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АНОТАЦІЯ
Юсубов К. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» (08 – Право). – Київський університет права Національної академії
наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної
академії наук України, Київ, 2021.
Дисертація є одним з перших комплексних досліджень кримінальної
відповідальності за злочини, які посягають на порядок виконання судових
рішень, постановлених у провадженнях різних юрисдикцій.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
розв‘язання

наукового

завдання

щодо

вдосконалення

кримінальної

відповідальності за невиконання судового рішення.
Хоча

питання,

пов‘язані

з

невиконанням

судового

рішення,

характеризуються значним ступенем наукової розробки, деякі положення,
висловлені у юридичній науці, є дискусійними, або такими, що потребують
подальшого вивчення з урахуванням плину часу, змін у законодавстві або у
кримінально-правовій політиці держави.
У дослідженні виокремлено основні проблеми: визначення, які саме
злочини відносяться до тих, які посягають на порядок виконання судового
рішення; про предмет злочину, передбаченого ст. 382 Кримінального кодексу
України (КК), а саме про приналежність до нього тих судових рішень, які не є
предметом примусових виконавчих правовідносин; віднесення окремих діянь,
пов‘язаних з невиконанням судових рішень до кримінальних проступків;
визначення форми вини у складах злочинів, які посягають на порядок
виконання судового рішення, а також питання щодо доцільності закріплення у

КК спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності за
невиконання

судового

рішення

та

обґрунтованості

кримінальної

відповідальності за невиконання рішень Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ) та Конституційного Суду України (КС України), та умисне
недодержання висновку КС України.
Здійснено кримінально-правову характеристику злочинів, які посягають на
встановлений порядок виконання судового рішення. До таких злочинів,
зокрема, віднесено невиконання судового рішення (ст. 382 КК), незаконні дії
щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК), ухилення від покарання, не
пов‘язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), умисне невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості (ст. 389 КК), злісне ухилення особи
від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст.
389-2 КК), ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення

волі

(ст. 390 КК),

невиконання

обмежувальних

заходів,

обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (ст. 3901 КК), втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК), втеча із
спеціалізованого

лікувального

закладу

(ст. 394 КК),

порушення

правил

адміністративного нагляду (ст. 395 КК).
Обґрунтовано, що з огляду на поліоб‘єктність злочинів проти правосуддя
доцільним є застосування чотирьохчленної класифікації об‘єкта злочину. Якщо
родовим об‘єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення є правосуддя, то видовим об‘єктом – порядок виконання судового
рішення. Визначено безпосередні об‘єкти злочинів, передбачених статтями 382,
388, 389-390-1, 393-395 КК.
До основних чинників (підстав, факторів, критеріїв) криміналізації
невиконання судового рішення слід віднести: 1) суспільну небезпечність

поведінки, яка посягає на авторитет правосуддя, оскільки саме виконання
судового рішення являє собою одну з гарантій доступності правосуддя; 2)
значну поширеність цієї суспільно небезпечної поведінки, що дало підстави для
констатації ЄСПЛ системного характеру невиконання судових рішень в
України; 3) необхідність виконання міжнародних зобов‘язань, що випливають з
членства України в Раді Європи та визнання юрисдикції ЄСПЛ, що зумовлюють
здійснення заходів загального характеру.
З‘ясовано, що норми, які встановлювали покарання за невиконання
судового рішення, містились у багатьох пам‘ятках права на різних історичних
етапах. До появи перших кодифікованих кримінально-правових актів можна
вести мову про правові наслідки невиконання судових рішень, а не про
регламентацію

кримінальної

відповідальності

за

невиконання

судового

рішення, що обумовлено відсутністю поділу права на галузі, що унеможливлює
твердження про те, що забезпечення виконання рішення суду здійснювалось
виключно кримінально-правовими засобами.
Розвинуто положення про зарубіжний досвід врегулювання кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення (ст. 382 КК), а також про
особливості регулювання кримінальної відповідальності за злочини проти
порядку виконання обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до
покарання, пов‘язаного з обмеженням свободи у державах Європейського
Союзу, до яких належать: 1) кваліфікація пособництва втечі з місця позбавлення
волі як окремого злочину; 2) встановлення кримінальної відповідальності лише
за кваліфікований вид втечі з місця позбавлення свободи; 3) закріплення
кримінальної

відповідальності

особи,

яка

організувала

втечу

з

місця

позбавлення свободи з одночасним притягненням особи, яка вчинила втечу, до
дисциплінарної, а не до кримінальної відповідальності; 4) встановлення
кримінальної відповідальності за незаконні звільнення з місця позбавлення волі

та пом‘якшення режиму відбування покарання, а також застосування більш
тяжких видів покарань відносно суб‗єктів злочинів проти кримінальновиконавчої системи, що є службовими особами.
Піддано критиці рішення законодавця щодо криміналізації умисного
невиконання

рішення

ЄСПЛ

та окремих

видів

рішень

КС України.

Обґрунтовано доцільність закріплення кримінальної відповідальності за умисне
невиконання лише тих рішень КС України, виконання яких обумовлено
індивідуальним вибором службовою особою такого варіанту протиправної
поведінки.
Здійснено дослідження ознак об‘єктивної сторони злочинів, передбачених
статтями 382, 388, 389-390-1, 393-395 КК. З огляду на бланкетний спосіб
викладу норми, закріпленої у ст. 382 КК, встановлено, що обов‘язкові для
виконання приписи визначені не лише безпосередньо у судовому рішенні, але й
приписами нормативно-правових актів, які регламентують порядок виконання
судового рішення. Обґрунтовано, що часткове виконання судового рішення має
значення при встановленні ознак умислу на подальше невиконання судового
рішення, а, отже, має розглядатись у контексті ознак суб‘єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ст. 382 КК.
Оскільки зміст кримінально-правової норми слід тлумачити у системному
зв‘язку з іншими положеннями КК та з метою уніфікованості термінології
кримінального закону, вважаємо, що розуміння істотної шкоди, сформульоване
у примітці до ст. 364 КК, має бути поширеним не лише на статті 364-365 КК,
але й на інші діяння, передбачені КК, в тому числі на діяння, за яке встановлено
відповідальність ч. 3 ст. 382 КК.
Визначено, що у тих випадках, за яких йдеться про ухилення від покарань у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, у виді громадських робіт та виправних робіт, норми, закріплені у

ст. 389 КК, є бланкетними, тобто для встановлення їх змісту потрібно
звернутись до відповідних положень Кримінально-виконавчого кодексу
України.
Зроблено висновок про те, що норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна
розглядати як спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки
ухилення від відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди
судом. Ухилення від відбування покарання, призначеного вироком суду у
провадженні на підставі угоди, кваліфікується за тою статтею кримінального
закону, що передбачає відповідальність за ухилення від покарання конкретного
виду, і не потребує кваліфікації за ст. 389-1 КК.
Визначено, що злочин, передбачений ст. 389-2 КК, характеризується
адміністративною преюдицією.
Доведено, що поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного
або

токсичного

сп‘яніння,

не

є

ухиленням

особи

від

відбування

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а становить
порушення порядку відбування стягнення. На підставі викладеного, доцільно
замінити

формулювання

«злісне

ухилення

особи

від

відбування

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», вжите у ст. 3892 КК та у ст. 183-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на
формулювання «порушення порядку відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт». Також злісне ухилення від робіт та
систематичне порушення громадського порядку або встановлених правил
проживання не є ухиленням від покарання, а становлять порушення режиму
відбування покарання у виді обмеження волі. Враховуючи, що у ст. 390 КК
передбачені різні за змістом діяння, які водночас є і ухиленням від відбування
покарання, і порушенням режиму відбування покарання, зроблено висновок про

доцільність викласти цю статтю у новій редакції, розділивши ці діяння у різних
частинах статті та змінивши назву на таку, яка б відображала зміст цих діянь.
Обґрунтовано, що поняття «втеча» та «самовільне залишення» є
синонімічними, що робить доцільним обрання одного з наведених понять. Втеча
може бути здійснена як шляхом дії, так і бездіяльності. Під самовільним
залишенням особою місця проживання слід розуміти саме залишення особою
місця проживання без виконання обов‘язків, передбачених ст. 9 Закону України
«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення
волі». Мотивовано доцільність заміни ознаки спеціальної мети – «ухилення від
адміністративного нагляду» на ознаку «за відсутності поважних причин».
Визначено ознаки суб‘єктів злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення. Встановлено, що вік як ознака суб'єктів зазначеного злочину
визначається відповідно до ст. 18 КК (ст. 382, 388 КК) або є диференційованою
ознакою в залежності від виду покарання, призначеного особі і від якого особа
ухиляється, а також віку, з якого до особи застосовується запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою або адміністративне стягнення у виді суспільно
корисних робіт.
Встановлено, що злочини, які посягають на порядок виконання судового
рішення, характеризуються виключно умисною формою вини.
Заходи кримінально-правового характеру не можуть бути застосовані у тих
випадках, коли особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 та
ч. 4 ст. 382 КК, проте можна констатувати відсутність перепон для доповнення
їх переліку іншими злочинами, за умови їх вчинення уповноваженою особою в
інтересах юридичної особи.
Оскільки Загальна частина чинного КК передбачає значну кількість
засобів, спрямованих на реалізацію принципу економії кримінальної репресії,
доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що особа, яка вчинила діяння,

передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності повністю здійснила
виконання судового рішення, не зможе стати дієвим засобом для вирішення
проблем, пов‘язаних із невиконанням судового рішення.
На підставі проведеного дослідження запропоновано внести зміни до
нормативно-правових актів, а саме: 1) до КК – виклавши пункт перший ч. 1
ст. 96-3, ч. 1 ст. 388, ст. 389-2, 390, 394, 395 у новій редакції та доповнивши ст.
390-1 приміткою; 2) до Кодексу України про адміністративні правопорушення –
виклавши ст. 183-2 у новій редакції.
Ключові слова: судове рішення, невиконання, Європейський Суд з прав
людини, Конституційний Суд України, ухилення від покарання, втеча,
адміністративний нагляд, порушення порядку відбування адміністративного
стягнення.
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According to Art. 129 of the Constitution of Ukraine, a court decision is binding.
However, in many cases a person, having received a court decision that has entered
into force, faces the problem of impossibility of its execution. One of the elements of
ensuring the mechanism of implementation of a court decision is the establishment of
criminal liability for non-compliance.

Although issues related to non-enforcement of a court decision are characterized
by a significant degree of scientific development, some provisions expressed in legal
science are debatable or require further study in the light of time, changes in
legislation or criminal law policy of the state.
The author identifies the following main problems of his research: determining
which crimes are those that encroach on the order of execution of a court decision;
about the subject of the crime provided by Art. 382 of the Criminal Code, namely the
affiliation to it of those court decisions that are not the subject of coercive
enforcement relations; attribution of certain acts related to non-execution of court
decisions to criminal offenses; determining the form of guilt in crimes that encroach
on the order of execution of a court decision, as well as the expediency of enshrining
in the Criminal Code of Ukraine a special type of exemption from criminal liability
for non-compliance with a court decision and the validity of criminal liability for noncompliance Ukraine, and intentional non-compliance with the conclusion of the
Constitutional Court of Ukraine.
The aim of the work is to develop theoretical principles for regulating criminal
liability for crimes that encroach on the execution of a court decision, in particular,
non-execution of a court decision (Article 382 of the Criminal Code of Ukraine),
illegal actions on seized property, pledged property or property described or subject to
confiscation (Article 388 of the Criminal Code of Ukraine), evasion of punishment
not related to imprisonment (Article 389 of the Criminal Code of Ukraine), intentional
non-compliance with the agreement on reconciliation or guilty plea (Article 389-1 of
the Criminal Code Ukraine), malicious evasion of a person from serving an
administrative penalty in the form of community service (Article 389-2 of the
Criminal Code of Ukraine), evasion from serving a sentence in the form of restraint of
liberty and imprisonment (Article 390 of the Criminal Code of Ukraine), noncompliance with restrictive measures, restrictive prescriptions or failure to pass the

program for offenders (Article 390-1 of the Criminal Code of Ukraine i), escape from
the place of imprisonment or from custody (Art. 393 of the Criminal code of
Ukraine), escape from the specialized medical institution (item 394 of the Criminal
code of Ukraine), violation of rules of administrative supervision (item 395 of the
Criminal code of Ukraine).
The empirical basis of the dissertation are judgments, rulings and decisions of
courts of first, appellate and cassation instances, decisions of the European Court of
Human Rights, judicial statistics on the number of persons convicted of crimes under
Articles 382, 388, 389 - 390-1, 393 -395 CC; draft laws registered in the Verkhovna
Rada of Ukraine.
The dissertation is one of the first comprehensive studies of criminal liability for
crimes that encroach on the order of execution of court decisions rendered in
proceedings of different jurisdictions.
The criminal-legal characteristic of the crimes encroaching on the established
order of execution of the court decision is carried out. Such crimes include, in
particular, non-execution of a court decision (Article 382 of the Criminal Code of
Ukraine), illegal actions in respect of seized property, pledged property or property
that is described or subject to confiscation (Article 388 of the Criminal Code of
Ukraine), evasion of punishment , not related to imprisonment (Article 389 of the
Criminal Code of Ukraine), intentional non-compliance with the agreement on
reconciliation or guilty plea (Article 389 of the Criminal Code of Ukraine), malicious
evasion of a person from serving an administrative penalty in the form of community
service. 389-2 of the Criminal code of Ukraine), evasion from serving of punishment
in the form of restriction of freedom and in the form of imprisonment (item 390 of the
Criminal code of Ukraine), non-fulfillment of restrictive measures, restrictive
instructions or failure to pass the program for offenders (item 390-1 of the Criminal
code of Ukraine ), escape from a place of imprisonment or from custody (Article 393

of the Criminal Code of Ukraine), escape from specialized drugs institution (Art. 394
of the Criminal code of Ukraine), violation of rules of administrative supervision
(item 395 of the Criminal code of Ukraine).
It is substantiated that, given the multi-object nature of crimes against justice, it
is expedient to apply a four-member classification of the object of the crime. If the
generic object of crimes that encroach on the order of execution of a court decision is
justice, then the specific object is the order of execution of a court decision. The direct
objects of the crimes provided by Articles 382, 388, 389-390-1, 393-395 of the
Criminal Code of Ukraine have been identified.
The main factors (grounds, factors, criteria) of criminalization of non-execution
of a court decision should include: 1) public danger of such behavior, which
encroaches on the authority of justice, because the execution of a court decision is one
of the guarantees of access to justice; 2) the significant prevalence of such socially
dangerous behavior, which gave grounds for the European Court of Human Rights to
establish the systemic nature of non-enforcement of court decisions in Ukraine; 3) the
need to fulfill international obligations arising from Ukraine‘s membership in the
Council of Europe and the recognition of the jurisdiction of the European Court of
Human Rights, which determine the implementation of measures of a general nature.
It was found that the rules establishing penalties for non-compliance with a court
decision were contained in many monuments of domestic law at various historical
stages. Prior to the first codified criminal acts, we could talk about the legal
consequences of non-enforcement of court decisions, and not about the regulation of
criminal liability for non-enforcement of a court decision, due to the lack of division
of law in the industry, which makes it impossible to criminal remedies.
Provisions on foreign experience in settling criminal liability for non-compliance
with a court decision (Article 382 of the Criminal Code) have been developed,
previously substantiated in the legal literature, as well as on the peculiarities of the

regulation of criminal liability for crimes against the order of execution of a court
conviction, which sentenced a person to imprisonment in the European Union, which
include: 1) qualification of aiding and abetting as a prisoner a separate crime; 2)
establishment of criminal liability only for a qualified type of escape from the place of
deprivation of liberty; 3) consolidation of criminal liability of the person who
organized the escape from the place of deprivation of liberty with simultaneous
bringing of the person who committed the escape to disciplinary and not to criminal
liability; 4) establishment of criminal liability for illegal release from prison and
mitigation of the regime of serving a sentence, as well as the application of heavier
types of punishment against the subjects of crimes against the penitentiary system,
which are officials of penitentiary institutions.
The decision of the legislator to establish criminal liability for intentional noncompliance with the decision of the European Court of Human Rights and certain
types of decisions of the Constitutional Court of Ukraine has been criticized. Since
the Constitutional Court of Ukraine adopts court decisions different in their legal
nature and the range of persons to whom they apply, which determines the different
order and different subjects of their implementation, the expediency of criminal
liability for intentional non-compliance with only those decisions of the
Constitutional Court Ukraine, the implementation of which is due to the individual
choice by the official of such a variant of illegal behavior.
The paper improves the provisions on the signs of the objective side of the
crimes provided for in Articles 382, 388, 389-390-1, 393-395 of the Criminal Code of
Ukraine. Given the blanket way of presenting the rules enshrined in Art. 382 of the
Criminal code of Ukraine, it is established that obligatory for execution instructions
are defined not only directly in the court decision, but also by instructions of
regulatory legal acts regulating the order of execution of the court decision, among
which the Law of Ukraine "About executive proceedings". It is substantiated that the

partial execution of the court decision is important in establishing the signs of intent
to further non-execution of the court decision, and, therefore, should be considered in
the context of signs of the subjective side of the crime under Art. 382 of the Criminal
code of Ukraine.
Since the content of the criminal law should be interpreted in a systematic
connection with other provisions of the Criminal Code of Ukraine and in order to
unify the terminology of the criminal law, we believe that the understanding of
significant harm, formulated in the note to Art. 364 of the Criminal code of Ukraine,
should be extended not only on articles 364-365 of the Criminal code of Ukraine, but
also on other actions provided by the Criminal code of Ukraine, including on the act
for which responsibility of h. 3 Art. 382 of the Criminal code of Ukraine.
It is determined that in those cases in which it is a question of evasion of
punishments in the form of deprivation of the right to hold certain positions or to be
engaged in certain activity, in the form of public works and corrective works, the
norms fixed in Art. 389 of the Criminal Code of Ukraine, are blanket, ie to establish
their content you need to refer to the relevant provisions of the Criminal Executive
Code of Ukraine.
It is concluded that the rule provided for in Art. 389-1 of the Criminal code of
Ukraine, cannot be considered as the special norm which establishes criminal law
consequences of evasion from serving the punishment appointed at approval of the
agreement by court. Evasion from serving a sentence imposed by a court verdict in
proceedings on the basis of an agreement is qualified under the article of the criminal
law, which provides for liability for evasion of punishment of a particular type, and
does not require qualification under Art. 389-1 of the Criminal Code of Ukraine.
It is determined that the crime under Art. 389-2 of the Criminal code of Ukraine,
is characterized by administrative prejudice.

It has been proven that appearing in the workplace in a state of alcohol, drug or
toxic intoxication, in our opinion, is not an evasion of a person from serving an
administrative penalty in the form of community service, but in essence is a violation
of the penalty. Based on the above, it is advisable to replace the wording "malicious
evasion of a person from serving an administrative penalty in the form of community
service", used in Art. 389-2 of the Criminal Code of Ukraine and in Art. 183-2 of the
Code of Ukraine on Administrative Offenses, on the wording "violation of the
procedure for serving an administrative penalty in the form of community service."
Also, malicious evasion from work and systematic violation of public order or
established rules of residence are not evasion of punishment, but constitute a violation
of the regime of serving a sentence in the form of restraint of liberty. Given that in
Art. 390 of the Criminal Code of Ukraine provides for different in content acts, which
are both evasion of punishment and violation of the regime of punishment, concluded
that it is appropriate to present this article in a new wording, dividing these acts into
different parts of the article and changing the name to one that would reflect the
content of these actions.
It is substantiated that the concepts of "escape" and "arbitrary abandonment" are
synonymous, which in order to develop a single terminological apparatus in the
criminal law makes it appropriate to choose one of these concepts. Escape can be
carried out both by action and inaction. Unauthorized leaving of a place of residence
by a person should be understood as leaving a place of residence by a person without
fulfilling the obligations provided for in Art. 9 of the Law of Ukraine "On
Administrative Supervision of Persons Released from Places of Imprisonment". Signs
of a special purpose - "evasion of administrative supervision" and "lack of good
reason" correspond to each other, both are evaluative. The expediency of replacing
the sign of a special purpose is motivated - "evasion of administrative supervision"
should be replaced by the sign "in the absence of valid reasons".

The signs of the subjects of crimes that encroach on the order of execution of the
court decision are determined. It is established that age as a sign of subjects of the
specified crime is defined according to Art. 18 of the Criminal Code of Ukraine
(Articles 382, 388 of the Criminal Code of Ukraine) or is a differentiated feature
depending on the type of punishment imposed on the person and from which the
person evades, as well as the age from which the person is remanded in custody or
administrative penalty in the form of community service.
It is established that crimes that encroach on the order of execution of a court
decision are characterized exclusively by an intentional form of guilt.
The application of measures of a criminal law nature may not be carried out in
cases where the person is charged with committing a crime under Part 1 and Part 4 of
Art. 382 of the Criminal Code of Ukraine, however, given that the Criminal Code of
Ukraine provides a significant list of crimes, varying in degree of public danger and
public relations, it can be stated that there are no obstacles to supplement their list
with other crimes, provided they are committed by an authorized person. interests of
the legal entity.
Since the General Part of the current Criminal Code of Ukraine provides a
significant number of funds aimed at implementing the principle of saving criminal
repression, the addition of Art. 382 of the Criminal code of Ukraine by provisions that
the person who committed the actions provided by p. 1 of this article, is released from
criminal liability if she before execution to criminal liability completely carried out
execution of the court decision, won't be able to become effective means of the
decision, related to non-enforcement of a court decision.
Based on the study, it is proposed to amend:
1) the Criminal Code of Ukraine: Paragraphs 1 of the first part of article 96-3,
first part of article 388, article 389-2, article 390, article 390-1, article 394, article
395.

