому утриманні з одночасним установленням
того, що жінка не виявляє інтересу до дитини, не виконує своїх обов‘язків
стосовно неї.

175

8.

У

статтях

про

кримінальні

правопорушення

проти

особи

проаналізовано відмову представника держави, в тому числі іноземної,
визнати факт арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини
в будь-якій іншій формі (ст. 146-1), незаконну відмову у доступі журналіста
до інформації (ч. 1 ст. 171), незаконну відмову у прийнятті до навчального
закладу будь-якої форми власності (ч. 1 ст. 183). Вказані діяння
характеризуються загальними істотними ознаками поняття «відмова від
виконання правового обов‘язку». Водночас у ст. 146-1 КК України відмова
виступає

другим

обов‘язковим

суспільно

небезпечним

діянням,

що

обумовлює особливості визначення співвідношення з іншими складами
кримінальних правопорушень як «цілого» та «частини», а також правил
кваліфікації за статтею про «ціле» (ст. 146-1 КК України). Недоліком
застосування ст. 171 КК України є те, що незаконна відмова у доступі
журналіста

до

інформації

констатується

у випадку

відповіді

на

інформаційний запит не в повному обсязі, що не відповідає ознакам відмови
від виконання правового обов‘язку. Визначено, що незаконна відмова
у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності (ч. 1 ст. 183
КК України) є однією з форм порушення права на отримання освіти, а саме
діяння охоплює як відмову зарахувати особу до такого закладу, так і відмову
перевести її до іншого закладу освіти.
9.

Проаналізовано

історію

законотворчої

діяльності

щодо

відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції. Однією з форм правопорушення є
відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно
до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 286-1 КК України). У результаті
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корегуючої законотворчості на сьогодні у КК України фактично існує дві
статті з однаковим порядковим номером.
10. Охарактеризовано відмову свідка від давання показань або відмову
експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов‘язків (ст. 385
КК України). Кваліфікація за цією статтею можлива у випадку відсутності
у діянні винуватої особи ознак ухилення від виконання процесуальних
обов‘язків,

що

часто

ігнорується

у

процесі

правозастосування.

Криміналізація злісного ухилення від відбування стягнення у виді суспільно
корисних робіт, формою якого є відмова від виконання роботи, вид якої
визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів
протягом

місяця

без

поважних

причин

(ст.

389-2

КК України)

є необґрунтованою, такою, що не відповідає підставі, умовам та принципам
криміналізації.
11. Відкрита відмова виконати наказ начальника (непокора) (ст. 402
КК України) повинна характеризуватися загальними ознаками відмови від
виконання правового обов‘язку. Суміжним складом є відмова від виконання
законних вимог командира (начальника) (ст. 172-101 КУпАП), а тому вони
повинні розмежовуватися під час кваліфікації. Відмова від несення
обов‘язків військової служби передбачена як одна з форм ухилення від
несення таких обов‘язків. Відмова у цьому випадку є самостійним складом
злочину, відмінним від інших форм ухилення від виконання військового
обов‘язку, відповідальність за які передбачена у статтях 407, 408, ч. 1 ст. 409
КК України. Відмова під час бою діяти зброєю (ст. 429 КК України) може
виступати таким способом державної зради, як перехід на бік ворога під час
воєнного стану або у період збройного конфлікту, якщо вказані дії вчинені
з метою сприяння ворогові. В цьому контексті склади злочинів, передбачені
статтями 111 та 429 КК України, належать до суміжних і повинні
розмежовуватися.
Запропоновано такі зміни до Кримінального кодексу України:
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– у частині першій статті 171: після слів «незаконна відмова у доступі
журналіста до інформації,» доповнити словами: «ухилення від надання
інформації журналісту,»;
– у частинах першій та другій статті 183: слова «навчального закладу»
та «навчальних закладах» замінити на «закладу освіти» та «закладів освіти»
(відповідно);
– частину першу статті 183: після слів «незаконна відмова у прийнятті»
доповнити словами «або незаконне ухилення від прийняття»;
– виключити статтю 286-1 у редакції Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»;
– виключити статтю 389-2;
– у частині першій статті 402 вилучити термін «відкритий».
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