2) the Code of Ukraine on Administrative Offenses: article 183-2.
Key words: court decision, non-execution, the European Court of Human
Rights, the Constitutional Court of Ukraine, evasion of punishment, escape,
administrative supervision, violation of the procedure for serving an administrative
penalty.
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6
ВСТУП
Обґрунтування теми дослідження. Відповідно до ст. 129 Конституції України
судове рішення є обов‘язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового
рішення у визначеному законом порядку. Чинним законодавством передбачено
комплекс приписів, завданням яких є забезпечення належного виконання судових
рішень. Проте доцільно наголосити, що якщо рішення у кримінальних справах в
основному виконуються, що пояснюється специфікою кримінально-виконавчої
системи, то реалізація судових рішень у цивільних, господарських та адміністративних
справах є значно складнішим завданням. З практики ЄСПЛ вбачається, що проблема
невиконання судового рішення має системний характер. Зокрема, у рішенні у справі
«Бурмич проти України» ЄСПЛ констатував наявність значної кількості заяв щодо
тривалого невиконання остаточних рішень національних судів, у яких порушено
питання, подібні до тих, що були розглянуті у пілотному рішенні у справі «Ю. М.
Іванов проти України» від 15 жовтня 2009 року. Вони є частиною групи з 12 143
поданих пізніше заяв справ зазначеного типу. Рішенням у справі «Бурмич проти
України» ці заяви вилучено з реєстру справ ЄСПЛ та передано Комітету міністрів Ради
Європи з метою їх розгляду в рамках вжиття заходів загального характеру для
виконання зазначеного пілотного рішення у справі «Ю. М. Іванов проти України», у
тому числі щодо надання відшкодування за невиконання або тривале виконання рішень
національних судів та сплати боргу за рішенням національного суду. Також у
зазначеному рішенні вказано, що всі нові справи щодо тривалого невиконання
судового рішення будуть передаватися до Комітету міністрів Ради Європи для
виконання без розгляду по суті.
Науково-теоретичним підґрунтям виконання дисертаційного дослідження є праці
М. І. Бажанова,
О. О. Житнього,

В. С. Бігуна,
О. О. Кваші,

В. І. Борисова,

П. А. Воробея,

О. О. Дудорова,

М. І. Колоса,

О. М. Костенка,

М. І. Мельника,
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кримінальної відповідальності за злочини, які полягають у невиконанні судових рішень
безпосередньо
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Л. М. Палюх, О. І. Плужник, О. Р. Романишин, С. П. Старосольської, О. О. Соболевої,
О. М. Сокуренка,

А. М. Терно,

О. В. Чорної,

О. С. Чорної,

Л. В. Чорнозуб,

С. О. Ященко та інші.
Проте на теперішній час низка питань потребують свого вирішення. Зокрема, це
питання про те, які саме злочини відносяться до таких, які посягають на порядок
виконання судового рішення; про предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК, а саме
про приналежність до нього тих судових рішень, які не є предметом примусових
виконавчих правовідносин; віднесення окремих діянь, пов‘язаних з невиконанням
судових рішень до кримінальних проступків; визначення форми вини у складах
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення. Крім цього, це
питання

щодо

обґрунтованості

закріплення

кримінальної

відповідальності

за

невиконання рішення ЄСПЛ та КС України, а також умисне недодержання висновку
КС України, доцільності закріплення у КК спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення.
Викладене свідчить про актуальність дослідження шляхів вдосконалення системи
виконання судових рішень, в тому числі кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана в Київському університеті права НАН України згідно з планами науководослідної роботи на тему: «Державно-правове регулювання суспільних відносин в
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умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії» (номер
державної реєстрації U11U004745).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних засад
регулювання кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення, зокрема, невиконання судового рішення (ст. 382 КК),
незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК), ухилення від покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі (ст. 389 КК), умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості (ст. 389-1 КК), злісне ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2 КК), ухилення
від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390
КК),

невиконання

обмежувальних

заходів,

обмежувальних

приписів

або

непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК), втеча з місця позбавлення волі
або з-під варти (ст. 393 КК), втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394
КК), порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК).
Мета дослідження конкретизується у таких завданнях:


охарактеризувати

сучасний

стан

дослідження

кримінально-правової

охорони порядку виконання судового рішення;


з‘ясувати соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за

порушення порядку виконання судових рішень;


вивчити історичний розвиток і сучасний стан законодавства про

кримінальну відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень;


висвітлити особливості кримінальної відповідальності за порушення

порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн;


надати кримінально-правову характеристику злочинів, передбачених 382,

388 – 390-1, 393-395 КК, розглянувши об‘єктивні і суб‘єктивні ознаки складів вказаних
злочинів;
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дослідити наявність передумов для запровадження заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають
на порядок виконання судового рішення;


розглянути питання про доцільність встановлення спеціального виду

звільнення кримінальної відповідальності за вчинення окремих злочинів, які посягають
на порядок виконання судового рішення.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, порядок яких порушується шляхом
вчинення діянь, зміст яких полягає у невиконанні судового рішення.
Предмет дослідження становлять норми кримінального права України, практика
їх застосування, а також норми кримінального законодавства зарубіжних держав в
частині регулювання кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на
порядок виконання судового рішення.
Методи дослідження. Підготовка дисертаційного дослідження у контексті
поставлених

завдань

(універсального),

ґрунтувалась

загальнонаукових

на
та

використанні
спеціальних

загальнофілософського
методів.

Оскільки

загальнофілософський (універсальний) метод, серед іншого, характеризується такими
ознаками як всебічність розгляду; конкретно-історичний підхід; роздвоєння цілого і
пізнання його протилежних сторін; єдність кількісного і якісного аналізу; пізнання від
явища до сутності і від менш глибокої до більш глибокої сутності, його було
застосовано при розгляді злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення, та взаємозалежності понятійного апарату КК при визначенні ознак
зазначених злочинів (розділ 2).
Серед загальнонаукових методів при підготовці дисертаційного дослідження були
використані загальнологічні, теоретичні та емпіричні методи. Зокрема, такі
загальнологічні методи як індукція і дедукція, аналіз і синтез, визначили структуру
дисертаційного дослідження, а також вивчення окремих питань кваліфікації складів
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення (підрозділи 2.2, 2.4,
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3.1, 3.2.). Серед теоретичних методів були використані: історичний метод – для
дослідження історичного розвитку і сучасного стану законодавства про кримінальну
відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень (підрозділ 1.3.);
системно-структурний – для надання кримінально-правової характеристики складів
зазначених злочинів (розділ 2); порівняльно-правовий – для висвітлення особливостей
кримінальної відповідальності за порушення порядку виконання судових рішень за
законодавством зарубіжних країн (підрозділ 1.4). Метод моделювання застосовувався
при випрацюванні пропозицій для вдосконалення положень КК та КУпАП (розділ 2).
Емпіричний метод було використано при дослідженні емпіричної інформації –
статистичних та аналітичних відомостей ДСА України, Міністерства юстиції України,
правозахисних організацій (розділ 1.2).
Емпіричну базу дослідження становлять вироки, ухвали та постанови судів
першої, апеляційної та касаційної інстанцій, рішення ЄСПЛ, дані судової статистики
щодо кількості осіб, засуджених за вчинення злочинів, передбачених у статтях 382,
388, 389 – 390-1, 393-395 КК; проєкти законів, зареєстровані у Верховній Раді України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є одним
з перших комплексних досліджень кримінальної відповідальності за злочини, які
посягають на порядок виконання судових рішень, постановлених у провадженнях
різних юрисдикцій. Дисертант запропонував ряд нових положень, висновків і
пропозицій, які виносяться на захист. До положень, що мають наукову новизну,
зокрема, відносяться такі:
вперше:
1) обґрунтовано неефективність кримінальної відповідальності за невиконання
рішень ЄСПЛ, а також рішень та висновків КС України, з врахуванням правової
природи та особливостей зазначених актів;
2) встановлено, що зміст статей 471, 472 КПК не дає підстав для диференціації
покарання в контексті його відбування на таке, що призначено судом у загальному
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порядку, та таке, на призначення якого надано згода засудженим. З огляду на це норму,
передбачену ст. 389-1 КК, не можна розглядати як спеціальну норму, яка встановлює
кримінально-правові наслідки ухилення від відбування покарання, призначеного при
затвердженні угоди судом;
3) визначено, що злочин, передбачений ст. 389-2 КК характеризується
адміністративною преюдицією, оскільки формулювання «продовження ухилення від
відбування суспільно корисних робіт» охоплює одне й те саме діяння, яке є підставою
для притягнення і до адміністративної, і до кримінальної відповідальності;
4) аргументовано, що доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що особа, яка
вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності
повністю здійснила виконання судового рішення, не зможе стати дієвим засобом для
вирішення проблем, пов‘язаних із невиконанням судового рішення;
удосконалено:
6) положення про основні чинники криміналізації невиконання судового рішення,
до яких віднесено: 1) суспільну небезпечність діяння, яка посягає на авторитет
правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення являє собою одну з гарантій
доступності правосуддя; 2) значну поширеність цих суспільно небезпечних діянь та
неефективніть державного механізму запобігання, які дали підстави для констатації
ЄСПЛ системного характеру невиконання судових рішень в України; 3) необхідність
виконання міжнародних зобов‘язань, що випливають з членства України в Раді Європи
та визнання юрисдикції ЄСПЛ, що зумовлює здійснення заходів загального характеру
та забезпечення виконання рішень національних судів, постановлених за результатами
перегляду судового рішення у разі встановлення ЄСПЛ порушення Україною
міжнародних зобов‘язань при вирішенні справи судом;
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7) підхід до визначення об‘єктів злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення, в контексті чотирьохчленної класифікації об‘єкта злочину,
враховуючи поліоб‘єктність злочинів проти правосуддя;
8)

положення

про

розмежування

невиконання

судового

рішення

та

перешкоджання виконанню судового рішення. На відміну від невиконання судового
рішення, зміст якого полягає у бездіяльності, перешкоджання виконанню судового
рішення характеризується активними діями, вчиненими з метою недопущення
виконання судового рішення;
10) положення про те, що застосування заходів кримінально-правового характеру
не може здійснюватись у тих випадках, коли особі інкриміновано вчинення злочинів,
передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. 382 КК, що водночас не виключає обґрунтованості
внесення до переліку статей, передбачених у ст. 96-3 КК, злочину, передбаченого ч. 2
та ч. 3 ст. 382 КК, таким чином запровадивши захід кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення;
набули подальшого розвитку:
11) положення про предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК, а саме про
приналежність до нього тих судових рішень, які не є предметом примусових
виконавчих правовідносин;
12) позиції щодо застосування зарубіжного досвіду регулювання кримінальної
відповідальності за злочини, що посягають на порядок виконання судового рішення в
контексті

альтернативних

моделей

закріплення

норм

відповідних

норм

у

законодавствах різних зарубіжних держав, передусім, обумовлених національними
особливостями кримінального законодавства, зокрема, відокремленням, або навпаки,
невідокремленням правосуддя як окремого об‘єкта правової охорони;
13) підхід щодо визначення ознаки істотної шкоди, відповідно до якого, розуміння
істотної шкоди, сформульоване у примітці до ст. 364 КК, має бути поширеним не лише
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на статті 364-365 КК, але й на інші діяння, передбачені КК, в тому числі на
ч. 3 ст. 382 КК;
14) положення про те, що у ст. 390 КК передбачені різні за змістом діяння, які
водночас є і ухиленням від відбування покарання, і порушенням режиму відбування
покарання, з огляду на що є доцільним викласти цю статтю у новій редакції,
розділивши ці діяння у різних частинах статті та змінивши назву на таку, яка б
відображала зміст цих діянь;
15) положення про службову особу як суб‘єкта злочину, передбаченого
ч. 3 ст. 382 КК, що характеризується встановленням кола його службових обов‘язків, з
яких має випливати, що до компетенції саме цієї службової особи, а не інших
службових осіб юридичної особи, входить вчинення дій, спрямованих на виконання
судового рішення.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть
бути використані у таких сферах:
– у науково-дослідній – для подальшого вивчення проблем регулювання
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 382, 388390-1, 393-395 КК;
– у правотворчій – під час підготовки змін та доповнень до КК та КУпАП
України щодо вдосконалення відповідальності за злочини, що посягають на порядок
виконання судових рішень;
– у правозастосовній – під час реалізації кримінально-правової політики у сфері
протидії кримінальним правопорушенням, передбаченим статтями 382, 388, 389-390-1,
393-395 КК;
– у навчальні й – при підготовці підручників, навчальних, серед іншого, навчальнометодичних, посібників.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися на
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Удосконалення
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механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного
досвіду» (м. Київ, 01.06.2020), «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»
(м. Рівне, 25.05.2020), «Літні наукові зібрання – 2020» (м. Тернопіль, 30.06.2020).
Публікації. Основні результати та висновки дисертаційного дослідження
відображені у 7 працях, з яких 3 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 –
стаття у зарубіжному виданні, 3 – матеріали науково-практичних конференцій.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
1.1. Сучасний стан дослідження кримінально-правової охорони порядку
виконання судового рішення
Кримінальна відповідальність є формою реалізації охоронних кримінальноправових відносин, пов‘язаних зі скоєнням злочину [1, с. 434]. Також кримінальна
відповідальність становить вид юридичної відповідальності, сутність якої полягає у
застосуванні

до

правопорушників

передбачених

законодавством

санкцій,

що

забезпечуються у примусовому порядку державою [2, с. 437]. Тому кримінальну
відповідальність за вчинення злочину, який посягає на певний соціальний інститут або
цінність, не можна розглядати поза системою кримінально-правової охорони цього
інституту або цінності.
У науці немає єдиного підходу до визначення поняття кримінально-правової
охорони. В. В. Кузнецов, наводить три основні підходи до визначення цього поняття:
1) ототожнення кримінально-правової охорони з механізмом правового регулювання
суспільних відносин (Н. О. Гуторова, О.О. Дудоров); 2) обумовленість кримінальноправової охорони охоронною функцією кримінального права (В. К. Матвійчук,
Т. А. Павленко); 3) розуміння кримінально-правової охорони як захисту суспільних
відносин (І. М. Копотун) [3, с. 107]. У цьому дослідженні ми виходимо з поняття
кримінально-правової охорони, сформульованого В. В. Кузнецовим, як системи
кримінально-правових засобів, до яких включені кримінально-правові норми та методи
кримінально-правової політики, за допомогою яких нормативність права переводиться
в упорядкованість суспільних відносин [3, с. 109].
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Кримінально-правова

охорона

порядку

виконання

судового

рішення

характеризується значним ступенем наукової розробки. Зокрема, її різні складові
становили

предмет

дисертаційних

досліджень

Г. І. Богонюк,

М.

О.

Букач,

В. А. Головчука, В. В. Налуцишина, О. Р. Романишин, О. С. Чорної. Зазначені
дисертаційні дослідження були виконані протягом 2012-2020 років та охоплювали
окремі аспекти системи кримінально-правових засобів в рамках кримінально-правової
охорони порядку виконання судового рішення: кримінально-правові норми, закріплені
у статтях 382, 389-390-1 КК, у форматі як кримінально-правової характеристики, так
порівняльно-правового дослідження, а також методів кримінально-правової політики, а
саме в контексті криміналізації/декриміналізації та пеналізації/депеналізації та
чинників, що їх зумовлюють.
Так, О. С. Чорна («Кримінальна відповідальність за невиконання судового
рішення»,

2020)

дослідила

соціальну

обумовленість

кримінально-правового

регулювання відносин у сфері виконання судових рішень, кримінально-правовий зміст
невиконання судового рішення, покарання та інші заходи кримінально-правового
характеру за невиконання судового рішення [4, с. 17]. Серед іншого, дослідницею
сформовано наукову позицію, згідно з якою ключові поняття об‘єктивної сторони
складу невиконання судового рішення поділено на родові («невиконання» і
«неналежне виконання») та видові, які охоплюють часткове виконання судового
рішення та надмірно тривале виконання судового рішення; сформульовано наукові
дефініції видових понять «відмова виконати судове рішення», «ухилення від
виконання судового рішення», «часткове виконання судового рішення», «надмірно
тривале виконання судового рішення»; розкрито зміст поняття «невиконання рішення
ЄСПЛ».

Проте

предмет

досліджень

О. С. Чорної

становить

кримінальна

відповідальність за невиконання судового рішення як за кримінальне правопорушення,
передбачене ст. 382 КК, тоді як інші діяння, відповідальність за які закріплена в інших
статтях кримінального закону, але які за своїм змістом становлять невиконання
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судового рішення певного виду, не увійшли до предмету дослідження. Також окремі
позиції, висловлені науковицею, мають дискусійний характер, що зумовлює подальше
дослідження питань вдосконалення положень кримінального закону в частині
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. Зокрема, це позиція
щодо доповнення ст. 382 КК такою формою злочинної поведінки, як «неналежне
виконання судового рішення», що включатиме «часткове виконання судового
рішення» і «надмірно тривале виконання» судового рішення.
О. Р. Романишин («Кримінально-правове забезпечення невиконання судового
рішення», 2018) здійснила дослідження кримінально-правового забезпечення охорони
порядку виконання судових рішень. Зокрема, науковицею узагальнено складові
кримінально-правового забезпечення охорони порядку виконання судових рішень як
системи, що полягають, зокрема, у наявності загальної та спеціальних норм,
диференціації кримінальної відповідальності залежно від виду судового рішення
(проміжного та остаточного), залежно від невиконання судового рішення у
кримінальному провадженні за видами покарань, залежно від невиконання вимог
правового режиму відбування покарання. Крім цього, О. Р. Романишин виявила
прогалини щодо криміналізації діянь, що полягають у невиконанні судових рішень,
зокрема: 1) відсутність кримінальної відповідальності за відчуження майна, що
підлягає спеціальній конфіскації як виду заходів кримінально-правового характеру;
2) відсутність кримінальної відповідальності за дії, пов‘язані з невиконанням судового
рішення, яке полягає у передачі арештованого у кримінальному провадженні майна в
управління Національному агентству з виявлення та розшуку активів; 3) відсутність
законодавчих підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб за вчинення злочинів, передбачених у статтях 382, 388 КК;
4) відсутність спеціальних механізмів звільнення від кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення; 5) відсутність окремих кваліфікуючих ознак у
ч. 2 ст. 388 КК [5, с. 3].
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На думку дослідниці, до невирішених та дискусійних питань щодо кримінальноправового забезпечення охорони порядку виконання судових рішень в Україні
належать: віднесення окремих злочинів, що посягають на відповідний порядок, до
кримінальних

проступків;

визначення

спеціальних

механізмів

звільнення

від

кримінальної відповідальності за злочини, що полягають у невиконанні судових
рішень; застосування заходів кримінально-правового характеру за їх вчинення тощо [5,
с. 2].
А. М. Терно дослідив проблеми кримінальної відповідальності за невиконання
рішення

ЄСПЛ.

(«Кримінальна

відповідальність

за

невиконання

рішення

Європейського Суду з прав людини», 2021), характеризуючи ознаки складу злочину,
передбаченого ч. 4 ст. 382 КК. Серед іншого, дослідник обґрунтовує доцільність
криміналізації невиконання рішення ЄСПЛ, що на нашу думку, є дискусійним
питанням [6, с. 172].
Дисертаційне дослідження В. В. Налуцишина («Кримінальна відповідальність за
невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського
Союзу», 2019) було присвячено кримінально-правовій характеристиці невиконання
судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу.
Зокрема, науковцем в контексті різних концепцій визначення поняття об‘єктивної
сторони складу злочину проаналізовано ознаки об‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК, та об‘єктивну сторону кримінально-караних діянь за
невиконання судового рішення за законодавством держав ЄС, а також визначено
способи скоєння злочину невиконання судового рішення [7, с. 4]. У дослідженні
акцентовано увагу на тому, що, на відміну від норми, яка передбачає відповідальність
за

невиконання

судового

рішення

в

Україні,

в

законодавстві

держав

ЄС

урізноманітнено способи вчинення цього злочину, які можуть бути передбачені
різними статтями кримінального закону, а досліджувані норми мають формальний
характер. Також В. В. Налуцишин підкреслює відсутність універсального розуміння
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форми вини при встановленні ознак невиконання судового рішення як кримінально
караного діяння. Так, окремі злочини, які передбачають відповідальність за
невиконання судового рішення за законодавством держав ЄС, можуть вчинятися з
умисною формою вини, а інші – як з умисною, так і з необережною. При дослідженні
питання суб‘єкта складу аналізованого злочину дослідник обґрунтовує доцільність
застосування кримінально-правових заходів за діяння, передбачені ст. 382 КК щодо
юридичних осіб [7, с. 6]. Крім цього, науковець звертає увагу на те, що на відміну від
ст. 382 КК, жодна норма в кримінальних кодексах держав ЄС не передбачає
відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ, а кримінальні кодекси багатьох
держав ЄС передбачають підстави звільнення від кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення [7, с. 7]. Серед проблемних питань кримінальноправової

охорони

порядку

виконання

судового

рішення,

які,

на

думку

В. В. Налуцишина, слід виділити: 1) відсутність єдиної позиції щодо з‘ясування
об‘єктивних та суб‘єктивних ознак складу злочину невиконання судового рішення;
2) неврахування позитивного досвіду держав ЄС щодо встановлення відповідальності
за невиконання судового рішення; 3) відсутність заохочувальних норм, які за
визначених законом умов звільняли від кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення [6, с. 2].
Предмет дослідження М. О. Букач становила кримінальна відповідальність за
невиконання судового рішення («Кримінальна відповідальність за невиконання
судового рішення», 2017). Зокрема, дослідницею обґрунтовано доцільність віднесення
невиконання судового рішення через необережність до кримінальних проступків як
проміжного

кримінального

правопорушення

між

злочином,

передбаченим

ч. 1 ст. 382 КК, й подібними до нього адміністративними правопорушеннями (статті
185-6, 186-5 КУпАП) та розроблено перелік заходів виховного характеру, що мають
бути застосовані при звільненні від кримінальної відповідальності у зв‘язку з
передачею на поруки (ст. 47 КК) особи, яка вчинила злочин, передбачений частиною
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першою або другою ст. 382 КК [8, с. 4, 5]. Крім цього, М. О. Букач досліджено
доктринальні підходи щодо визначення переліку судових рішень, які можуть
визнаватися предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК: а) рішення, ухвала,
постанова, вирок, судовий наказ, постановлені судами України, передбаченими
Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; б) рішення третейського суду, щодо
якого компетентним судом України постановлено ухвалу про видачу виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду; в) рішення іноземного
суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до
компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи
міжнародних арбітражів), дозвіл на примусове виконання якого на території України
надано ухвалою компетентного суду; ухвала про виконання вироку суду іноземної
держави, міжнародних судових установ; г) рішення ЄСПЛ [8, с. 5]. Також науковицею
було обґрунтовано доцільність визнання факту вчинення злочину, передбаченого
ст. 382 КК, підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінальноправового характеру, зокрема аргументовано висновок, що безпосередньо до
юридичних осіб, вказаних у ч. 2 ст. 96-4 КК, доцільно застосовувати виключно штраф
як захід кримінально-правового характеру. Щодо об‘єктивної сторони складу злочину
невиконання судового рішення, що набрало законної сили, то, на думку дослідниці
характеризується як повним невиконанням, так і неналежним чи частковим його
виконанням [8, с. 5]. Серед проблемних питань, пов‘язаних з кримінально-правовою
охороною порядку виконання судового рішення, М. О. Букач підкреслює доцільність
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за умови
вчинення її уповноваженою особою злочину, передбаченого ст. 382 КК, доцільність
звільнення суб‘єкта невиконання судового рішення від відбування покарання на
підставі закону України про амністію, від призначення покарання (ч.ч. 4 і 5 ст. 74, ст.
86 КК), від кримінальної відповідальності за нормами, передбаченими статтями 47–49
КК, а також звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-
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правового характеру за умови визнання факту вчинення злочину, передбаченого ст. 382
КК [8, с. 7].
Дослідження кримінально правової характеристики невиконання судового
рішення здійснено Г. І. Богонюк («Кримінально-правова характеристика невиконання
судового рішення», 2016). Зокрема, дослідницею запропоновано перелік судових
рішень, що можуть визнаватися предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК.
Причому, на думку Г. І. Богонюк, рішення про визнання права, конститутивні рішення,
а також рішення про відмову в задоволенні позову не можуть бути предметом злочину,
передбаченого ст. 382 КК, окільки не є предметом примусових виконавчих
правовідносин. Також науковиця обґрунтувала невідповідність між санкціями статей
Особливої частини КК, які передбачають кримінальну відповідальність за невиконання
судового рішення, щодо дотримання співвідношення ступенів суворості окремих видів
покарань, що визначені у санкціях простих та кваліфікованих складів злочинів,
передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 382; ч. 2 та ч. 3 ст. 382; ч. 1 та ч. 2 ст. 388 КК [9, с. 9]. Крім
цього, у праці Г. І. Богонюк набули подальшого розвитку положення про визначення
моменту закінчення злочину невиконання судового рішення, а також про те, що норми,
які охоплюють аналізовані посягання, можуть перебувати у конкуренції загальної та
спеціальної кримінально-правових норм (ст. 382 – статті 164, 165 КК; ст. 382 – статті
388, 389, 3891, 390 КК), а також бути суміжними (ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367
КК; ст. 388, статті 191, 194 КК; статті 389, 390 КК) [7, с. 10]. До проблемних питань
Г. І. Богонюк відносить відсутність єдиного вирішення питань щодо з‘ясування
об‘єктивних та суб‘єктивних ознак складів злочинів, які полягають у невиконанні
судового рішення; розмежування аналізованих посягань від суміжних складів злочинів
або

злочинів,

передбачених

конкуруючими

кримінально-правовими

нормами;

призначення покарання за невиконання судового рішення [9, с. 6].
Кримінально-правова охорона порядку порядку виконання судових рішень
досліджувалась В. А. Головчуком («Кримінально-правова охорона порядку виконання
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судових рішень», 2012). Так, дослідником сформульовано поняття «порядок виконання
судових рішень» та «кримінально-правова охорона порядку виконання судових
рішень», здійснено систематизацію чинників соціальної обумовленості кримінальноправової охорони порядку виконання судових рішень та виділено окрему категорію
злочинів проти правосуддя, які посягають на порядок виконання судових рішень.
Також дослідником розроблено критерії та ознаки, на підставі яких проводиться
відмежування злочинів, що посягають на порядок виконання судових рішень, від
суміжних злочинів: ухилення від сплати аліментів на утримання дітей; ухилення від
сплати коштів на утримання непрацездатних батьків; службової недбалості;
незаконних дій щодо майна, яке підлягає конфіскації; ухилення від покарання, не
пов‘язаного з позбавленням волі та ухилення від відбування покарання у виді
обмеження волі та у виді позбавлення волі [10, с. 6].
Окремі питання щодо невиконання судового рішення були досліджені в
контексті протидії незаконним діям щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке підлягає конфіскації. Так, у дисертаційному дослідженні М. І.
Омельяненко «Кримінально-правова охорона порядку поводження з майном, на яке
накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації» (2011) були висвітлені
питання соціальної обумовленості і кримінально-правової характеристики незаконних
дій, передбачених ст. 388 КК, та покарання за вчинення дій, передбачених цією
статтею кримінального закону [11]. О.О. Соболева здійснила порівняльно-правовий
аналіз понять «арешт», «опис», «застава» та «конфіскація майна» та досліджено
особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, передбачених ст. 388 КК
(«Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації», 2012) [12].
Також у дисертаційних дослідженнях науковців були висвітлені питання,
пов‘язані з невиконанням рішення суду у кримінальному провадженні. Зокрема, у
дослідженні О. В. Чорної висвітлено проблеми кримінальної відповідальності за
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невиконання

рішення

суду

у

кримінальному

провадженні

(«Кримінальна

відповідальність за невиконання рішення суду у кримінальному провадженні», 2019).
Зокрема, дослідницею було здійснено історико-правовий аналіз та здійснено
періодизацію

розвитку

законодавства

про

кримінальну

відповідальність

за

невиконання рішення суду у кримінальному провадженні. Також О. В. Чорною було
обґрунтовано доцільність встановлення кримінальної відповідальності за невиконання
обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для
кривдників, як злочину, що посягає на правосуддя в частині невиконання судового
рішення [13, с. 4]. Науковицею були розроблені доктринальні положення про те, що
злочин, передбачений ст. 382 КК (в частині кримінального провадження), відноситься
до злочинів з формальним складом, а також про те, що злочини, передбачені статтями
382, 389, 389-1, 390 КК, можуть бути вчинені шляхом як дії, так і бездіяльності [13, с.
5]. Крім цього, у праці дослідниці набули подальшого розвитку положення щодо
критеріїв відмежування злочинів, передбачених статтями 382, 389, 389-1, 390 КК, від
суміжних злочинів, кримінальних проступків, та адміністративних правопорушень [13,
с. 5]. Серед основних проблемних питань, на яких наголошує дослідниця, «недостатня
теоретична розробленість проблеми кримінальної відповідальності за невиконання
рішень суду у кримінальному провадженні, а також недосконалість статей 389-1, 390,
390-1, 391 КК і, як наслідок, їх неефективне застосування судами та правоохоронними
органами» [13, с. 18].
У працях В. О. Савченко («Кримінальна відповідальність за ухилення від
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі», 2017), С. П. Старосольської
(«Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов‘язаних із
ізоляцією особи», 2016), Л. В. Чорнозуб («Кримінальна відповідальність за ухилення
від відбування покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі», 2015) розгляд питань,
пов‘язаних з невиконанням судового рішення здійснювався в контексті дослідження
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кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарань, не пов‘язаних з
обмеженням або позбавленням особою свобод.
Зокрема, В. О. Савченко («Кримінальна відповідальність за ухилення від
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі», 2017) в контексті невиконання
рішення суду досліджено поняття ухилення від покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, визначено критерії відмежування ухилення від відбування таких
покарань, від суміжних складів злочинів, а також обґрунтовано необхідність
законодавчого визначення підстав та правил складання покарань у випадку засудження
винної особи за ухилення від сплати штрафу, а також підстав заміни штрафу іншими
видами покарань за зверненням засудженого [14, с. 7].
Також С. П. Старосольською розроблено альтернативні варіанти вирішення
проблеми визначення кримінально-правових наслідків неможливості сплати штрафу,
що, безумовно, є заходом, спрямованим на зменшення кількості невиконаних
обвинувальних вироків, а також сформульовано пропозиції щодо розширення змісту
спеціального суб‘єкта складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК, в результаті чого
запропоновано доповнити ст. 388 КК окремою частиною із вказівкою на спеціальних
суб‘єктів відповідного складу злочину: «особу, якій майно, що підлягає конфіскації,
ввірено» та «особу, що відбуває покарання» [15, с. 5].
Л. В. Чорнозуб у праці «Кримінальна відповідальність за ухилення від
відбування покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі» проаналізувала вплив часу
вчинення та моменту закінчення триваючих злочинів ухилення від відбування
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, що впливає на визначення ступеня
суспільної небезпечності конкретного злочину, здійснила відмежування ухилення від
відбування покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, від передбачених статтями
Загальної частини КК випадків заміни таких видів покарання у разі неможливості їх
виконання; дослідила пеналізацію злочину, передбаченого ст. 389 КК шляхом
розроблення теоретичних моделей уточнених санкцій обох частин цієї статті [16, с. 7].
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Дослідження окремих проблем, зумовлених невиконанням вироку суду, яким
затверджено угоду у кримінальному провадженні були здійснено С. О. Ященко
(«Кримінальна відповідальність за умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості», 2016). Зокрема, дослідницею було проаналізовано відповідність
кримінально-правової норми, передбаченої ст. 389-1 КК, підставам і принципам
криміналізації

суспільно

небезпечних

діянь

здійснено

кримінально-правову

характеристику об‘єктивних і суб‘єктивних ознак умисного невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості та охарактеризовано форми реалізації
кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості [17, с. 2-3].
Крім цього, кримінально-правові наслідки ухилення від сплати встановлених
рішенням суду аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних
батьків розглядались у дисертаційному дослідженні І. В. Семеногова («Кримінальна
відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати
коштів на утримання непрацездатних батьків», 2015) [18]. Деякі питання, обумовлені
невиконаням судових рішень, визначених у диспозиціях правових норм, закріплених у
статтях 164, 165 КК, були предметом вивчення С. К. Морозюка в рамках
дисертаційного дослідження «Кримінально-правова характеристика злочинів проти
інтересів сім‘ї та підопічних (ст.ст.164–169 КК)», 2012) [19].
Окремі питання, пов‘язані з невиконанням обвинувального вироку суду у
кримінальному провадженні, розглядались О. М. Сокуренком («Кримінальна
відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі», 2010) [20], О. В. Бринзанською («Кримінальна відповідальність за
посягання на діяльність установ кримінально-виконавчої системи», 2012) [21], Ю. В.
Орлом («Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної діяльності
установ кримінально виконавчої системи», 2016) [22] в контексті дослідження
кримінальної

відповідальності

за

посягання

на

порядок

діяльності

установ
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пенітенціарної служби. Разом з тим дослідження зазначених науковців лише
опосередковано стосуються окремих питань невиконання обвинувального вироку,
яким призначено покарання, пов‘язане з обмеженням або позбавленням свободи.
Також доцільно звернути увагу на те, що результати дослідження питань,
пов‘язаних з кримінально-правовою охороною порядку виконання судового рішення
неодноразово висвітлювались у публікаціях українських науковців. Так, питання
вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за невиконання
судового рішення розглядались у працях К. В. Волошиної [23], О. О. Дудорова [24], І.
М. Горбачової [25], Г. М. Зеленова [26], В. І. Луганського [26], В. П. Мороза [27] та
інших.
Серед зарубіжних науковців, предмет досліджень яких становили пробелеми
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, доцільно згадати
С. Г. Байтеленову [28], В. В. Марчука [29], Л. В. Лобанову [30], К. Ю. Хлопцеву [31],
Д. А. Харківського [32], М. Яворську [33].
На підставі викладеного можна дійти висновку про значний ступінь наукової
розробки питань невиконання судового рішення у кримінально-правовій науці. Разом
тим, передусім, доцільно звернути увагу на те, що переважна кількість зазначених
досліджень охоплює кримінально-правову характеристику, проблеми кваліфікації та
притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, що
обумовлює інтерес саме до кримінально-правової охорони порядку виконання
судового рішення як цілісного правового явища. Крім цього, деякі положення,
висловлені у юридичній науці, є дискусійними, або такими, що потребують
подальшого вивчення з урахуванням плину часу, змін у законодавстві або у
кримінально-правовій політиці держави. Зокрема, насамперед, йде мова про те, які
саме злочини відносяться до тих, які посягають на порядок виконання судового
рішення, про предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК, а саме про приналежність до
нього тих судових рішень, які не є предметом примусових виконавчих правовідносин,
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віднесення окремих діянь, пов‘язаних з невиконанням судових рішень до кримінальних
проступків, визначення форми вини у складах злочинів, які посягають на порядок
виконання судового рішення [34, с. 58].
Також в контексті системного характеру проблеми невиконання судових рішень
виникають питання щодо доцільності кримінальної відповідальності за умисне
недодержання висновку КС України обґрунтованості закріплення кримінальної
відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ та КС України, а також умисного
недодержання висновку КС України. Подальшої наукової розробки потребує питання
доцільності закріплення у КК спеціального виду звільнення від кримінальної
відповідальності за невиконання судового рішення та заходів кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на
порядок виконання судового рішення.
1.2. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення
Запровадження кримінально-правової охорони будь-якого суспільного явища має
бути обґрунтовано системою чинників, які підлягають врахуванню під час
встановлення кримінально-правової заборони та обов‘язку утримуватись від певної дії.
Зазначені чинники є динамічними та такими, що перебувають у безпосередньому
зв‘язку з різними аспектами не лише функціонування держави, але й суспільного
розвитку. Викладене зумовлює актуальність теми дослідження чинників соціальної
обумовленості кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень.
Досліджуючи соціальну обумовленість кримінально-правової охорони порядку
виконання судових рішень, на нашу думку, доцільно виходити з того, що, з огляду на
свою багатоаспектність соціальна обумовленість кримінально-правової охорони
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певного суспільного інституту має бути дослідженою з огляду на різноманітність
підходів до визначення криміналізації.
Зокрема,

О.

С.

Чорна

розглядає

соціальну

зумовленість

кримінальної

відповідальності за невиконання судового рішення в контексті можливості боротьби
кримінально-правовими засобами з невиконанням судових рішень, виділяючи такі її
засади як: 1) системно-правова несуперечливість кримінально-правових норм; 2)
чіткість і ясність мови кримінально-правових норм; 3) відповідність кримінальноправових норм історичним традиціям; 4) відповідність кримінально-правових норм
змінам у суспільному житті; 5) наявність можливості боротьби із суспільно
небезпечним діянням кримінально-правовими засобами; 6) наявність ресурсів для
здійснення кримінального переслідування осіб, які вчинили суспільно небезпечні
діяння; 7) співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової
заборони; 8) повнота і ненадмірність кримінально-правової заборони. [4, с. 37, 38, 41,
42].
Натомість О. Р. Романишин характеризує соціальну обумовленість криміналізації
невиконання судових рішень, виходячи з того, що обґрунтованість законодавчого
визначення конкретного діяння злочином визначається наявністю підстави, умов та
приводів криміналізації [5, с. 33]. Як зазначає авторка, суспільна небезпека злочинів,
що досліджуються, обумовлена особливостями побудови правової системи держави, де
суд покликаний вирішувати спірні та конфліктні правовідносини і тим самим
підтримувати стабільність правового порядку. До умов криміналізації суспільно
небезпечних діянь, що полягають у невиконанні судових рішень, дослідниця відносить
умови соціально-психологічного, кримінологічного, загально-правового, кримінальноправового

та

кримінального

процесуального

характеру.

Умови

соціально-

психологічного характеру криміналізації злочинів, що посягають на встановлений
порядок виконання судового рішення, на думку О. Р. Романишин, полягають у тому,
що такі злочини порушують установлений порядок відправлення правосуддя та

29
нівелюють основну функцію, покладену Конституцією України на судову гілку влади.
До умов, які призвели до появи цих проблемних питань, авторка відносить
недосконалість законодавства України у сфері виконання судових рішень, зокрема, КК,
КУпАП та регулятивне законодавство, «прогалини в якому створюють можливість
забезпечити ухилення від виконання обов‘язків за судовим рішенням». Умовами
кримінального процесуального характеру О. Р. Романишин вважає можливість
доведення вини особи у вчиненні злочину, що полягає в умисному невиконанні
судового рішення [5, с. 33 -37].
М. О. Букач характеризує підстави та принципи криміналізації невиконання
судового рішення, спираючись на фундаментальні дослідження В. М. Кудрявцева,
Г. А. Злобіна, С. Г. Келіної та інших науковців, наголошуючи, що підставами, які
зумовлюють доцільність запровадження кримінально-правової заборони невиконання
судового рішення, у своїй сукупності є: 1) несприятлива динаміка певного виду
суспільних діянь, які раніше не утворювали спеціального складу злочину; 2) суттєва та
раптова зміна соціального, економічного або політичного стану в результаті різних
подій, що можуть зумовити превентивну криміналізацію, яка здійснюється ще до того,
як можливі відповідні суспільно небезпечні дії набудуть реального поширення; 3)
необхідність

виконання

зобов‘язань

за

міжнародними

угодами.

Виходячи

з

викладеного дослідниця обґрунтовує, що закріплення кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення було зумовлено об‘єктивними потребами кримінальноправової охорони порядку виконання судових рішень та було «неминучим наслідком
державного реагування на чисельні прояви неповаги до суду». Також науковиця
зазначає, що криміналізація невиконання судового рішення зумовлена необхідністю
виконання Україною міжнародних зобов‘язань, зокрема тих, що випливають із змісту
Європейської конвенції [35, с. 105].
Принципи криміналізації невиконання судового рішення М. О. Букач розподіляє
на дві групи: 1) принципи, які відображають соціальну необхідність та політичну
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доцільність встановлення кримінальної відповідальності, до яких відносить принципи
суспільної небезпечності, відносної поширеності діяння, домірності позитивних та
негативних

наслідків

криміналізації,

кримінально-політичної

адекватності

криміналізації; 2) загальноправові системні принципи, а саме, принцип конституційної
адекватності;

системно-правової

несуперечності

принцип

міжнародно-правової

необхідності та допустимості; процесуальної здійсненності переслідування, а також
кримінально-правові системні принципи, зокрема, принцип безпрогалинності та
ненадмірності заборони; принцип визначеності та єдності термінології; повноти
складу; принцип домірності санкції та економії репресії [35, с. 106].
Суспільну небезпечність злочину, передбаченого ст. 382 КК, М. О. Букач
характеризує

тими

ознаками,

які,

по-перше,

власне

визначають

суспільну

небезпечність діяння, а, отже, зумовлюють криміналізацію невиконання рішення суду
(об‘єкт посягання, шкода, яка може бути спричинена посяганням, умисна форма вини),
а, по-друге, тими ознаками, які підвищують ступінь суспільної небезпечності
невиконання рішення суду (ознак суб‘єкта, розмір шкоди, особливості предмета
злочину) [35, с. 106]. Натомість О. В. Чорна, не виокремлюючи умов та приводів
криміналізації, вважає спірним використання терміну «суспільна небезпечність» як
підстави криміналізації невиконання судового рішення, наголошуючи на небезпечності
такої поведінки передусім для людини як головної соціальної цінності [13, с. 78].
Проте в будь-якому випадку, невиконання судового рішення є суспільно шкідливим в
контексті небезпечності як на макрорівні – під кутом зору небезпечності для
суспільства, так і мікрорівні – з огляду на небезпечність для особи або групи осіб.
Доцільно наголосити, що підстави криміналізації невиконання судового рішення
М. О. Букач розглядає на основі теорії криміналізації невиконання судового рішення в
контексті теорії криміналізації, запропонованій Д. О. Балобановою.
Так, Д. О. Балобанова виокремлює дві групи факторів, що впливають на
криміналізацію: 1) підстави кримінально-правової заборони, що служать об'єктивними
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передумовами її встановлення; 2) принципи криміналізації, що відносяться до
законодавчої техніки. Причому дослідницею визначається, що до підстав кримінальноправової заборони відносяться: 1) суспільна небезпека, яка не має універсального
характеру та охоплює наявність достатньо серйозної матеріальної або моральної
шкоди, заподіюваної потерпілим, що впливає на пеналізацію і не є самостійною
підставою криміналізації; 2) типовість і достатня поширеність антигромадської
поведінки, але з урахуванням ступеня суспільної небезпеки та страху населення перед
злочинністю; 3) динаміка суспільно небезпечних діянь із урахуванням причин і умов,
що їх породжують; 4) необхідність впливу кримінально-правовими заходами, при
цьому було б бажаним враховувати, що кримінальна репресія – крайня форма протидії
найнебезпечнішим формам девіантної поведінки; 5) врахування можливостей системи
кримінальної юстиції в протидії тим або іншим формам антигромадської поведінки, і
як їхня складова – наявність матеріальних ресурсів для реалізації кримінально-правової
заборони; 6) співвідношення позитивних і негативних наслідків криміналізації [25, с.
11].
На відміну від М. О. Букач, Д. О. Балабанова до принципів криміналізації
відносить лише відсутність прогалин у законі й ненадмірність заборони та визначеність
і єдність термінології [36, с. 3]. Разом з тим цією статтею охоплюється дослідження
підстав та принципів криміналізації виключно в контексті соціальної обумовленості
кримінально-правової охорони невиконання судового рішення. Погоджуючись в
цілому із зазначеним, на нашу думку, М. О. Букач приділяє недостатню увагу тому, що
зазначена теорія криміналізації, передусім, виходить з її розуміння як складової
частини кримінально-правової політики.
Кримінально-правова політика являє собою напрям внутрішньої політики
держави, яка включає в себе: 1) визначення загальних засад кримінальної
відповідальності та покарання; визначення кола діянь, віднесених до категорії
злочинних (питання криміналізації та декриміналізації); визначення оптимальних
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заходів впливу на винного пеналізація і депеналізація); запобігання злочинам методами
кримінально-правового впливу (загальна й спеціальна превенція); взаємодії з іншими
елементами політики у сфері боротьби зі злочинністю [37, с. 325].
Причому, як обґрунтовано наголошують В. І. Борисов та П. Л. Фріс, основним у
змісті

кримінально-правової

політики

є

усвідомлення

потреб

суспільства

в

кримінально-правовій охороні суспільних відносин, які мають загальноціннісне
значення. Це потребує виявлення тих вкрай негативних соціальних явищ, що
спричиняють або можуть спричинити у своєму конкретному прояві істотну шкоду
фізичній або юридичній особі, суспільству чи державі. Боротьба з такими явищами
обумовлює необхідність встановлення та вжиття відповідних заходів кримінальноправового реагування [38, с. 35].
М. В. Шепітько, досліджуючи теоретико-методологічні засади формування
системи протидії злочинам у сфері правосуддя, наголосив на взаємозв‘язку між
ефективною кримінальною політикою з протидії злочинам у сфері правосуддя та
реформування кримінальної юстиції та наявності двох форм кримінальної політики з
протидії злочинам у сфері правосуддя має дві форми реалізації: правотворчу та
правозастосовну [39, с. 182].
З огляду на це, на нашу думку, для її характеристики доцільно звернути на увагу
на поняття критеріїв та факторів криміналізації.
Так, П. Л. Фріс, розглядаючи питання доцільності у кримінальному праві під
кутом зору законотворення, акцентує увагу на проблемі обсягу криміналізації, тобто
доцільності прийняття під кримінально-правову охорону тих чи інших об‘єктів
(криміналізація відповідних видів соціально-шкідливої поведінки, які спричиняють або
можуть спричинити їм шкоду), визначаючи її низкою інших критеріїв:
1) Політико-ідеологічний – відповідність обсягів криміналізації та пеналізації цілі
максимальної охорони найважливіших суспільних відносин, благ та інтересів, які
визначаються суспільством у цілому;
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2) Економічний критерій, який визначається досягненням максимального рівня
охорони при застосуванні мінімальних матеріальних затрат, засобів та часу;
3) Техніко-юридичний критерій, який характеризується необхідністю здійснення
охорони саме засобами кримінального закону, а не нормами інших галузей права,
правилами формулювання кримінального закону тощо [40].
Натомість В. С. Ковальський відокремлює декілька факторів криміналізації, до
яких відносить: 1) виконання державою вимог загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права; 2) забезпечення державою захисту конституційних прав та свобод
людини і громадянина, передбачених розділом II Конституції України, детальне
розроблення норм якого значно полегшило вирішення завдань кримінально-правової
охорони; 3) посилення охорони певних правових ролей, визначених конституційними
та органічними законодавчими положеннями; 4) об'єктивно встановлена та науково
підтверджена інтенсивність протиправної поведінки, що визначає поширеність,
повторюваність, суспільну небезпечність протиправних діянь [41, с. 55].
Під таким кутом зору підставами кримінально-правової заборони, що служать
об'єктивними передумовами її встановлення є суспільна небезпека невиконання
судових рішень, що виявляється у нанесенні моральної або матеріальної шкоди
потерпілим від невиконання судового рішення або суспільним інтересам. І хоча така
шкода не є самостійною підставою криміналізації діяння, її наслідком є відсутність
авторитету правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення являє собою одну з
гарантій доступності правосуддя.
Як слушно наголосила О. М. Овчаренко, коментуючи результати аналізу
анкетування громадян, проведене в рамках дослідження доступності правосуддя,
невиконання рішень суду у справах опитаних осіб становило приблизно чверть від
загальної кількості постановлених рішень, що, на думку дослідниці, демонструє доволі
низьку ефективність виконання норми закону про безумовну обов‘язковість виконання
судових рішень [42, с. 175].
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Що стосується типовості та поширеності антигромадської поведінки, то доцільно
звернути увагу на те, що за даними Урядового порталу «У різні роки рівень виконання
судових рішень був різним, однак ніколи не перевищував 40-45%, а в окремі роки
знижувався до критичних позначень 5-10%. Як наслідок, згідно з офіційними
урядовими джерелами, до початку реформи державної виконавчої служби у 2014 році
рівень виконання судових рішень у цивільних справах становив лише близько 6%, а
загальна вартість невиконаних рішень у цій сфері склала близько 400 млрд. грн., що
стало одним з головних бар‘єрів на шляху до утвердження верховенства права в
державі та ефективної роботи суддів [43].
Відповідно до п. 4 Стратегії реформування судоустрою одним із основних
напрямів реформування судочинства та правових інститутів визнано реорганізацію
системи виконання судових рішень та підвищення ефективності виконавчого
провадження. У пункті 3, аналізуючи нинішній стан правосуддя, автори Стратегії
реформування

судоустрою

констатували

невиконання

системою

правосуддя

поставлених перед нею завдань на належному рівні, в тому числі наявність істотних
проблем у системі виконання судових рішень, зокрема таких як:1) гранично низька
частка фактичного виконання судових рішень; 2) відсутність ефективної системи
мотивації державних виконавців; 3) системні недоліки у взаємодії державних
виконавців з іншими державними та недержавними установами у виконанні
остаточних рішень національних судів, винесених проти держави та підпорядкованих
їй суб'єктів, а також відсутності ефективного засобу юридичного захисту [44].
Комітет міністрів РЄ ухвалив тимчасову резолюцію (CM/ResDH(2008)1), у якій
висловив «особливу занепокоєність» недостатністю зусиль, докладених Україною
«щоб подолати існуючу структурну проблему невиконання рішень національних
судів.» та настійливо рекомендував державним органам України визначити як
особливий політичний пріоритет дотримання своїх зобов'язань за Конвенцією з прав
людини та виконання рішень ЄСПЛ, щоб забезпечити повне і вчасне виконання рішень
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національних судів. Також Комітет міністрів РЄ рекомендував органам влади
розглянути можливість запровадження тимчасових заходів на період протягом якого,
прийматимуться відповідні закони, серед яких, забезпечити ефективну реалізацію
положень про відповідальність посадових осіб за невиконання рішень.
У пункті «D» рішення «Ю. М. Іванов проти України» ЄСПЛ нагадав, що у рішенні
від 8 червня 2009 року Комітет міністрів РЄ відновив розгляд ЄСПЛ 300 справ, які
стосувались невиконання або суттєвих затримок у виконанні остаточних судових
рішень, повторно наголосив на тому, що структурну проблему, яка лежить в основі
порушень, не було усунено, а також звернув увагу на те, що невжиття всіх необхідних
заходів, включно з раніше оголошеними законодавчими заходами, призвело до
постійного зростання кількості нових заяв до ЄСПЛ стосовно невиконання рішень
національних судів [45].
Також порушення прав заявників на виконання остаточних рішень судів протягом
розумного строку, з посиланням на справу «Ю.М. Іванов проти України», було
констатовано у рішеннях ЄСПЛ від 09 січня 2014 у справі «Кисельова та інші проти
України»(заява 6155/05) [46], «Хайнацький та інші проти України» (заява №12895/08)
[47], «Сем‘яністий та інші проти України» (заява №7070/04) [48], рішеннях від 13
лютого 2014 року у справі «Щукін та інші проти України» (заява №59834/09) [49], у
справі «Васильєв та інші проти України» (заява №29266/08) [50], «Бурмич проти
України» (заява № 46852/13) [51].
Крім цього, 5 грудня 2013 року Комітет міністрів РЄ ухвалив ще одну резолюцію,
якою закликав уряд вжити заходів з метою вирішення проблем, що лягли в основу
порушень, констатованих ЄСПЛ у справі «Ю. М. Іванов проти України», за
необхідності — шляхом перегляду законодавства про мораторії та забезпечення
врахування бюджетних обмежень під час законопроектної роботи, щоб попередити
випадки невиконання рішень національних судів, відповідачами, за якими є держава чи
державні підприємства.
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Таким чином, проблема систематичного невиконання судових рішень протягом
тривалого часу мала постійний характер. Зокрема, за відомостями Української
Гельсинської спілки з прав людини, наведеними у прес-релізі від 8 грудня 2014 року
«статистика свідчить, що в Україні не виконуються 95% рішень ЄСПЛ та близько 70%
рішень національних судів [52].
Серед іншого, з огляду на це, у пункту 5.7. Стратегії реформування судоустрою
визначено систему завдань, заходів та результатів у сфері реорганізація системи
виконання судових рішень та підвищення ефективності виконавчого провадження,
спрямовану

на

забезпечення

захищеності

суспільства

шляхом

впровадження

обов‘язковості виконання судових рішень, модернізації служби державних виконавців
та створення інституту приватних виконавців задля впровадження «змішаної» системи
виконання судових рішень.
За даними Міністерства юстиції України за результатами реформи системи
виконання судових рішень запровадження інститут приватних виконавців та створено
систему моніторингу та контролю за їхньою діяльністю, підвищено кваліфікацію та
показники

ефективності

роботи державних

виконавців;

створено

інтегровану

інформаційну систему у виконавчому процесі; впроваджено Єдиний реєстр боржників;
забезпечено належне виконання судових рішень про стягнення аліментів та заробітної
плати [52].
Разом з тим законодавець залишив поза увагою багато проблем, які вимагали
негайного розв‘язання, передусім, це недостатня врегульованість питань щодо
виконання зведених виконавчих проваджень, взаємодії з державними органами та
фінансовими

установами,

відсутність

механізму

протидії

зловживанню

процесуальними правами у виконавчому провадженні, які у сукупності значно
ускладнюють належне виконання судового рішення та ін.
З огляду на це не можна вважати, що соціальна обумовленість криміналізації
невиконання судових рішень стала менш обґрунтованою, ніж у попередні роки. Це
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значною мірою кореспондує з висновками Українського Центру економічних та
політичних досліджень імені О. Разумкова, який у 2019 році оприлюднив результати
дослідження першопричин невиконання судових рішень. Зазначене дослідження було
здійснено

відповідно

до

«Методології

для

проведення

експертного

аналізу

міжнародними та/або національними експертами для визначення основних причин, що
призводять до невиконання рішень, винесених національними судами України» в
рамках проекту РЄ «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав
людини». Реалізація проекту дала змогу виявити головні першопричини невиконання
судових рішень у трьох категоріях (соціальні спори, трудові спори та рішення щодо
юридичних осіб, відповідальність за які несе держава, або щодо держави
безпосередньо), а також інші проблеми, пов‘язані зі статистикою та реєстром судових
рішень [53, с. 2].
Показово, що першопричиною невиконання судових рішень, на думку експертів
Українського Центру економічних та політичних досліджень імені О. Разумкова, є
«живуча традиція нашого суспільства, яка полягає, з одного боку, в декларуванні
поваги до права, а відтак і до справедливого правосуддя з боку органів влади,
посадових осіб, а з іншого – у відсутності поваги до суду та культури виконання
судових рішень, використання їх як інструменту для досягнення корисливих інтересів,
для боротьби з політичними опонентами чи конкурентами в бізнес-середовищі» [53, с.
3].
На підставі викладеного можна зробити висновок про типовість та поширеність
антигромадської поведінки, що полягає у невиконанні судових рішень, а також про
наявність стійкої тенденції до збереження причин та умов вчинення зазначених діянь
на тривалий час.
Зазначені чинники обумовлюють необхідність впливу на суспільні відносини
кримінально-правовими

заходами,

проте

з

урахуванням

принципу

економії

кримінальної репресії. Як слушно зауважує О. М. Омельчук, «вдаватись до
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криміналізації необхідно лише у випадку, коли інших способів впливу не існує, коли
застосування альтернативних методів соціального реагування, включаючи не пов‘язані
із застосуванням кримінального покарання репресії, є неефективними» [54, с. 141].
Доцільно звернути увагу на те, що хоча кримінальна відповідальність за окремі із
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення у кримінальному
провадженні, була запроваджена відносно нещодавно, вже мають місце законопроекти
про їх декриміналізацію. Так, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення
захисту права дитини на належне утримання» № 2475-VIII від 03 липня 2018 року КК
було доповнено ст. 389-2, яка передбачала відповідальність за злісне ухилення особи
від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт [55]. Вже
14 квітня 2020 року було зареєстровано проект Закону України № 3339 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання
дитини», яким, серед іншого було запропоновано виключити ст. 389-2 КК,
посилаючись на суперечливість застосування суспільно корисних робіт суперечить
практиці ЄСПЛ, надмірний тягар на органи місцевого самоврядування щодо організації
виконання суспільно корисних робіт, порушення трудового законодавства тощо [56].
На нашу думку, такий підхід законодавця не є послідовним, оскільки не враховує
судової практики, а зазначені чинники можуть бути усунені шляхом внесення змін до
підзаконних нормативно-правових актів.
Розглянемо статистичні відомості ДСА України щодо кількості кримінальних
проваджень про злочини, які посягають на порядок невиконання судових рішень,
розглянутих судами протягом 2018 року. Доцільно звернути увагу на те, що у звітах
про кількість кримінальних проваджень, розглянутих протягом 2011-2017 років,
числові показники проваджень про злочини, які посягають на порядок виконання
судового рішення не виокремлені та охоплюється загальною кількість проваджень про
злочини проти правосуддя [57].
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Таблиця 1
Відомості про розгляд кримінальних проваджень про злочини, які посягають
на порядок невиконання судових рішень, розглянутих судами протягом 2018 року
№

Показник

1. Кількість розглянутих

ст. 382

ст. 388

ст. 389

ст. 389-

ст. 390

КК

КК

КК

1 КК

КК

48

10

628

10

54

0

0

2

0

0

16

3

104

1

15

40

9

613

10

55

7

2

3

0

0

17

15

31

0

0

проваджень з
постановленням
вироку

2. Кількість розглянутих
проваджень, у яких
укладено угоду про
примирення

3. Кількість розглянутих
проваджень, у яких
укладено угоду про
визнання винуватості
4.

Кількість засуджених
осіб

5.

Кількість
виправданих осіб

6.

Кількість осіб,
стосовно яких закрито
провадження у справі

Крім цього, за даними, наведеними Г. І. Богонюк з посиланням на ДСА України, у
2015 р. за частинами 1, 2, 3 ст. 382 КК «Невиконання судового рішення» засуджено 88
осіб (тоді як за ч. 4 цієї статті не засуджено жодної особи); за ст. 389 КК «Ухилення від
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі» КК – 799 осіб; за ст. 389-1 КК «Умисне
невиконання угоди про примирення або про визнання невинуватості» – 15 осіб. На
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думку дослідниці, такі показники цієї групи злочинів обумовлені високим рівнем
латентності, який неминуче спричиняє збільшення їх кількості через нівелювання
принципу невідворотності кримінальної відповідальності [9, с. 5].
За даними О. І. Заліска, найбільший кількісний відсоток злочинів проти
правосуддя із загального числа облікованих у 2013 році кримінальних правопорушень
проти правосуддя, а це 10 270, припадає на такі з них, як невиконання судового
рішення (ст. 382 КК) – 3 614, що дорівнює 35%; незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт (ст. 388 КК) – 686, що дорівнює 7%; ухилення від покарання, не
пов‘язаного з позбавленням волі (ст.389 КК) – 2 099, що дорівнює 21%; порушення
правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК) – 1 779, що дорівнює 17%; інші – 780,
що дорівнює 8%. Найбільший кількісний відсоток злочинів проти правосуддя із
загального числа облікованих у 2014 році злочинів цього виду, а це 8 640, припадає на
невиконання судового рішення (ст. 382 КК) – 3 261, що дорівнює 38%. При цьому
кількісний показник злочину незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт (ст. 388
КК) становить 569, що дорівнює 7%; ухилення від покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі (ст.389 КК) – 1 559, що дорівнює 18%; порушення правил
адміністративного нагляду (ст. 395 КК) – 1 461, що дорівнює 17%; інші – 855, що
дорівнює 10% [58, с. 112].
З викладеного вбачається масштабна різниця між обсягом невиконаних судових
рішень та кількістю розглянутих кримінальних проваджень про злочини, які посягають
на порядок невиконання судових рішень та кількістю осіб, засуджених за їх вчинення,
що дає підстави для висновків про те, що кримінально-правова охорона порядку
виконання судових рішень за сучасних умов не ефективним засобом для вирішення
проблеми невиконання судового рішення, врегулювання якої вимагає вжиття цілого
комплексу політичних, управлінських та фінансових заходів стратегічного характеру. З
огляду на це можна констатувати субсидіарний характер кримінально-правової
охорони як засобу забезпечення порядку виконання судових рішень.
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При цьому в юридичній літературі висловлювались пропозиції щодо віднесення
окремих діянь, пов‘язаних з невиконанням рішень до кримінальних проступків. Так, М.
О. Букач обґрунтовує доцільність віднесення до кримінальних проступків невиконання
судового рішення через необережність (діяння не передбачене КК та КУпАП),
перешкоджання явці до суду народного засідателя, присяжного (ст. 185-5 КУпАП),
невжиття заходів щодо окремої ухвали суду (ст. 185-6 КУпАП) [8, с. 4]. Щодо
невиконання

судового

рішення

через

необережність

слід

зазначити,

що

відповідальність за таке діяння не встановлена ні КК, ні КУпАП. Віднесення цього
діяння, як і діянь, передбачених статтями 185-5 та 185-6 КУпАП, до кримінальних
правопорушень, які включать в себе кримінальний проступок, на нашу думку, не є
обґрунтованим, тим паче, що одне із цих діянь, є таким, що вчинено з необережності,
що позбавляє його того ступеню протиправності, який обумовлює запровадження
адміністративної відповідальності за необережне невиконання судового рішення.
На теперішній час відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень», який набув чинності з 01 липня 2020 року,
яким внесено зміни до ст. 12 КК щодо класифікації кримінальних правопорушень,
кримінальний проступок визначається як є передбачене цим КК діяння (дія чи
бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в
розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше
покарання, не пов‘язане з позбавленням волі [59]. До статей 185-5 та 185-6 КУпАП
зазначеним законом не було внесено змін. З врахуванням того, що перешкоджання
посадовою особою під будь-яким приводом явці до суду народного засідателя,
присяжного для виконання покладених на них обов'язків тягне за собою накладення
штрафу від п'яти до восьми НМДГ (ст. 185-5 КУпАП), а залишення посадовою особою
без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній
порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду –
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накладення штрафу від двадцяти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (ст. 185-6 КУпАП), то законодавцем ті діяння не віднесені до кримінальних
проступків [60].
На думку О. Р. Романишин, до адміністративних проступків слід віднести
суспільно небезпечні діяння, передбачені ч. 1 ст. 388, 389, 389-1, 394, 395 КК [5, с. 75].
На нашу думку, діяння, передбачені статтями 389, 389-1, 394, 395 КК, не є
кримінальними проступками за своєю суттю, хоча б з тих міркувань, що вони
вчиняються особою, яка вже є засудженою за вчинення злочину, що свідчить про її
свідому спрямованість на нехтування кримінально-правовою забороною на здійснення
певної поведінки. Тому віднесення таких діянь до кримінальних проступків є свідомим
заниженням такої суспільної цінності як обов‘язковість виконання вироку суду. Тому є
цілком обґрунтованим те, що законодавцем при прийнятті Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018
року, діяння, передбачені статтями 389, 389-1, 394, 395 КК, не віднесені до
кримінальних проступків.
Що стосується ч. 1 ст. 388 КК, то зазначеним законом внесено зміни до санкцій
кримінально-правових норм, закріплених у ч. 1 та ч. 2 ст. 388 КК, що обумовлює
віднесення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна
або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, до кримінальних проступків.
На підставі викладеного можна дійти висновку про те, що незалежно від обраної
теоретичної моделі криміналізації діяння, соціальна обумовленість кримінальноправової охорони невиконання судового рішення характеризується усіма ознаками, які
зумовлюють висновок про доцільність криміналізації такої поведінки [61, с. 148; 62,
с. 362].
До основних чинників (підстав, факторів, критеріїв) криміналізації невиконання
судового рішення слід віднести: 1) суспільну небезпечність поведінки, яка посягає на
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авторитет правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення являє собою одну з
гарантій доступності правосуддя; 2) значну поширеність вказаної суспільно
небезпечної поведінки, що дало підстави для констатації ЄСПЛ системного характеру
невиконання судових рішень в України; 3) необхідність виконання міжнародних
зобов‘язань, що випливають з членства України в Раді Європи та визнанням
юрисдикції ЄСПЛ, що зумовлюють здійснення заходів загального характеру [63,
с.225].
З врахуванням комплексного характеру вирішення проблеми невиконання судових
рішень можна дійти висновку про недостатню ефективність кримінально-правової
охорони як засобу забезпечення порядку виконання судових рішень.
.
1.3. Історичний розвиток та сучасний стан законодавства про кримінальну
відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень
Українське

кримінальне

право

є

частиною

світової

природно-соціальної

цивілізаційної цінності, що впродовж тисячоліть формувалася українським народом та
його інтелектуальною елітою у виді традицій, правових звичаїв і законів, з метою
забезпечення якісного регулювання й охорони суспільних і правових відносин, та
перманентно удосконалювалося [64, с. 12]. Тому вивчення історичного досвіду
кримінально-правової охорони порядку виконання судового рішення надає змогу
виявити першопричини проблемних питань, які характеризують сучасний стан
нормативно-правового регулювання охорони порядку виконання судового рішення
засобами кримінально-правової охорони.
Норми, які встановлювали покарання за невиконання судового рішення, містились
у багатьох пам‘ятках вітчизняного права на різних історичних етапах. Перші спроби
регламентувати охорону виконання судового рішення зафіксовані у Статуті Великого
князівства Литовського 1529 року.
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Відповідно до артикулу 11 розділу І Статуту Великого князівства Литовського
1529 року було передбачено покарання у виді 6 тижнів тюремного ув‘язнення для
особи, яка відмовлялась виконувати господарський вирок – вирок вищого суду, який
міг прийняти до розгляду будь- яку справу, за умови якщо позивач раніше звертався до
місцевого суду [65, с. 31-32].
Крім цього, Статут Великого князівства Литовського 1529 року регламентував
відповідальність за безпідставне звільнення особи, яка перебуває в ув‘язненні (артикул
15 розділу І): «Якби кого за рішенням суду було посаджено у в‘язницю нашу
господарську або якусь іншу в‘язницю за несплату якоїсь суми або за яким іншим
обвинуваченням, а той, до чиїх рук було передано того винуватого в результаті свого
недбайливого ставлення випустив би його з в‘язниці, то він повинене сам заплатити цю
суму і відшкодувати збитки, за які було посаджено винуватого і які підтверджено
відповідними доказами позивача, або повинене знову доставити випущеного до суду в
строк, встановлений судом» [66, с. 211].
Також в артикулі 11 розділу VІ Статуту Великого князівства Литовського 1529
року (Дзялинський список) передбачено порядок забезпечення примусового виконання
судового акта. Так, якщо особа не сплачувала грошової суми, присудженої судом у
визначений строк, до неї застосовувалось примусове вилучення майна, а у разі його
недостатності, боржник повинен був борг відпрацювати [66, с. 245].
Статутом Великого князівства Литовського 1529 року також встановлено
відповідальність за невиконання рішення судового рішення щодо нерухомого майна
шляхом повторного подання позову: «Якби хто, не маючи підстав або незважаючи на
судове рішення, порушив проти кого-іншого справу про маєток, хоча раніше програв
справу, а потім через свою упертість знову із цього приводу пред‘явив позов, то мусить
заплатити три рублі судді та три рублі тому, кого притягнув до суду» ( артикул 15
розділу VІ) [66, с. 247].
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У Статуті Великого князівства Литовського 1529 року у редакції Слуцького
списку міститься ще один артикул, який регламентує правові наслідки невиконання
суду у справі, що стосується володіння майном, та відсутній у редакції Дзялинського
списку: «Якщо сторони присудили сплату і встановили термін, а особа не здійснила
цієї сплати, суд залучає свідка (вижа) при якому вилучає заборговане і віддає тій особі,
на користь якої постановлено рішення, а винуватому признає строк для викупу
вилученого майна, якщо особа не викупає своє майно, воно відходить особі на користь
якої постановлено рішення» [66, с. 369].
Таким чином, Статут Великого князівства Литовського 1529 року був першим
актом законодавства, який регламентував правові наслідки невиконання судового
рішення шляхом запровадження його примусового виконання та відповідальності за
дії, які мають на меті ухилитись від цього обов‘язку.
На думку В. В. Налуцишина, Статут Великого князівства Литовського 1566 року
був більш систематизованим в частині правових наслідків невиконання судового
рішення [7, с. 39]. При цьому науковець посилається на такі положення зазначеного
акту: 1) у розділі IV артикулу 59 «Про терміни виплати грошових» вже встановлено
строки виконання судових рішень, пов‘язаних із грошовими виплатами, та
відповідальність осіб, які таке рішення не виконали, що спричиняло звернення на
майно боржника; 2) У цьому ж розділі в артикулі 67 «Про виконання справ
відсуджених» йдеться про заходи забезпечення виконання судового рішення та
відповідальність за його невиконання: якщо боржник не виплатив грошової суми у
визначений строк, на нього покладався обов‘язок сплатити «заклад …, такий великий,
як у самій справі йдеться…»; 3) встановлення відповідальності за повторну відмову
виконати рішення суду, яка включала в себе вилучення всього майна винного на
користь позивача та держави, а у разі невиконання рішення суду після застосування
зазначених заходів особа підлягала смертній карі; 4) встановлення відповідальності
суду за невиконання дій з вилучення майна боржника після закінчення вказаних
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термінів, що полягала у відшкодуванні позивачу всієї шкоди і збитків, якої той
зазнавав [7, с. 40].
На нашу думку, відмінності у положеннях редакцій Статуту Великого князівства
Литовського 1529 та 1566 року, зумовлені не більшою систематизацією Статуту
Великого князівства Литовського 1566 року, а посиленням репресії, оскільки
запроваджено більш суворий вид покарання за повторне невиконання судового
рішення, тоді як інші положення, які регламентують правові наслідки невиконання
рішення суду, хоча і викладені в іншій редакції, не зазнали радикальних змін.
У Статуті Великого князівства Литовського 1588 року були збережені норми з
попередніх редакцій цього акта [66, с. 118], а також закріплено нові положення щодо
правових наслідків невиконання судового рішення. Зокрема, було встановлено
відповідальність за передачу майна, яке підлягало вилученню, третій особі (артикул 95
розділу IV); перешкоджання виконанню рішення суду третьою особою (артикул 95
розділу VI); відмову від виконання рішення суду або уникнення суду магнатами та
шляхтою [61, с. 187-189].
На нашу думку, не можна погодитись з твердженням Г. І. Богонюк про те, що у
жодному із Статутів Великого князівства Литовського 1529, 1566 та 1588 років не було
норми про встановлення відповідальності за невиконання рішення суду [67, с. 5].
Для правових актів як Середньовіччя, так і Нового часу, характерна відсутність
традиційної для правових актів більш пізнього часу законодавчої техніки, тому
відсутність загальної норми за наявності норм, які регламентують правові наслідки
невиконання судових рішень в окремих судових справах, не є свідченням відсутності
норм про встановлення відповідальності за невиконання рішення суду в цілому.
Крім Статутів Великого князівства Литовського протягом XIV XVII століття на
українських землях застосовувалось магдебурзьке право, джерела польського права та
норми українського звичаєвого права.
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Джерела магдебурзького права міст Східної Європи походили з німецьких земель.
Основою кримінального законодавства, судоустрою і судочинства українських міст
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої було декілька збірників правових
норм – «Саксонське дзеркало», «Вейхбільд», «Ландрехт», укладені протягом XIII –
початку ХIV століття [68, с. 19].
Передусім магдебурзьке право означало наявність міського самоврядування з
власним судочинством. У містах, що користувалися магдебурзьким правом, залежно
від правового статусу сторін, предмета суперечки, а також від часу, коли стався
злочин, існували такі види судів: 1) суд війта – для розгляду дрібних майнових справ;
2) гайний поточний – суд війта і лавників, який розглядав особисті немайнові справи та
справи, пов‘язані зі спадщиною (виложені суди, різновидом якого були гродські суди);
3) гайний викладний – розглядав цивільні і кримінальні справи; 4) гайний гостинний –
розглядав справи, в яких хоча б однією стороною був немісцевий житель або
іноземець; 5) гайний гарячий – розглядав кримінальні справи, коли злочинець був
затриманий на місці злочину (поточні суди). Міські ради також мали окремі судові
функції [69, с. 127]. Окремі дослідники також вказують про великий бурграфський суд
(або Великий суд війта), до компетенції якого були віднесені найбільш важливі
цивільні та кримінальні справи [70].
При цьому засобом реагування на невиконання рішень зазначених судів було
застосування процедур, передбачених Статутами Великого князівства Литовського,
зокрема, «урядового грабежу», який передбачав вилучення майна боржника з
призначенням строку викупу за участю судді та дицького [71, с. 178].
Доцільно також звернути увагу на норми козацького звичаєвого права, яке було
результатом правових переконань [72, с. 163]. Як зазначає І. Паньонко, «звичаї
курінного

товариства,

зокрема,

взаємозахист козаків одного

куреня, значно

полегшували правосуддя на Запоріжжі. Курінь сам стежив за поведінкою своїх козаків,
адже за провину одного козака відповідальність несло все товариство куреня і це
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відображалось у матеріальній відповідальності» [72, с. 161]. Вирок виносився
військовим суддею, кошовим отаманом або козацькою радою шляхом голосування та
виконувався негайно [73, с. 18]. Головним чином це було обумовлено невідкладними
вимогами військового стану, необхідністю термінового виходу у похід або, як зазначає
О. Гуржій, «гарячністю та наполегливістю козацького духу» [74, с. 7]. Посадовими
особами, відповідальними за виконання рішення суди були військовий осавул та його
помічник – військовий довбиш [73, с. 18].
Також 12 березня 1654 року було укладено Переяславсько-московський договір,
яким було юридично оформлено союз Війська Запорізького з Московським царством,
одним із наслідків чого стало поступове поширення на українські землі дії права
Московського царства, а в подальшому – Російської імперії [75, с. 14]. На думку
окремих дослідників, на території українських земель також діяло Соборне уложення
1649 року – універсальний кодекс кримінального та цивільного права російської
держави, що регулював соціально-правові відносини у всіх сферах суспільного життя
та визначав міру покарання за порушення цих норм [76]. Проте, хоча зазначений акт і
передбачав порядок судового розгляду, він не регламентував правові наслідки його
невиконання. Водночас, незважаючи на це, на території Київської, Подільської та
Волинської губерній чинність Литовського статуту було припинено сенатським указом
від 25 червня 1840 року, а у Лівобережній Україні 4 березня 1843 року його було
замінено Зводом законів Російської імперії [77, с. 834].
У 1743 року було підготовано перший кодифікований акт українського права
«Права, за якими судиться малоросійський народ», покликаний врегулювати широкий
спектр суспільних відносин, а також встановити правові наслідки злочинів. Хоча
«Права, за якими судиться малоросійський народ» і не набули чинності, він становить
визначну пам‘ятку права і правової думки.
У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» були виокремлені правові
норми, які регламентували порядок здійснення судочинства, виконання рішень суду та
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правові наслідки за їх невиконання. Так, артикул 3 розділу 7 передбачав обов‘язок
підкорятись рішенням суду. При цьому ч. 2 зазначеного артикулу регламентувала
право суду мати повну владу над особою, яка не підкоряється рішенню суду,
незалежно від його стану та чину [78, с. 82]. Крім цього, у пунктах 2 – 6 артикулу 9
розділу 7 «Прав, за якими судиться малоросійський народ» встановлювалась
відповідальність за опір возному – особі, на яку було покладено забезпечення
виконання судових рішень, та особам, які допомагали йому у здійсненні повноважень
возного. Зокрема, до таких осіб застосовувалось ув‘язнення на строк до виконання
рішення суду [78, с. 94].
Що стосується невиконання вироків суду у справах про злочини, зокрема, у тих
випадках, коли особа, засуджена до позбавлення волі уникала ув‘язнення, то у
«Правах, за якими судиться малоросійський народ» така особа не несла додаткової
відповідальності за винятком виконання того покарання, до якого його засуджено.
Натомість артикул 22 глави 6 передбачав, що якщо особа, яку ув‘язнено за заявою
скаржника, вчиняє втечу, то на охоронців особи покладався обов‘язок відшукати її, а,
якщо протягом двадцяти тижнів втікача не було розшукано, то саме охоронці повинні
були відшкодувати збитки скаржнику або задовольнити ті вимоги, які скаржник
висував до засудженого [79, с. 85].
Доцільно звернути увагу, що на зазначеному етапі розвитку законодавства можна
вести мову скоріше про правові наслідки невиконання судових рішень, ніж про
регламентацію кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, що
обумовлено відсутністю поділу права на галузі, що унеможливлює твердження про те,
що забезпечення виконання рішення суду здійснювалось виключно кримінальноправовими засобами.
До складу Австрійської імперії (з 1867 – Австро-Угорська імперія) у різний час
увійшли чотири територіальні угрупування українських земель: Галичина, Буковина,
Закарпаття та частина Підляшшя, на яких компактно проживали українці. Перший
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австрійський кримінальний кодекс (1768) – кримінальне уложення 1768 року
(Терезіана),

містив

як

кримінально-правові

норми

як

процесуального,

так

матеріального права, але діяв на українських територіях виключно у процесуальній
частині. Наступний кримінальний кодекс 1787 року (Йосефіна) поділив повноваження
щодо розгляду справ. Зокрема, суди розглядали та виносили рішення про кримінальні
злочини

та проступки, тоді

як справи

про

політичні

злочини розглядали

адміністративні органи, проте система покарань, що носила феодальний характер, й
надалі залишалася досить суворою [80, с. 35].
Також § 53 Угорського кримінального уложення про злочини і проступки
1879 року передбачав заміну одного покарання іншим у разі неможливості його
виконання згідно з рішенням суду. Зокрема, у випадку несплати штрафу покарання у
виді штрафу замінювалось на певний строк позбавлення волі [8, с. 29].
Окремі питання, пов‘язані із запобіганням невиконанню вироку суду у
кримінальному провадженні також були регламентовані Кримінальним процесуальним
кодексом Австрійської імперії 1873 року (розділ ХХІІІ, § 396-414) [80, с. 13].
Одним з перших кодифікованих актів кримінально-правового змісту, який набув
чинності на українських землях, які перебували у складі Російської імперії, так і по
всій її території, є «Уложення про покарання уголовні і виправні» 1845 року. У
зазначеному акті діяння, які мають на меті невиконання судового рішення,
розглядались як такі, що посягають на порядок управління [81, с. 29], оскільки
відповідні норми цього акту не містили диференціації відповідальності за невиконання
як судового рішення, так і рішення будь-якого іншого органу державної влади. Так,
артикул 270 «Уложення про покарання уголовні і виправні» встановлював покарання
за «опір виконанню судових ухвал чи інших постанов і розпоряджень влади, владою
встановлених, а також і законним діям чиновника в здійсненні його повноважень», а
кваліфіковані види такого опору передбачались у інших статтях глави І розділу IV
«Про супротив розпорядженням уряду та непокорі встановленим нею органам влади»:
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насильницький опір, здійснений із застосуванням зброї (артикул 291), опір, але
поєднаний з побоями чи іншими насильницькими діями (артикул 292), опір шляхом
висловлення погроз, які сприймались як реальні дозволяли (артикул 293) [81, с. 30].
Зазначені норми передбачали відповідальність за діяння, які фактично становити
перешкоджання виконанню судового рішення, тоді як правові-наслідки невиконання
або неналежного виконання судових рішень, що набрали законної сили були
регламентовані артикулом 367, розміщеним у розділі V «Про неправосуддя» [81, с. 46].
У 1903 році у Російській імперії набуло чинності нове Кримінальне уложення, у
главі VII «Про протидію правосуддю» було передбачено відповідальність за
невиконання розпорядження суду у цивільному судочинстві, тобто за неостаточне
рішення справи по суті, а у главі XXXVII «Про злочинні діяння по службі державній і
суспільній» – за невиконання розпорядження суду у цивільному судочинстві та
відповідальність службовців за невиконання ухвал, рішень або вироків суду [82,
с. 131].
Щодо розвитку кримінального права у національних українських державних
формаціях протягом 1917 -1921 років потрібно зазначити, що під час доби Центральної
ради в Україні майже у повному обсязі діяло Кримінальне уложення 1903 року,
постанови Тимчасового уряду та акти УНР, які містить норми кримінального права [69,
с. 39-40]. Під час Гетьманату було прийнято «Постанову про деякі тимчасові заходи
щодо охорони державного порядку і громадського спокою» від 26 липня 1918 року,
«Закон про військову підсудність» від 30 травня 1918 року, постанову «Про міри проти
осіб, які загрожують державній безпеці Української Держави та її правопорядку» від 24
вересня 1918 року, «Постанови про деякі тимчасові зміни кар за крадіж, шахрайство,
присвоєння та розтрату чужого майна і поширення підсудності карних справ Мировим
Суддям» від 14 червня 1918 року, Тимчасовий закон про кримінальну відповідальність
за перевищення граничних цін та за спекуляцію від 24 липня 1918 року [69, с. 39-44].
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Під час правління Директорії було розроблено проект Статуту Карного, зміст
якого ґрунтувався на правових здобутках Кримінального уложення 1903 року,
Уложення про покарання та Статуту про покарання, що накладалися мировими
суддями, який так і не був затверджений. Також було прийнято постанову «Про
тимчасові правила щодо засобів боротьби з діяльністю окремих осіб, яка загрожує
республіканському ладу, спокою і внутрішньому порядку УНР» від 15 серпня
1919 року, Закон «Про відновлення гарантій недоторканності особи на території
Української Народної Республіки» від 28 лютого 1919 року, Закон «Про шахрайство»
18 липня 1919 року, Закон «Про карну відповідальність за продаж або відпуск
спиртних напоїв військовими» від 31 липня 1919 року та ін. [69, с. 40-51].
Разом з тим ці нормативно-правові акти, передусім були спрямовані на вирішення
кримінально-правовими засобами нагальних питань щодо запобігання окремим видам
злочинних діянь, зумовлених революційною ситуацією – бандитизму, контрабанді,
злочинам у сфері економіки та сільського господарства, а тому не містили приписів
щодо охорони правосуддя, яка здійснювалась на підставі Кримінального уложення
1903 року, яке було скасовано в результаті жовтневого перевороту 1917 року.
У 1922 році Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет (ВУЦВК)
затвердив КК УРСР, який за своїм змістом був повністю відповідним КК РРФСР 1922
року. Що стосується злочинів проти правосуддя, ні в КК 1922 року, ні КК 1927 року
вони не виокремлювались в окремий розділ. При цьому, КК 1922 року передбачав
кримінальну відповідальність лише за обмежене коло діянь, які посягають правосуддя,
не передбачивши статті, яка регламентувала б кримінально-правові наслідки
невиконання судового рішення [65, с. 205].
На нашу думку, це, передусім, це було пов‘язано з успадкованою від Російської
імперії

тенденції

до

побудови

максимально

централізованої

держави,

що

обумовлювало кримінально-правову охорону правосуддя виключно в контексті
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охорони держави. Аналогічною тенденцією характеризується і КК УСРР 1927 року [9,
с. 33].
Проте

за

відсутності

закріплення

загальної

норми

про

кримінальну

відповідальність за порушення порядку виконання рішення суду, КК 1922 року
передбачав спеціальні норми, які закріплювали відповідальність за невиконання
обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі. Так,
статті 94, 95 КК УРСР 1922 року передбачали відповідальність за втечу та незаконне
звільнення з місця заслання та відбування покарання у виді позбавлення волі та з-під
варти. Причому, кваліфікуючою ознакою втечі був спосіб вчинення злочину – підкоп,
зламування та пошкодження приміщення [22, с. 12].
Першим

нормативно-правовим

актом,

який

передбачав

окремий

розділ,

присвячений злочинам проти правосуддя, був КК УРСР 1960 року. Так, глава 8
передбачала 15 статей (ст. 173 – 187 КК) [65, с. 254]. Стаття 182 КК 1960 року
передбачала відповідальність за утаювання майна, що підлягає конфіскації, або
утаювання чи розтрата майна, на яке накладено арешт або яке описано [83]. Протягом
1960 – 2001 років до ст. 182 КК двічі вносились зміни в частині покарання.
Натомість відповідальність за невиконання судового рішення була вперше
встановлена Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР» від 4 травня 1990 року (ст. 176-4 КК 1960
року). Ст. 176-4 КК 1960 року передбачала, що умисне невиконання посадовою особою
рішення, вироку, ухвали чи постанови суду або перешкодження їх виконанню
карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
Це була загальна норма, яка регламентувала відповідальність за невиконання судового
рішення [68, с. 8]. Причому, спеціальна норма щодо правових наслідків невиконання
вироку суду, яким встановлено покарання у виді позбавлення права займати певні
посади або займатися певною діяльністю, була закріплена раніше – Указом Президії
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Верховної Ради Української РСР «Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу Української РСР» від 12 січня 1983 року [68, с. 8].
Серед інших злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення, у
КК 1960 року були передбачені «Втеча ув‘язненого» (ст. 183), «Втеча з місця заслання»
(ст. 184), «Самовільне повернення висланих до місцевостей, де їм заборонено
проживати» [83, с. 185].
Чинний КК, який було прийнято 5 квітня 2001 року, передбачав відповідальність
за невиконання судового рішення (ст. 382 КК). Зазначена стаття КК у порівнянні зі
статтею 176-4 КК мала відмінності – формулювання посадова особа було замінено на
службову та вказано таку кваліфікуючу ознаку як набуття вироком, рішенням, ухвалою
та постановою суду законної сили. Частини 2 та 3 ст. 382 КК у редакції 2001 року
передбачали ознаки кваліфікованих складів злочину невиконання судового рішення.
Так, ч. 2 ст. 382 КК встановлює такі кваліфікуючі ознаки як вчинення тих самих дій
службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище,
або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони
заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян,
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 2 ст. 382 КК в
редакції 2001 р.).
Законом України № 2453-VI від 07 липня 2010 року ст. 382 КК було доповнено
частиною, яка встановлювала таку кваліфікуючу ознаку даного злочину – умисне
невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ [5, с. 45].
Відповідно до ст. 16 цього Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
у разі невиконання або неналежного виконання рішення ЄСПЛ винні службові особи,
до повноважень яких належить це виконання, несуть адміністративну, цивільну або
кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
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А. М. Терно, хоча і визнає, що криміналізація невиконання рішення ЄСПЛ
здійснена з частковим порушенням таких принципів, як можливість здійснення
процесуального переслідування, визначеність і єдність термінології та ненадмірність
заборони, обґрунтовує доцільність кримінальної відповідальності за невиконання
рішення ЄСПЛ. При цьому дослідник мотивує свою позицію тим, що вона загалом
ґрунтується на принципах та підставах криміналізації й зумовлена, передусім,
суспільною небезпечністю таких дій, великою кількістю скарг до ЄСПЛ проти
України, а також власне рішень ЄСПЛ, які постановлені проти України та тривалий час
не виконуються нею [6, с. 172].
Водночас доцільно звернути увагу на те, що у окремі науковці висловлюють
сумніви щодо доцільності встановлення кримінальної відповідальності за невиконання
службовою особою рішення ЄСПЛ. Зокрема, на думку В. В. Налуцишина,
ч. 4 ст. 382 КК за своїм змістом є швидше політичною декларацією, яка підтверджує
курс керівництва України на зближення з ЄС, яке не вписується в систему
внутрішньодержавного законодавства, так як ЄСПЛ не є частиною національної
судової системи України. На думку науковця, відносини тієї чи іншої держави з
міжнародними організаціями повинні регулюватися в рамках двосторонніх або
багатосторонніх договорів [7, с. 144-145].
На нашу думку, для вирішення питання щодо доцільності закріплення
кримінальної відповідальності за невиконання рішення ЄСПЛ, передусім, потрібно
виходити з його правової природи. Зокрема, рішення ЄСПЛ є водночас як актом
індивідуальної дії, оскільки виноситься щодо конкретної особи або групи, осіб, так і
актом, який поширюється на невизначене коло осіб в силу сформульованих у ньому
правових положень (ratio decidendi), які слугують орієнтиром для правозастосування і
знімають невизначеність [84, с. 15].
Відповідно до Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
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рішення ЄСПЛ підлягає виконанню як в частині фінансового відшкодування суми
справедливої сатисфакції (статті 6-9 зазначеного закону) та додаткові заходи
індивідуального характеру, які включають в себе відновлення настільки, наскільки це
можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач – особа, за заявою якої
ЄСПЛ постановлено рішення, або її представник, мав до порушення Конвенції та інші
заходи, зазначені у рішенні ЄСПЛ (ст. 10 зазначеного закону), а також заходи
загального характеру, які відповідно до ст. 13 цього закону становлять: а) внесення
змін до чинного законодавства та практики його застосування; б) внесення змін до
адміністративної практики; в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів; г)
забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ
прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних
служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов‘язана із
правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи; д)
інші заходи, які визначаються - за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради
Європи - державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою забезпечення
усунення недоліків системного характеру [85].
Відповідно до ст. 61 Конституції України кримінальна відповідальність має
індивідуальний характер. Закон «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» передбачає перелік дій, які повинний вчинити
Орган представництва – орган, відповідальний за забезпечення представництва
України в ЄСПЛ, для виконання додаткових дій індивідуального характеру та
невчинення яких відповідними службовими особами можна розглядати як прояви
об‘єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК. Також ст. 7 вказаного
закону регламенту порядок дій державної виконавчої служби щодо виплати
справедливої сатисфакції, відсутність яких з боку відповідних службових осіб також
можна розглядати під кутом зору ознак об‘єктивної сторони злочину, передбаченого ч.
4 ст. 382 КК. Натомість у тих випадках, коли йдеться про заходи загального характеру
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їх вчинення обумовлено впровадженням відповідної політики, внаслідок чого
суб‘єктом їх втілення є держава, в особі певного органу. Також навіть у випадках із
виплатою справедливої сатисфакції та вжиттям заходів індивідуального характеру,
невчинення зазначених дій переважно не пов‘язано із індивідуальною волею службової
особи, а отже, вона не повинна бути підданою кримінальному переслідуванню.
Прикладом такої ситуації є справа «Бурмич проти України» (заява № 46852/13,
рішення від 12 жовтня 2017 року), яким виключено з реєстру ЄСПЛ понад 12 тис. заяв
проти України, що стосувалися того самого питання, з огляду на те, що починаючи з
пілотного рішення у справі «Ю. М. Іванов проти України» у 2009 році Україна не
розробила механізму протидії невиконанню або тривалого виконання рішень
національних судів, ухвалених на користь заявників у справах подібних до «Ю. М.
Іванов проти України» [54].
Таким чином, встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання
рішення ЄСПЛ не є ефективним засобом забезпечення обов‘язковості його виконання.
Стаття 382 КК у чинній редакції була викладена Законом України № 2136-VIII від
13 серпня 2017 року. Частина 1 ст. 382 КК передбачає відповідальність за умисне
невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або
перешкоджання їх виконанню. Частина 2 передбачає відповідальність за ті самі дії,
вчинені службовою особою, частина 3 – за дії, передбачені частиною першою або
другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо
відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і
свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних
осіб Законом України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII «Про Конституційний Суд
України» абзац перший частини четвертої статті 382 доповнено словами «рішення
Конституційного

Суду

України

та

умисне

недодержання

нею

висновку

Конституційного Суду України», з огляду на що частина 4 зазначеної статті передбачає
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відповідальність за умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення
КС України та умисне недодержання нею висновку КС України.
Доцільно наголосити, що КС України є органом конституційної юрисдикції, що
зумовлює відмінність між рішеннями судів загальної юрисдикції та рішенням КС
України. Відповідно до ст. 83 Закону України «Про Конституційний Суд України» КС
України ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальні
накази. Акти з питань, не пов‘язаних із конституційним провадженням, КС України
ухвалює у формі постанови. Рішення ухвалює Велика Палата КС за результатами
розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України
та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами
розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи
за конституційною скаргою на розсуд Великої палати. Сенат ухвалює рішення за
результатами розгляду справ за конституційними скаргами (ст. 84 Закону «Про
Конституційний Суд»). Висновок надає Велика палата КС України у справах
щодо:1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України
або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання
згоди на їх обов‘язковість; 2) відповідності Конституції України (конституційності)
питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною
ініціативою; 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи
про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 4) відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і
158 Конституції України; 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки
Крим Конституції України або законів України; 6) відповідності нормативно-правових
актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам
України (ст. 85 зазначеного закону). Також у конституційних провадженнях згідно з
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пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону КС України може видати
забезпечувальний наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги
(ст. 87 зазначеного закону), а для вирішення питань, пов‘язаних із відкриттям,
відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями,
клопотаннями, процедурою розгляду справ, КС України постановляє відповідні ухвали
(ст. 86 зазначеного закону) [86].
Таким чином, КС України ухвалює судові рішення, різні як за своєю правовою
природою, та за колом осіб, на яких вони поширюються, що обумовлює різний порядок
та різних суб‘єктів їх виконання. Як слушно звертає увагу В. В. Налуцишин, на відміну
від рішень судів загальної юрисдикції, які мають персоніфікований характер, рішення
КС України мають здебільшого нормативний («квазінормативний») характер, що, по
суті,

унеможливлює

у

більшості

випадків

притягнення

до

кримінальної

відповідальності конкретних осіб [7, с. 146].
Зокрема, такими ознаками характеризуються висновки та рішення Великої палати
КС України за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо
конституційності нормативно-правових актів. Також юридичну позицію КС України
викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку або в
ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття
конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою
(ст. 92 Закону «Про Конституційний Суд України») [86].
Що стосується конституційної скарги, то вона становить письмове клопотання
щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону
України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у
справі суб‘єкта права на конституційну скаргу. Беручи до уваги те, що відповідно до
ст. 459 КПК встановлена КС України неконституційність закону, іншого правового
акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, є
виключною обставиною, яка обумовлює перегляд судового рішення, то умисне
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невиконання рішення КС України, постановленого за результатами розгляду
конституційної скарги, зокрема, при відмові від такого перегляду у конкретній судовій
справі, є актом індивідуальної волі, що зумовлює можливість притягнення особи до
кримінальної відповідальності. Таким чином, на нашу думку, обґрунтованим є
встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання лише тих рішень
КС України, виконання яких обумовлено індивідуальним вибором службовою особою
такого варіанту протиправної поведінки. Цей висновок також можна поширити і на
відповідальність за умисне невиконання рішення ЄСПЛ, оскільки за протилежного
підходу, ч. 4 ст. 382 КК може розглядатись як приклад вирішення законодавцем
складної правової та економічної ситуації за допомогою заходу кримінально-правової
репресії, який довів свою неспроможність [67, с. 354].
Законом України від 03 березня 2005 року № 2456-IV «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» статтю 388 КК викладено у новій редакції,
відповідно до якої відповідальність наставала за незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації. Стаття 388 КК у чинній
редакції була викладена Законом № 3795-VI від 22 вересня 2011 року передбачає
відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. Частина 1 зазначеної статті
передбачає

відповідальність

за

розтрату,

відчуження,

приховування,

підміна,

пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено
арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження
(обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно
ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи
банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, а частина 2 – за ті ж самі дії,
вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної
сили.
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення

досудового

розслідування

окремих

категорій

кримінальних

правопорушень» від 22 листопада 2018 року внесено зміни до санкцій кримінальноправових норм, закріплених у ч. 1 та ч. 2 ст. 388 КК, що обумовлює віднесення
незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна,
яке описано чи підлягає конфіскації, до кримінальних проступків [62].
Також

у

чинному

КК

передбачено

відповідальність

за

невиконання

обвинувального вироку, яким призначено покарання певного виду та постанови суду
про виконання: 1) ухилення від покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, а саме
від сплати штрафу або від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади чи займатись певною діяльністю, громадських чи виправних робіт (ст. 389
КК); 2) умисне невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання
винуватості (ст. 389-1 КК); 3) ухилення від відбування покарання у виді обмеження
волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК); 4) невиконання обмежувальних заходів,
обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК);
5) втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК); 6) втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК); 7) злісне ухилення особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2
КК). На відміну від втечі з місця позбавлення волі (ст. 393 КК), перелічені вище склади
злочинів закріплені у КК вперше.
Отже, норми, які встановлювали покарання за невиконання судового рішення,
містились у багатьох пам‘ятках вітчизняного права на різних історичних етапах. Перші
спроби забезпечити охорону виконання судового рішення спостерігаються у Статуті
Великого князівства Литовського 1529 року, положення якого було розвинуті у
Статутах Великого князівства Литовського 1869 та 1588 років.
Виконання рішення суду також забезпечувалось звичаєвими нормами. Хоча
«Права, за якими судиться малоросійський народ» і не набули чинності, зазначений
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документ передбачав систему забезпечення виконання рішення суду, в тому числі
шляхом забезпечення безпеки осіб, які безпосередньо вчиняють дії, спрямовані на
виконання судового рішення. До появи перших кодифікованих кримінально-правових
актів можна вести мову лише про правові наслідки невиконання судових рішень, а не
про регламентацію кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення,
що обумовлено відсутністю поділу права на галузі, що унеможливлює твердження про
те, що забезпечення виконання рішення суду здійснювалось виключно кримінальноправовими засобами.
Окремі питання, пов‘язані із правовими наслідків невиконання рішення суду,
регламентувались кримінальними уложеннями Австрійської імперії1768 року та 1787
року, а також Кримінальним процесуальним кодексом Австрійської імперії 1873 року,
які були чинними на українських землях.
Також положення про кримінальну відповідальність за невиконання судових
рішень були передбачені в «Уложенні про покарання уголовні і виправні» 1845 року та
в Кримінальному уложенні 1903 року, які застосовувались у національних українських
державних формаціях протягом 1917 – 1921 років та стали підґрунтям для спроб
подальшого розвитку кримінального права.
У КК УРСР 1922 року та КК УСРР 1927 року невиконання судового рішення
розглядались як злочини проти порядку управління, тоді як вперше невиконання
судового рішення як загальна норма, яка регламентувала відповідальність за
невиконання судового рішення була передбачена лише у редакції КК УРСР від 4
травня 1990 року, хоча спеціальні норми – які передбачали кримінально-правові
наслідки невиконання окремих рішень суду вже були передбачені у КК УРСР
1960 року.
Дослідження

історичного

розвитку

законодавства

про

кримінальну

відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень дозволяє
констатувати, що його сучасний стан є його результатом. На теперішній час у чинній

63
редакції КК злочини проти порядку виконання судового рішення є найбільш детально
розробленими у порівнянні з нормативно-правовими актами минулого. Разом з тим
кримінальна відповідальність за невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та
висновків КС України, з врахуванням правової природи та особливостей зазначених
актів, не є ефективним засобом забезпечення обов‘язковості їх виконання, що викликає
сумніви у доцільності встановлення кримінальної відповідальності за діяння,
передбачені ч. 4 ст. 382 КК. З огляду на це можна дійти висновку про те, що до
основних проблем, обумовлених сучасним станом законодавства про кримінальну
відповідальність за порушення порядку виконання судових рішень, можна віднести: 1)
відсутність політичних та соціальних чинніків реалізації законодавства про виконання
судового рішення; 2)закріплення у КК потенційно нефективної норми про кримінальну
відповідальність за невиконання рішень ЄСПЛ, 3) закріплення у КК положень про
кримінальну відповідальність за невиконання рішень та висновків КС України, у
редакціях, які ускладнюють ефективність їх реалізації.
1.4. Кримінальна відповідальність за порушення порядку виконання
судових рішень за законодавством зарубіжних країн
Велике

значення

для

вдосконалення

правових

норм,

які

регулюють

відповідальність за злочини, які посягають на порядок виконання судових рішень, має
вивчення зарубіжного досвіду. Таке вивчення не лише дає можливість здійснити
оцінку стану національного кримінального законодавства, але й визначити зразки для
його вдосконалення.
Доцільно

зазначити,

що

зарубіжний

досвід

регулювання

кримінальної

відповідальності за порушення порядку виконання судових рішень неодноразово
становив предмет досліджень науковців. Так, В. В. Налуцишин дослідив кримінальну
відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством держав ЄС [7].
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Предметом дослідження Г. І. Богонюк та М. О. Букач була законодавча
регламентація кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за
законодавством держав колишнього СРСР та держав Західної Європи [8; 9].
О. С. Чорна дослідила особливості кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення у Естонії, ФРН, Франції [4; с. 51-57].
О. В. Бринзанська, Ю. В. Орел, В. О. Савченко, О. В. Чорна, С. О. Ященко
здійснювали дослідження зарубіжного досвіду кримінальної відповідальності за окремі
злочини, які посягають на порядок виконання обвинувального вироку, ухваленого у
кримінальному провадженні [13; 14; 16; 21; 22].
О. І. Заліско, М. І. Хавронюк, М. В. Шепітько розглядали зарубіжний досвід
регулювання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на порядок
виконання судового рішення, в контексті злочинів проти правосуддя [57; 83; 84].
Виходячи з викладеного, доцільно всебічно розглянути зарубіжний досвід
регулювання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на порядок
виконання судового рішення.
Шістнадцятого вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано
Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, розділ ІІІ якої «Юстиція,
свобода та безпека» визначає напрями взаємодії у відповідних сферах. Метою
співробітництва, серед іншого, є утвердження верховенства права та зміцнення
відповідних інституцій, зокрема у сфері правоохоронної діяльності та правосуддя, в
тому числі покращення її ефективності [89].
Тому розгляд зарубіжного досвіду регулювання кримінальної відповідальності за
порушення порядку виконання судових рішень за законодавством зарубіжних країн
доцільно розпочати із кримінального законодавства держав – членів ЄС.
Як зауважив В. В. Налуцишин, посягання на невиконання судового рішення є
типовим

для

законодавства

держав

ЄС

[7,

с.

69].

Зокрема,

кримінальна
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відповідальність за невиконання рішення суду у встановлено переважній більшості
держав-членів ЄС.
При цьому в ряді країн у відповідальність за невиконання рішення суду як органу
судової влади не відмежовується від відповідальності за невиконання рішень органів
інших гілок влади.
Так, у ст. 337 КК Чеської Республіки викладено норму «Перешкоджання
правосуддю та перешкоджання винесенню вироку», що передбачає кримінальну
відповідальність особи, яка перешкоджає виконанню рішення суду чи іншого
державного органу [90].
Також ст. 254 глави 5 «Про зловживання владою» розділу IV «Про злочини і
проступки проти громадського порядку, скоєних особами, що здійснюють публічні
функції, або служителями культів, які виконують їх службові обов‘язки» книги ІІ КК
Королівства Бельгія містить норму, яка передбачає кримінальну відповідальність за
протиправні дії проти судової ухвали або наказу, а також проти будь-якого
розпорядження, що його видає орган влади. Стаття 195 КК Королівства Нідерланди,
викладена у розділі VIII «Злочини проти державної влади» КК Нідерландів, передбачає
відповідальність за користування особою нею правами, яких її позбавлено на підставі
рішення суду. У КК Королівства Данія не передбачено кримінальної відповідальності
за невиконання судового рішення, а у §148 глави 16 «Злочини, скоєні під час
здійснення державної функції» закріплено кримінальну відповідальність особи за
невиконання передбаченої законом процедури щодо розгляду справи або виконання
відповідних юридичних актів [5, с. 75].
На нашу думку, невиокремлення норм про кримінальну відповідальність за
невиконання рішення суду від відповідальності з невиконання рішень інших гілок
влади свідчить не про наявність недоліків правового регулювання, а існування певної
правової традиції, оскільки закріплення кримінальної відповідальності за певне діяння
в окремій статті не є свідченням ефективності її застосування.
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Проте у кримінальних законах значної частини держав, які є членами ЄС,
відповідальність за таке діяння як невиконання рішення суду як за злочин проти
правосуддя сформульовано у виді окремої загальної норми.
У ст. КК Італійської Республіки 388 «Умисне невиконання рішення судді»
закріплює відповідальність за невиконання судових рішень – вироку у кримінальній
справі та рішення суду у цивільній справі [5, с. 70].
У ст. 244 КК Республіки Польща закріплено кримінальну відповідальність за
невиконання судової заборони або невиконання розпорядження суду [91, с. 99].
У ст. 296 КК Латвійської Республіки передбачено відповідальність за умисне
невиконання чи перешкоджання виконанню вироку або рішення суду [92].
У ст. 176-2 КК Естонської Республіки встановлено кримінальну відповідальність
за умисне невиконання зверненого до виконання вироку або рішення суду, за
відсутністю ознак інших злочинів, а саме, ухилення від сплати аліментів дітям або
батькам, порушення заборони на здійснення підприємницької діяльності чи заборони
працювати за певною спеціальністю чи займати певну посаду та ухилення від
відбування покарання у виді позбавлення волі, відповідальність за вчинення яких
передбачено окремими статтями кримінального закону [93, с. 198].
У ряді країн відповідальність за невиконання рішення суду викладено у виді
декількох норм, які передбачають відповідальність за невиконання судового рішення
певного виду.
Стаття 314-7 КК Французької Республіки передбачає відповідальність за
ухилення від виконання вироку майнового характеру, винесеного судом у
кримінальних справах, або рішення, винесеного судом у цивільних справах про
делікти, квазіделікти або аліменти, а ст. 434-39 КК Франції за протиправні діяння,
пов‘язані з невиконанням обвинувального вироку суду [94, с. 218]. Крім цього, як
звертає увагу О.С. Чорна, розділ третій глави IV КК Французької Республіки «Про
посягання на відправлення правосуддя» складається з трьох параграфів: «Про
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посягання на повагу, яку належить приділяти правосуддю» (§ 1), «Про втечу» (§ 2) і
«Про інші посягання на авторитет кримінальної юстиції» (§ 3). Положення останнього
параграфу

охоплюють

кримінально-правові

норми,

якими

встановлено

відповідальність за різні форми невиконання судових рішень, вироків, інших судових
актів, в тому числі за порушення встановлених судом заборон здійснювати певну
професійну чи громадську діяльність, а також порушення засудженим обов‘язків чи
заборон, які випливають з покарання у вигляді тимчасового позбавлення або
анулювання водійських прав, заборони зберігати чи носити зброю, вилучення дозволу
на полювання, заборони пускати в обіг чеки чи користуватися кредитними картками,
закриття закладу тощо [4, с. 54]. Викладене свідчить про закріплення у КК Французької
Республіки тих норм, які передбачають відповідальність лише за невиконання судових
рішень певного виду, а не у виді загальної норми.
Стаття 288 КК Угорщини передбачає відповідальність за перешкоджання
судовому

правозастосуванню.

Зокрема,

за

зазначеною

статтю

кримінальній

відповідальності підлягає та особа, яка будучи оштрафованою за неповагу під час
судового примусового виконання не сплатила штрафу або не виконує покладені на неї
обов‘язки. При цьому особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
сплатить штраф або виконає покладені на неї обов‘язки до направлення до суду
обвинувального акту [95, с. 97].
Стаття 287 КК Румунії встановлює відповідальність за невиконання судових
постанов як службовою особою, так і приватною особою, а саме за:
а) протидію виконанню шляхом опору; б) відмову службової особи у виконанні
судового рішення, вчиненні необхідного для виконання конкретного діяння; в) відмову
у виконанні рішення виконавчим органом; г) відмова у виконанні судового рішення
про поновлення працівника на роботі; д) невиконання судового рішення про стягнення
заробітної плати; е) невиконання рішення суду, які встановлюють виплату, оновлення
та перерахунок пенсій; є) перешкоджання у виконанні рішення про користування
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будівлею; ж) невиконання судового рішення про застосування захисних заходів на
підставі європейського наказу про захист [96].
Що стосується такого діяння як незаконні дії щодо майна, на яке накладено
арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК),
то в окремих кримінальних законах держав, (Данії, Бельгії, Іспанії, Швейцарії) правова
норма, яка б регламентувала відповідальність за незаконні дії щодо майна, яке піддане
опису або арешту чи підлягає конфіскації, взагалі відсутня [97, с. 175].
У кримінальних законах інших держав інших країнах, у яких не закріплено
ознаки невиконання рішення суду у виді загальної норми, в окремій статті
кримінального закону передбачено відповідальність невиконання судового рішення
певного виду, в тому числі за незаконні дії з майном, на яке накладено обтяження або
яке підлягає конфіскації або вилученню на підставі рішення суду. Зокрема, КК ФРН не
містить загальної норми про відповідальність за невиконання рішення суду, проте у §
288 КК ФРН закріплено норму про відповідальність за перешкоджання примусовому
виконавчому провадженню, а саме перешкоджання задоволенню вимог кредитора
шляхом відчуження частини свого майна чи унеможливлення доступу до нього в
процесі примусового виконання виконавчого провадження [87, с. 870-871].
Також КК Австрійської Республіки, не передбачає кримінальної відповідальності
за невиконання судового

рішення, але

у §

271 передбачено

кримінальну

відповідальність за порушення умов арешту майна, яке підлягає конфіскації. Доцільно
звернути увагу на те, що ч. 3 § 271 КК Австрії закріплено підставу для звільнення від
кримінальної відповідальності за незаконні дії щодо арештованого майна, яке підлягає
конфіскації, якщо особа добровільно повернула майно до початку кримінального
переслідування [98, с. 199].
Проте

у

кримінальних

законах

європейських

держав

передбачено

як

відповідальність за невиконання судового рішення, та і за незаконні дії з майном, на
яке накладено арешт або яке підлягає конфіскації. Зокрема, у ст. 245 КК Литовської
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Республіки передбачено кримінальну відповідальність за невиконання судового
рішення, не пов‘язаного з покаранням, а у ст. 246 – відповідальність за розтрату або
приховання майна, яке піддано опису, арешту або стосовно якого застосовано
тимчасове обмеження права власності [99].
Таким чином, можна дійти висновку про наявність альтернативних моделей
закріплення у кримінальних законах європейських держав норм про відповідальність
за

невиконання

судового

рішення,

передусім,

обумовлених

національними

особливостями кримінального законодавства, зокрема, відокремленням, або навпаки,
невідокремленням правосуддя як окремого об‘єкта правової охорони. З огляду на це в
окремих країнах невиконання судового рішення охоплюються ознаками тих злочинів,
які полягають у невиконанні актів органу влади. Крім цього, норми про кримінальну
відповідальність за невиконання рішення суду можуть викладені як у виді однієї статті
(загальна норма), так і у виді декількох норм, які передбачають відповідальність за
невиконання судового рішення певного виду. Також у значній частині кримінальних
законів європейських держав у відповідній статті кримінального закону, який
передбачає відповідальність за невиконання судового рішення, зазначене діяння лише
названо, тоді як формулювання норми у виді описової диспозиції, є винятком. Також
кримінальні закони окремих держав передбачають можливість звільнення особи від
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення, в тому числі в
частині дій з майном, яке перебуває під арештом або підлягає конфіскації, в разі
добровільного виконання судового рішення.
Що стосується злочинів, які посягають на порядок виконання судових рішень у
кримінальному провадженні за результатами якого особі призначено покарання, не
пов‘язане з позбавленням свободи, то передусім, потрібно звернути увагу на те, що до
визначення правових наслідків ухилення від покарань, не пов‘язаних із позбавленням
свободи у законодавствах різних держав мають місце різні підходи. Так, В. О.
Савченко виділяє три підходи: 1) відповідальність за такі діяння передбачається
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виключно в статтях Особливої частини Кримінальних кодексів (КК Польщі); 2) заміна
покарання на більш тяжке (кримінальні закони Королівства Бельгія, Королівства Данія,
Королівства Швеція, Італійської Республіки, Латвійської Республіки, Австрійської
Республіки, ФРН); 3) ухилення одночасно є і підставою заміни покарання, і окремим
складом злочину (кримінальне законодавство Естонської Республіки, Королівства
Іспанія, Королівства Нідерландів, Королівства Норвегія, Литовської Республіки,
Аргентинської Республіки, Французької Республіки, Швейцарської Конфедерації) [14,
с. 22].
Також у кримінальних законах окремих держав відсутня диференціація між
кримінальною відповідальністю за ухилення від виконання вироку від покарань різних
видів. Зокрема, ст. 167-2 КК Естонії передбачає загальну норму щодо правових
наслідків ухилення від виконання судового рішення в тому числі і вироку, яким особі
призначено покарання незалежно від його виду [93, с. 198; 100, с. 141].
При

цьому правові

наслідки

ухилення

від

покарання, пов‘язаного

із

позбавленням особи свободи, визначені Пенітенціарним кодексом, який передбачає
відповідальність за ухилення від покарання засудженим, якому було дозволено на
певний термін залишити місце відбування покарання [13, с. 106].
Що стосується кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК) та злісне ухилення особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2
КК), у тому контексті, вони закріплені в КК України, подібні норми відсутні у
законодавстві європейських держав. Як слушно зазначає С. О. Ященко, певну схожість
за змістом із ст. 389-1 КК України, містять§ 288 КК ФРН та ч. 1 § 162 КК Австрійської
Республіки, приписи яких регламентують виконання угоди про примирення [17, с. 18].
Щодо

стосується

кримінальної

відповідальності

за

порушення

порядку

виконання обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до покарання,
пов‘язаного з позбавленням свободи, то доцільно звернути увагу на те, що у
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кримінальних законах переважної більшості держав ЄС відсутнє розмежування
покарань у виді позбавлення волі, арешту та обмеження волі: арешт і обмеження волі
охоплюються покаранням у виді позбавлення волі, яке засуджені відбувають у різних
за режимом покарання та ступенем відкритості установах кримінально-виконавчої
системи [101, с. 112].
Практично усі кримінальні закони держав ЄС встановлюють відповідальність за
втечу з місця відбування покарання та за неповернення до установи, у якій виконується
вироку у разі надання засудженому дозволу на її тимчасове залишення.
Наприклад, ст. 242 та §§ 1, 2, 3, 4 ст. 243 КК Польщі встановлює відповідальність
за втечу законно засудженої особи з місця позбавлення свободи та сприяння втечі, а
також за неповернення особи, якій надано дозвіл тимчасово залишити місце відбування
покарання або попереднього ув‘язнення, без поважної причини в триденний термін
після спливу встановленого строку [91, с. 109].
КК Болгарії передбачає відповідальність за втечу з місця позбавлення волі, замах
та готування до втечі, самовільне залишення місця обов‘язкового поселення, а також за
такі діяння як незаконне звільнення засудженого або створення умов для його втечі,
суб‘єктом яких є виключно службові особи пенітенціарної установи [102, с. 96].
Водночас положення кримінальних законів окремих держав щодо втечі
засудженого з місця позбавлення свободи характеризуються деякими особливостями.
У ст. 12 глави 4/3 КК Швеції передбачено кримінальну відповідальність не самого
засудженого за втечу з місця відбування покарання, лише тої особи, що організувала
таку втечу або переховувала втікача, який за здійснення втечі підлягає лише
дисциплінарній відповідальності [103, с. 213].
У КК Австрійської Республіки встановлено відповідальність виключно за
підбурювання до втечі та надання допомоги втікачеві [98, с. 126].
КК ФРН передбачає відповідальність за втечу засудженого, пособництво та
підбурювання до втечі з пенітенціарної установи (§ 120) та протидію відбуванню
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покарання у будь-якій формі. Причому відповідальність за § 120 КК ФРН за втечу з
місця позбавлення волі настає лише за умови, що втеча супроводжувалась
застосуванням насильства або сприянням з боку інших осіб [104, с. 342, 368].
У ст. 469 КК Королівства Іспанії передбачено відповідальність за втечу з місця
позбавлення волі, якщо її вчинено із застосуванням насильства або залякування, а
також якщо втечі передував заколот засуджених [105]. Стаття 434-27 КК Франції
передбачає відповідальність за втечу з місця позбавлення волі, якщо її було здійснено
шляхом пошкодження установи відбування покарання або попереднього ув‗язнення, із
застосуванням насильства, підкупу, а також у співучасті з іншими особами, в тому
числі й засудженими, які не здійснюють втечі особисто, але сприяють їй [94, с. 458].
Стаття 310 КК Швейцарії встановлює відповідальність за втечу з місця позбавлення
волі із застосуванням насильства, погроз або обману [106, с. 258].
З викладеного вбачається, що в ряді держав – членів ЄС закріплено кримінальну
відповідальність лише за кваліфікований вид втечі з місця позбавлення свободи, а
також відповідальність особи, яка організувала таку втечу, а той час як особа, яка
вчинила втечу, притягується до дисциплінарної, а не до кримінальної відповідальності.
На думку О. В. Бринзанської, це зумовлено тим, що правова ментальність
західноєвропейських країн характеризується визнанням свободу особистості як однієї з
найбільших цінностей [21, с. 34]. Проте значна частина країн ЄС передбачає
кримінальну відповідальність за втечу з місця позбавлення свободи без жодних інших
кваліфікуючих ознак, що, можна пояснити значною суспільною небезпечністю
злочину.
Таким чином, можна виокремити такі суттєві відмінності між законодавством
держав-членів ЄС та законодавством України в частині регулювання кримінальної
відповідальності за злочини проти порядку виконання обвинувального вироку суду,
яким

особу

засуджено

до

покарання,

пов‘язаного

з

обмеженням

свободи:

1) кваліфікація пособництва втечі з місця позбавлення свободи не як співучасті у
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вчиненні втечі за відповідною статтею кримінального закону, а як окремого злочину;
2) встановлення кримінальної відповідальності лише за вчинення втечі з місця
позбавлення свободи, якщо вона була вчинена із застосуванням насильства або у
співучасті, тоді як вчинення втечі без закоріплених у кримінальному законі додаткових
ознак, має наслідком притягнення до дисциплінарної відповідальності; 3) закріплення у
кримінальних законах відповідальності за діяння, які не передбачені КК України в
контексті кримінальних правопорушень, які посягають на порядок виконання
обвинувального вироку суду, а саме: незаконне звільнення з місця позбавлення
свободи та незаконне пом‘якшення режиму відбування покарання, яким за українським
законодавством може бути надана правова оцінка як самоправству (ст. 356 КК) або
перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
(ст. 365 КК); 4) закріплення у кримінальних законах ознак такого спеціального
суб‘єкту злочинів проти порядку виконання обвинувального вироку суду як працівник
пенітенціарної системи [107, с. 113; 108, с. 420]. Разом з тим, на нашу думку, доцільно
розглянути питання про можливість запозичення досвіду ФРН, Королівства Іспанії,
Швейцарії, в частині криміналізації виключно тієї втечі з місця відбування покарання,
яку було вчинено за співучасті, з застосуванням насильства, а також якщо втечі
передував заколот засуджених, передбачивши за втечу за відсутності вказаних ознак
дисциплінарну відповідальність засудженого.
Висновки до розділу 1
Питання

невиконання

судового

рішення

у

кримінально-правовій

науці

характеризуються значним ступенем наукової розробки. Разом тим, передусім,
доцільно звернути увагу на те, що переважна кількість досліджень охоплює
кримінально-правову характеристику та проблеми кваліфікації невиконання судового
рішення, що обумовлює інтерес саме кримінальної відповідальності як до частини
кримінально-правової охорони порядку виконання судового рішення як цілісного
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правового явища. Крім цього, деякі положення, висловлені у юридичній науці, є
дискусійними, або такими, що потребують подальшого вивчення з урахуванням плину
часу, змін у законодавстві або у кримінально-правовій політиці держави. Зокрема,
насамперед, йде мова про те, які саме злочини відносяться до тих, які посягають на
порядок виконання судового рішення, про предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК,
а саме про приналежність до нього тих судових рішень, які не є предметом примусових
виконавчих правовідносин, віднесення окремих діянь, пов‘язаних з невиконанням
судових рішень до кримінальних проступків, визначення форми вини у складах
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення. Також в контексті
системного характеру проблеми невиконання судових рішень виникають питання щодо
обґрунтованості закріплення кримінальної відповідальності за невиконання рішення
ЄСПЛ та КС України, а також умисне недодержання висновку КС України. Подальшої
наукової розробки потребує питання виявлення обставин, які б могли бути підставами
для звільнення від кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення та
доцільності закріплення КК такого виду звільнення від кримінальної відповідальності.
Таким чином, кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень
потребує подальшого ґрунтовного дослідження.
До основних чинників (підстав, факторів, критеріїв) криміналізації невиконання
судового рішення слід віднести: 1) суспільно небезпечність такої поведінки, яка
посягає на авторитет правосуддя, оскільки саме виконання судового рішення являє
собою одну з гарантій доступності правосуддя; 2) значна поширеність такої суспільно
небезпечної поведінки, що дало підстави для констатації ЄСПЛ системного характеру
невиконання судових рішень в України; 3) необхідність виконання міжнародних
зобов‘язань, що випливають з членства України в Раді Європи та визнанням
юрисдикції ЄСПЛ, що зумовлюють здійснення заходів загального характеру. З
врахуванням комплексного характеру вирішення проблеми невиконання судових
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рішень можна дійти висновку про недостатню ефективність кримінально-правової
охорони як засобу забезпечення порядку виконання судових рішень.
Норми, які встановлювали покарання за невиконання судового рішення, містились
у багатьох пам‘ятках вітчизняного права на різних історичних етапах. Перші спроби
забезпечити охорону виконання судового рішення були закріплені у Статуті Великого
князівства Литовського 1529 року, положення якого було розвинуті у Статутах
Великого князівства Литовського 1869 та 1588 років.
Виконання рішення суду також забезпечувалось звичаєвими нормами. Хоча
«Права, за якими судиться малоросійський народ» і не набули чинності, зазначений
документ передбачав систему забезпечення виконання рішення суду, в тому числі
шляхом забезпечення безпеки осіб, які безпосередньо вчиняють дії, спрямовані на
виконання судового рішення. До появи перших кодифікованих кримінально-правових
актів можна вести мову лише про правові наслідки невиконання судових рішень, а не
про регламентацію кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення,
що обумовлено відсутністю поділу права на галузі, що унеможливлює твердження про
те, що забезпечення виконання рішення суду здійснювалось виключно кримінальноправовими засобами.
Окремі питання, пов‘язані із правовими наслідками невиконання рішення суду,
регламентувались кримінальними уложеннями Австрійської імперії 1768 року та 1787
року, а також Кримінальним процесуальним кодексом Австрійської імперії 1873 року,
які були чинними на українських землях.
Також положення про кримінальну відповідальність за невиконання судових
рішень були передбачені в «Уложенні про покарання уголовні і виправні» 1845 року та
в Кримінальному уложенні 1903 році, які застосовувались у національних українських
державних формаціях протягом 1917 -1921 років та стали підґрунтям для подальшого
розвитку кримінального права.
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У КК УРСР 1922 року та КК УСРР 1927 року невиконання судового рішення
розглядались як злочини проти порядку управління. Вперше невиконання судового
рішення як загальна норма, яка регламентувала відповідальність за невиконання
судового рішення, була передбачена лише у редакції КК УРСР від 4 травня 1990 року,
хоча спеціальні норми, які передбачали кримінально-правові наслідки невиконання
окремих рішень суду, вже були передбачені у КК УРСР 1960 року.
На теперішній час у чинній редакції КК злочини проти порядку виконання
судового рішення є найбільш детально розробленими у порівнянні з нормативноправовими актами минулого, проте запровадження встановлення кримінальної
відповідальності за невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та висновків КС
України, з врахуванням правової природи та особливостей зазначених актів, не є
ефективним засобом забезпечення обов‘язковості його виконання, що викликає
сумніви у доцільності встановлення кримінальної відповідальності за діяння,
передбачені ч. 4 ст. 382 КК.
У кримінальних законах європейських держав наявні альтернативні моделі
закріплення норм про відповідальність за невиконання судового рішення, передусім,
обумовлених національними особливостями кримінального законодавства, зокрема,
відокремленням, або навпаки, невідокремленням правосуддя як окремого об‘єкта
правової охорони. З огляду на це в окремих країнах невиконання судового рішення
охоплюються ознаками тих злочинів, які полягають у невиконанні актів органу влади.
Крім цього, норми про кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду
можуть викладені як у виді однієї статті (загальна норма), так і у виді декількох норм,
які передбачають відповідальність за невиконання судового рішення певного виду.
Також у значній частині кримінальних законів європейських держав у відповідній
статті кримінального закону, яке передбачає відповідальність за невиконання судового
рішення, зазначене діяння лише названо, тоді як формулювання норми у виді описової
диспозиції, є винятком. Також кримінальні закони окремих держав передбачають
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можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення, в тому числі в частині дій з майном, яке перебуває під арештом або
підлягає конфіскації, в разі добровільного виконання судового рішення.
До особливостей регулювання кримінальної відповідальності за злочини проти
порядку виконання обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до покарання,
пов‘язаного з обмеженням свободи у державах ЄС належать: 1) кваліфікація
пособництва втечі з місця позбавлення волі як окремого злочину; 2) встановлення
кримінальної відповідальності лише за кваліфікований вид втечі з місця позбавлення
свободи; 3) закріплення кримінальної відповідальності особи, яка організувала втечу з
місця позбавлення свободи з одночасним притягненням особи, яка вчинила втечу,
притягується до дисциплінарної, а не до кримінальної відповідальності; 4)
встановлення кримінальної відповідальності за незаконні звільнення з місця
позбавлення волі та пом‘якшення режиму відбування покарання, а також застосування
більш тяжких видів покарань відносно суб‗єктів злочинів проти кримінальновиконавчої системи, що є службовими особами пенітенціарних установ.
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РОЗДІЛ 2
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ
ПОСЯГАЮТЬ НА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
2.1. Об’єкт злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення
Родовий об‘єкт являє собою основний критерій систематизації злочинів у
кримінальному законі. В українській кримінально-правовій науці існують різноманітні
думки щодо визначення об‘єкта злочину. Зокрема, об‘єкт злочину у юридичній
літературі визначають як: 1) суспільні відносини (В. І. Борисов, А. Н. Готін, М. Й.
Коржанський, Ю. О. Кучер, А. Н. Миколенко, М. О. Мягков, А. А. Пінаєв, А. В.
Савченко, В. Я. Тацій, І. І. Чугунников) [109, с. 196]; 2) інтереси громадян та
суспільства (А. Д. Марголін, В. К. Негоденко) [110, с. 78]; 3) соціальні блага та
цінності, яким завдається шкода (П.П. Андрушко, С. Б. Гавриш, П. С. Матишевський,
Є. В. Фесенко) [111, с. 125]; 4) порядок суспільних відносин, необхідний для
забезпечення безпеки людей (О. М. Костенко, А. В. Ландіна) [112, с. 101; 113, с. 279];
5) соціальну оболонку суспільних відносин (В. М. Трубніков) [114, с. 15]; 6) правовий
або суспільний інтерес (В. К. Матвійчук) [115, с. 34]. М. В. Ємельянов є прибічником
комплексного підходу, наголошуючи на тому, що визначаючи загальне поняття об‘єкта
злочину, слід виходити з того, що охоронювані кримінальним законом процеси та
явища не можуть бути охоплені одним, навіть найширшим за змістом поняттям, а
отже, об‘єкт злочину являє собою соціальний порядок, що забезпечує безпеку людини,
її прав, свобод і цінностей в охоронюваних законом сферах життєдіяльності [116, с.
176]. На системному підході ґрунтується визначення об‘єкту злочину, запропоноване І.
О. Бандуркою, на думку якої об‘єктом злочину слід визнавати суспільні відносини,
цінності, матеріальні та нематеріальні блага, на які посягає злочин, завдаючи певної
шкоди, і які охороняються кримінальним законодавством» [117, с. 176].
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У цьому дослідженні ми виходимо з визначення об‘єкта злочину як порядку
відносин між людьми, що створює соціальний порядок, який необхідний для
забезпечення безпеки людей (О. М. Костенко, А. В. Ландіна).
Кримінально-правові норми, які регламентують відповідальність за злочини, які
посягають на встановлений порядок виконання судових рішень, законодавець
розмістив у розділі 18 КК «Злочини проти правосуддя».
У юридичній літературі спостерігаються три основні підходи до визначення
поняття «правосуддя» як родового об‘єкта злочинів, передбачених розділом XVIII КК.
Перший з них характеризується вузьким розумінням правосуддя як діяльності,
притаманної виключно судам. Підсумовуючи ознаки правосуддя у його «вузькому»
розумінні, можна сформулювати поняття правосуддя як нормативно врегульовану
діяльність суду по здійсненню судової влади, зміст якої полягає в розгляді і вирішенні
по суті у встановленій процесуальній формі, підвідомчих суду справ за допомогою
цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, конституційного
судочинства [118, с. 176; 119, с. 271].
Відповідно до другого підходу правосуддя включає в себе не лише діяльність
суду, а й інших органів, так або інше пов‘язаних з відправлення правосуддя [120,
с. 381]. За таким підходом родовим об‘єктом злочинів проти правосуддя є відносини у
сфері нормальної діяльності судових органів, досудового розслідування, прокуратури,
органів, що здійснюють виконання судових рішень та призначених покарань. Такий
також підхід відображений у працях Ю. В. Александрова, М. І. Бажанова, М. Й.
Коржанського, В. В. Мульченка, А. В. Савченка на ін. [110, с.449; 111, с. 312].
Як зазначає А. В. Воронцов, правосуддя як об‘єкт кримінально-правової охорони
вважається поняттям більш широким, ніж правосуддя як специфічний вид державної
діяльності, яке здійснюється тільки виключно судом, тобто правосуддя як об‘єкт
кримінально-правової охорони охоплює будь-яку діяльність, спрямовану на виконання
завдань і функцій, які стоять перед ним [121, с. 31].
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Третій підхід ґрунтується на розмежуванні понять «правосуддя» та «діяльність,
що сприяє здійсненню правосуддя». На думку С. Є. Дідика, розміщення в КК, зокрема,
в розділі «Злочини проти правосуддя» норм, що передбачають кримінально-правову
охорону порядку діяльності органів та осіб, які сприяють здійсненню судом
правосуддя, не дає підстав відносити їх до органів правосуддя. Органи дізнання і
досудового

слідства,

прокуратури,

органи

виконання

покарань

покликані

забезпечувати об‘єктивну і законну діяльність судів по здійсненню правосуддя, тому
порушення їхньої діяльності порушує і діяльність органів правосуддя. Тому родовим
об‘єктом злочинів проти правосуддя є встановлений законодавством та поставлений
під охорону нормами кримінального законодавства порядок відносин у суспільстві, що
забезпечує нормальну діяльність правосуддя, органів та осіб, що сприяють його
належному здійсненню [122, с. 756, 758].
На думку К. М. Палюх, родовий об‘єкт злочинів, закріплених у розділі ХVІІІ КК,
можна визначити як встановлений порядок судочинства та виконання судових рішень
[123, с. 316].
М. В. Шепітько обґрунтовує позицію щодо визначення родового об‘єкту злочинів
проти правосуддя як суспільні відносини, які виникають між учасниками судочинства
(провадження) та іншими зацікавленими особами з приводу здійснення правосуддя [38,
с. 243].
З огляду на викладене у юридичній літературі висловлювались думки щодо
розширення назви розділу XVIII КК. Зокрема, як зауважив С. Є. Дідик, відповідно до
розуміння правосуддя та родового об‘єкта злочинів проти правосуддя буде логічним у
чинному КК розділ ХVІІІ «Злочини проти правосуддя» назвати «Злочини проти
правосуддя та порядку діяльності, що сприяє його здійсненню». Таке формулювання
назви вказаного розділу дозволить уникнути суперечностей щодо визначення поняття
«правосуддя», та «родового об‘єкта злочинів проти правосуддя» [124, с. 757].

81
А. Г. Мартиросян ставить питання про перейменування розділу, оскільки назва
розділу «Проти правосуддя» є більш вузькою ніж зміст розміщених у ньому норм [118,
с. 272]. К.М. Палюх дотримується позиції про доцільність змінити назву розділу ХVІІІ
КК, на таку, що більш точно відображала б коло тих суспільних відносин, що
охороняються його нормами, а саме встановлений порядок судочинства та виконання
судових рішень [119, с. 316].
Як вбачається з викладеного, визначаючи правосуддя як родовий об‘єкт злочинів,
передбачених розділом ХVIII КК, науковці здебільшого виходять з розуміння
правосуддя як особливої функції державної влади, що здійснюється через розгляд і
вирішення в судових засіданнях юридичних справ зі спорів, стосовних до прав та
інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об‘єднань та
кримінальних справ і застосування встановлених законом карних заходів щодо осіб,
винних у вчиненні злочину, або виправдання невинуватих [117, с. 111]. Тому поняття
правосуддя є міждисциплінарним поняттям. Зокрема, змістом правосуддя є відносини,
які виходять за межі будь-якої окремо взятої процесуальної галузі та є основою
існування багатьох інших категорій [118, с. 164].
Зокрема,

В.С.

Бігун

виокремив

декілька

смислів

поняття

правосуддя:

1) правосуддя як справедливість; 2) правосуддя як форма здійснення судової влади; 3)
правосуддя як вирішення конфлікту (спору); 4) правосуддя як судовий спосіб
умиротворення; 5) правосуддя як судовий спосіб здійснення права [126, с. 13].
В. Решота розглядає правосуддя як остаточну мету органів судової влади, які
повинні встановити істину у справі, прийняти обґрунтоване і неупереджене рішення,
справедливо вирішити спір, захистити права, свободи та законні інтереси людини.
Дослідниця розмежовує поняття судочинства та правосуддя, наголошуючи на тому, що
правосуддя здійснюється у формі судочинства судами, хоча і зазначає, що «ідеальною
ситуацією буде, коли вони поєднаються − вирішення судової справи у формі
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судочинства, у результаті чого досягатимуться справедливість, реалізація правосуддя»
[127, с. 121-122].
Тому розуміння правосуддя виключно як діяльність суду щодо розгляду
кримінальних проваджень, адміністративних, господарських, цивільних справ та справ
про адміністративні правопорушення характеризується зосередженням виключно на
одному його аспекті, а саме – порядку здійснення судочинства. Проте правосуддя та
судочинство не є тотожними поняттями.
Судочинство є процесуальною формою здійснення правосуддя, невід‘ємною
складовою якого є виконання судового рішення. На нашу думку, розміщуючи різні за
своїми об‘єктивними та суб‘єктивними ознаками склади злочинів у розділі ХVIII КК як
злочини проти правосуддя законодавець, передусім виходив із розуміння правосуддя
як мети – досягнення справедливості або соціального компромісу, а не послідовності
дій, яка являє собою зміст процесуальної форми.
У п. 34 рішення від 7 травня 2002 року у справі «Бурдов проти Росії» (заява
№ 59498/00) ЄСПЛ вказав, що право кожного на звернення до суду, захищене § 1 ст. 6
Конвенції, буде ілюзорним, якщо правова система держави – сторони Конвенції
допускатиме, що остаточне, обов‘язкове до виконання судове рішення було
невиконаним та, таким що, не усуває наслідків завданої стороні справи збитку:
«Очевидно, що § 1 ст. 6 Конвенції не може включати докладній процесуальні гарантії
для сторін спору – справедливий, публічний та доступний судовий розгляд – без
гарантїі виконання судового рішення. Тлумачення ст. 6 Конвенції лише у межах права
на звернення до суду та порядку судового розгляду призвело б до ситуацій, несумісних
з принципом верховенства права, якого держави – учасники Європейської Конвенції
зобов‘язались

дотримуватись.

Тому

виконання

судового

рішення

повинно

розглядатись як складова «судового розгляду» за змістом ст. 6 Конвенції» [128].
Такі

висновки

ЄСПЛ

кореспондують

з

розумінням

правосуддя

як

багатостадійного та багатоаспектого явища, яке, серед іншого, включає в себе
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виконання судового рішення. З викладеного випливає, що родовим об‘єктом злочинів,
які посягають на порядок виконання судового рішення є порядок відносин щодо
здійснення правосуддя, спрямований на забезпечення безпеки людини та суспільства.
Враховуючи багатоаспектність поняття правосуддя у такому значенні, окремі
дослідники, виходячи з чотирьохчленної класифікації об‘єкта злочину, яка включає в
себе загальний, родовий, видовий та безпосередній об‘єкти, виділяють видові об‘єкти
злочинів у межах групи злочинів, родовим об‘єктом яких є правосуддя. Наприклад,
А. Г. Мартиросян та О. О. Кваша виділяють видовий об‘єкт злочинів, передбачених
статтями 376-379 КК (втручання в діяльність судових органів, незаконне втручання в
роботу автоматизованої системи документообігу суду, погроза або насильство щодо
судді, народного засідателя чи присяжного, умисне знищення або пошкодження майна
судді, народного засідателя чи присяжного, посягання на життя судді, народного
засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням
правосуддя),

вказуючи,

що

зазначені

злочини,

утворюють

підсистему

взаємопов‘язаних кримінально караних посягань на незалежність виключно суду
(судової влади), які вчиняються шляхом протиправного втручання у його діяльність з
метою перешкоджання здійснення правосуддя або з помсти за таку діяльність [118, с.
272; 128, с. 17].
О. В. Бринзанська виокремлює в межах злочинів проти правосуддя злочини проти
діяльності злочини, передбачені статтями 390-393 КК (ухилення від відбування
покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, злісна непокора вимогам
адміністрації установи виконання покарань, дії, що дезорганізують роботу установ
виконання покарань, втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), видовим об‘єктом
яких є діяльність установ кримінально-виконавчої системи [21, с. 48].
В. В. Мульченко виділяє п‘ять груп злочинів проти правосуддя, які посягають на:
відносини, що забезпечують реалізацію конституційних принципів діяльності органів
розслідування, прокуратури і суду; особисту безпеку учасників судочинства;
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можливість отримання достовірних доказів і правдивих висновків по справі; своєчасне
припинення і розкриття злочинів; виконання вироків, ухвал, постанов і призначеного
покарання [130, с. 208].
Обґрунтовуючи доцільність виділення видового об‘єкта В. І. Осадчий наголошує
на тому, що переважна більшість злочинів проти правосуддя є дво- або навіть
поліоб‘єктними. Зокрема, окрім правосуддя, їх вчинення пов‘язане з посяганням на
життя, здоров‘я, честь, гідність, безпеку, власність, недоторканність суб‘єктів, як
забезпечують здійснення правосуддя, порядок досудового розслідування та виконання
судових рішень [131, с. 44].
М. В. Шепітько здійснив поділ злочинів проти правосуддя за двома видовими
об‘єктами: 1) суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя, на його думку,
«безпосередньо впливають на здійснення правосуддя і вчинення яких здатне
заблокувати здійснення правосуддя» (статті 375, 376, 377, 378, 379 КК); 2) суспільні
відносини у сфері забезпечення здійснення правосуддя, до якої науковець відносить ті
діяння, що впливають на діяльність органів, які забезпечують здійснення правосуддя –
досудового розслідування, виконання покарань, адвокатури, прокуратури тощо (статті
371-374, 380-400-1 КК) [38, с. 257-259].
Подібна класифікація сформульована О. І. Заліском, який пропонує виділяти такі
групи злочинів проти правосуддя за видовим об‘єктом: 1) посягання на суспільні
відносини, що забезпечують розвиток процесуальної діяльності відповідно до завдань
правосуддя (статті 371, 372, 373, 374, 375,376, 376-1, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 397
КК); 2) посягання на суспільні відносини, що забезпечують виконання процесуальних
актів, які приймаються відповідно до завдань правосуддя (іншими словами посягання,
що порушують суспільні відносини, що забезпечують обов'язковість процесуальних
актів) (статті 382, 388, 389, 390, 393, 394, 395 КК) [58, с. 110].
Разом з тим виділення видового об‘єкту, як і родового, має на меті систематизацію
кримінально-правових норм. Натомість з огляду на поліоб‘єктність злочинів проти
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правосуддя можна вести мову про доцільність чотирьохчленної класифікації об‘єкта
злочину. Виходячи з викладеного у випадку, що розглядається, родовим об‘єктом
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення є правосуддя,
видовим об‘єктом – порядок виконання судового рішення.
Водночас доцільно звернути увагу на таке. КК передбачає такі склади злочинів,
ознаки яких пов‘язані з невиконанням судового рішення: це власне невиконання
судового рішення (ст. 382 КК), ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
(ст. 164 КК), ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
(ст. 165 КК), незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна
або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК), ухилення від покарання,
не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), умисне невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК), злісне ухилення особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2
КК), ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення
волі (ст. 390 КК), невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або
непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК). З цього переліку вбачається,
що наведені у ньому злочини, хоча і об‘єднані тим, що їх вчинення полягає у
невиконанні судового рішення, проте навіть у межах видового об‘єкта відрізняються за
іншими ознаками. Зокрема, ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
(ст. 164 КК) та ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
(ст. 165 КК) віднесені законодавцем до злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина (розділ V КК), крім іншого посягають
на порядок виконання визначених судових рішень у цивільній справі. Ухилення від
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), умисне невиконання угоди
про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК), ухилення від відбування
покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК), невиконання
обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для
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кривдників (ст. 390-1 КК) можуть бути об‘єднані у єдину групу злочинів, які посягають
на порядок виконання обвинувального вироку суду, причому ухилення від покарання,
не пов‘язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК) та ухилення від відбування покарання
у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК) являють собою злочини
проти порядку виконання призначеного судом покарання. Злісне ухилення особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2 КК)
становить злочин про порядку виконання призначеного судом адміністративного
стягнення. З викладеного вбачається можливість класифікації складів зазначених
злочинів за критерієм юрисдикції постановлення судового рішення – злочини, які
посягають на порядок виконання рішення суду у цивільній, господарській або
адміністративній юрисдикції; на злочини, які посягають на порядок виконання
судового рішення у межах кримінального провадження; на злочини, що посягають на
порядок виконання судового рішення, постановленого за результатами розгляду справи
про адміністративне правопорушення.
У літературі вже мали місце спроби обґрунтування виділення «підвидового
об‘єкта», що, зокрема, було здійснено М. В. Шепітьком, який мотивував доцільність
виділення «підвидового об‘єкта» саме великим обсягом суспільно небезпечних
посягань на суспільні відносини у сфері забезпечення здійснення правосуддя
[32, с. 259]. Серед інших, підвидових об‘єктів у межах групи злочинів, видовий об‘єкт
яких становить суспільні відносини у сфері забезпечення здійснення правосуддя,
науковець називає суспільні відносини у сфері забезпечення виконання судового
рішення. До злочинів із зазначеним «підвидовим об‘єктом» М. В. Шепітько відносить
злочини, передбачені статтями 382, 388, 389, 389-1, 390, 391, 392, 393,394 і 395 КК,
тобто ті, які можна розглядати не лише як такі, що посягають на порядок виконання
судового рішення, але й такі, що посягають на діяльність установ кримінальновиконавчої системи [39, с. 260].
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Водночас, на нашу думку, додаткова класифікація складів злочинів у межах
видового об‘єкту у даному випадку буде зайвим ускладенням чотирьохчленної
класифікації об‘єкту злочину. Крім цього, об‘єднання зазначених вище злочинів за
ознакою видового об‘єкту – порядку виконання судового рішення, також не
враховуватиме її різноманітності. Тому поряд з виокремленням видового об‘єкту
злочинів – порядку виконання судового рішення та безпосереднього об‘єкта, можна
вести мову про додатковий безпосередній об‘єкт складу злочину, що дозволяє всебічно
врахувати специфіку порядку тих суспільних відносин, на які здійснюється посягання.
З огляду на це ми погоджуємся з позицією О. Р. Романишин про те, що додатковий
безпосередній об‘єкт визначається у кожному конкретному випадку залежно від
характеру судового рішення та змісту спору [5, с. 88].
Таким чином, розглядаючи безпосередні об‘єкти злочинів, які посягають порядок
виконання судових рішень, передусім потрібно виходити з того безпосередній об‘єкт
кожного із зазначених злочинів охоплює певний аспект порядку виконання судового
рішення в межах здійснення правосуддя.
Доцільно наголосити, що в ряді наукових праць безпосередній об‘єкт злочину,
передбаченого ст. 382 КК, визнається саме в контексті здійснення правосуддя. На
думку М. І. Хавронюка основним безпосереднім об‘єктом цього злочину є інтереси
правосуддя в частині забезпечення своєчасного та повного виконання судового
рішення, а додатковим факультативним об‘єктом – є права і свободи людини і
громадянина, власність, економічні інтереси суб‘єктів господарювання, порядок
виконання службовими особами своїх повноважень [131, с. 229].
На

думку

А. С. Беніцького,

основним

безпосереднім

об‘єктом

злочину,

передбаченого ст. 382 КК, є відносини у сфері правосуддя з приводу забезпечення
належного виконання законних вироків, постанов, ухвал чи рішень суду, а також
рішень ЄСПЛ. Додатковим об‘єктом є суспільні відносини у сфері охорони
конституційних прав та основних свобод і законних інтересів людини та юридичних
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осіб, авторитет судових та правоохоронних органів, а також міжнародний авторитет
держави [132, с. 559].
О. Р. Романишин розглядає як основний безпосередній об‘єкт злочину,
передбаченого ст. 382 КК, встановлений законодавством, або ж самим судовим
рішенням, порядок виконання такого рішення [5, с. 85]. М. О. Букач, яка дотримується
позиції про визначення основного безпосереднього об‘єкту злочину, передбаченого ст.
382 КК, як такого різновиду соціальних цінностей як правосуддя в частині повного і
своєчасного виконання судових рішень, які ухвалені судами України або ЄСПЛ і
набрали законної сили [8, с. 5].
В. В. Налуцишин визначає основний безпосередній об‘єкт невиконання судового
рішення за законодавством України як суспільні відносини, які регулюють діяльність
суду щодо здійснення правосуддя щодо точного та своєчасного виконання судових
рішень органами примусового виконання –органами державної виконавчої служби та у
випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016
№ 1404-VIII приватними виконавцями. Додатковим безпосереднім об‘єктом злочину,
що розглядається, є суспільні відносини із забезпечення належного функціонування
Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Кримінально-виконавчої
інспекції Державної пенітенціарної служби України, які повинні виконувати судові
рішення. Також додатковим об‘єктом можуть бути права та свободи людини і
громадянина, власність, економічні інтереси суб‘єктів господарювання, порядок
виконання службовими особами своїх повноважень, а також законні державні чи
громадські інтереси. За певних умов, на думку В. В. Налуцишина, посягання на
зазначені цінності, суспільні відносини можуть бути обов‘язковим додатковим
об‘єктом цього злочину, адже за невиконання судового рішення неминучою є шкода не
лише встановленому порядку виконання судового рішення, а й інтересам особи, на
користь якої було винесене таке судове рішення [7, с. 55-56].
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Г. І. Богонюк розглядає безпосередні об‘єкти злочинів, передбачених статтями
382, 388 КК, як встановлений порядок виконання судового рішення. Додатковим
обов‘язковим об‘єктом у складах злочинів, які полягають у невиконанні судових
рішень, можуть бути: порядок виконання службовими особами своїх повноважень,
виборчі, трудові та інші права і свободи людини і громадянина, власність, економічні
інтереси суб‘єктів господарювання тощо [9, с. 88].
В. А. Головчук вважає безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого як ст. 382,
так і ст. 388 КК, діяльність суду щодо здійснення правосуддя в частині точного та
своєчасного виконання його приписів; діяльність органів та посадових осіб, що
забезпечують виконання судових рішень (вироків, рішень, ухвал, постанов суду) [10, с.
78].
На нашу думку, підхід, який ґрунтується на визначенні спільного основного
безпосереднього об‘єкта злочинів, передбачених статтями 382, 388 КК, суперечить
сутності безпосереднього об‘єкта злочину, зміст якого полягає у виокремленні
конкретного, відмінного від інших об‘єкта. Натомість можливість визначення
спільного основного безпосереднього об‘єкта злочинів, передбачених статтями 382,
388 КК, свідчить про доцільність виділення певного видового об‘єкта, яким у даному
випадку є порядок виконання рішення суду.
Разом

з тим обидва злочини посягають на порядок виконання

суду,

розмежовуючись за ознаками об‘єктивними ознаками зазначених діянь, тобто
способами невиконання судового рішення, та власне за тими судовими рішеннями, які
не

були

виконані.

О.О.

Дудоров

визначив

об‘єкт

злочину,

передбаченого

ч. 1 ст. 388 КК як порядок виконання рішень судів, інших державних органів чи
посадових осіб, пов‘язаних із: забезпеченням позову у кримінальному, цивільному або
господарському судочинстві, виконання вироку суду в частині конфіскації майна,
погашення податкового боргу, охорони спадкового майна; вжиттям господарським
судом запобіжних заходів (у частині накладення арешту на майно); зверненням
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державною виконавчою службою стягнення на майно боржника. Об‘єктом злочину,
передбаченого ч.2 ст. 388 КК, є порядок виконання рішень судів, покликаний
забезпечити конфіскацію майна, у тому числі належних обвинуваченому знарядь
злочину чи предметів, які стали знаряддями вчинення або безпосередніми об‘єктами
адміністративних правопорушень [125, с. 129].
Також О. М. Лагнюк визначив об‘єкт злочину, передбаченого ст. 388 КК, як
встановлений порядок виконання вироків у частині конфіскації майна або інших
правових рішень щодо забезпечення відповідного правового режиму майна, на яке
накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації [134, с. 93].
На думку М. І. Омельяненко, розтрата, відчуження, приховування, підміна,
пошкодження, знищення або інші незаконні дії із заставленим майном» посягає не на
правосуддя, а на встановлений порядок виконання зобов‘язань, що випливають із
договору застави, який, як це засвідчує системний аналіз Особливої частини КК
України, не входить до складу жодного об‘єкта кримінально-правової охорони
[11, с. 57].
Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що, на відміну від ст. 382 КК, у якій
встановлено відповідальність за умисне невиконання або перешкоджання невиконанню
вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, рішень ЄСПЛ та
Конституційного Суду України, зі змісту ст. 388 КК випливають ознаки невиконання
судового рішення визначеного виду та передбаченим цією статтею способом. Так,
ч. 1 ст. 382 КК передбачає відповідальність за розтрату, відчуження, приховування,
підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке
накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення
обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це
майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи
банківських операцій з коштами, на які накладено арешт. Ч. 2 ст. 382 КК регламентує
відповідальність за дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо майна,
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яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили. У такому
випадку вчинення особою зазначених дій посягає не лише на порядок виконання
рішення суду, а й встановлений законом порядок поводження з майном, яке
заставлено, описано, перебуває під арештом або підлягає конфіскації. Таким чином, на
нашу думку, якщо безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є
порядок виконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної
сили, рішень ЄСПЛ та Конституційного Суду України, то безпосередній об‘єкт
злочину, передбаченого ст. 388 КК, становить встановлений законом порядок
поводження з майном, яке заставлено, описано, перебуває під арештом або підлягає
конфіскації.
В юридичній літературі мають місце різні думки щодо приналежності злочинів,
передбачених ст. 390-394 КК, до злочинів проти порядку виконання судових рішень.
Так, В. А. Головчук, класифікуючи злочини, які посягають на порядок виконання
судового рішення, виділяє злочини, які посягають на порядок відбування покарання,
що включає в себе: незаконні дії щодо майна, яке підлягає конфіскації (ч. 2 ст. 388 КК);
ухилення від покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК); ухилення від
відбування покарання у виді обмеження та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК); злісна
непокора вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК); дії, що
дезорганізують роботу виправних установ (ст. 392 КК); втеча з місця позбавлення волі
або з-під варти (ст. 393 КК) [10, с. 259].
О. В. Чорна, досліджуючи кримінальну відповідальність за невиконання судових
рішень у кримінальному провадженні, відносить до злочинів, пов‘язаних з
невиконанням рішень суду у кримінальному провадженні, крім тих, що передбачені
статтями 382 та 388 КК, злочині, відповідальність за вчинення яких передбачена
статтями 390 (ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі) та 390-1 КК (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних
приписів або непроходження програми для кривдників) [13, с. 6].
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На думку О. Р. Романишин, до інших злочинів проти порядку виконання судових
рішень слід віднести невиконання покарання або порушення правового режиму
встановленого порядку його відбування, без мети ухилення від такого [5, с. 86].
З викладеного випливає, що відповідно до такої позиції ухилення від покарання,
не пов‘язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК), злісне ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2 КК), ухилення
від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390
КК), втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК), втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК), які спрямовані на ухилення від
покарання або адміністративного стягнення не охоплюються поняттям злочинів, які
посягають на порядок виконання вироку суду, з чим ми не погоджуємось, виходячи з
такого. Обираючи такий критерій для віднесення злочину до тих, що посягають як
порядок виконання судового рішення, як відсутність мети ухилитись від покарання,
варто звернути увагу, що згідно із ним, до злочинів, що посягають як порядок
виконання судового рішення, віднесено ті, які не мають на меті ухилитись від
покарання, проте полягають у порушенні режиму відбування покарання: ухилення від
відбування покарання у виді обмеження або волі, вчинені у формах злісного ухилення
від робіт або систематичного порушення громадського порядку чи встановлених
правил проживання (ч. 1 ст. 390 КК), злісна непокора вимогам адміністрації установи
виконання покарань (ст. 391 КК) та дії, що дезорганізують роботу установ виконання
покарань (ст. 392 КК). На нашу думку, порядок виконання судового рішення у формі
обвинувального вироку суду та режим відбування покарання не є тотожними
поняттями. Якщо виконання рішення суду являє собою послідовність дій, спрямованих
на виконання рішення суду – здійснення певної юридичної дії, відшкодування шкоди,
безпосередня реалізація призначеного судовим рішення покарання або стягнення.
Натомість режим відбування покарання регламентується кримінально – виконавчим
законодавством в контексті режиму колоніях та його основних вимог. Зокрема,
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відповідно до ст. 102 КВК режим у виправних і виховних колоніях – це встановлений
законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування
покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання
покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку
засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови
тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених.
Отже, порядок виконання вироку суду є ширшим поняттям, ніж порядок відбування
покарання за вироком суду.
Крім цього, суд за результатами розгляду кримінального провадження може
прийняти такі рішення: 1) обвинувальний вирок суду. Причому, відповідно до
ч. 2 ст. 373 КПК, якщо обвинувачений визнається винуватим у вчиненні кримінального
правопорушення, суд ухвалює обвинувальний вирок і призначає покарання, звільняє
від покарання чи від його відбування у випадках, передбачених законом України про
кримінальну відповідальність, або застосовує інші заходи, передбачені законом
України про кримінальну відповідальність; 2) ухвала про застосування примусових
заходів медичного характеру; 3) ухвала про застосування примусових заходів
виховного характеру; 5) виправдувальний вирок суду.
В такому випадку виконанням обвинувального вироку суду буде саме відбування
особою покарання, призначеного вироком, виконанням ухвали про застосування
примусових заходів медичного характеру – безпосереднє застосування до особи
зазначених заходів, виправдувального вироку – звільнення особи від кримінального
переслідування та закриття кримінального провадження, а порядком виконання вироку
суду – регламентований законодавством порядок виконання покарання певного виду.
З огляду на викладене злочини, вчинення яких полягає в ухиленні від відбування
покарання, а саме злочини, передбачені ст. 389 КК, а саме, ухилення від покарання, не
пов'язаного з позбавленням волі, ч. 1 ст. 390 КК, а саме самовільне залишення місця
обмеження волі, ст. 393 КК, а саме втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, ст.
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394 КК, а саме, втеча із спеціалізованого лікувального закладу, є такими, які посягають
на порядок виконання вироку суду. В такому випадку безпосереднім об‘єктом злочину,
передбаченого ст. 389 КК є порядок виконання вироку, яким призначено покарання у
виді штрафу, громадських або виправних робіт та покарань у виді позбавлення права
обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. Безпосереднім об‘єктом
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК, є порядок виконання обвинувального вироку,
яким судом призначено покарання у виді обмеження волі; безпосереднім об‘єктом
злочину, передбаченого ст. 393 КК –порядок виконання обвинувального вироку, яким
призначено покарання у виді позбавлення волі, а злочину, передбаченого ст. 394 КК –
порядок виконання ухвали суду про застосування до особи примусового заходу
медичного характеру у виді поміщення до спеціалізованого лікувального закладу.
Безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-2 КК є порядок виконання
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, безпосереднім об‘єктом
злочину, передбаченого ст. 390-1 КК – порядок виконання вироку суду в частині
покладення обов‘язків, визначених ст. 91-1 КК.
Щодо визначення предмета злочинів, що посягають на порядок виконання
судового рішення, передусім, доцільно зазначити, що предмет злочину володіє
системою ознак й особливостей, більшість з яких мають самостійне кримінальноправове значення і певним чином впливають на кваліфікацію кримінально караних
діянь [127, с. 105].
Як слушно звертають увагу А. А. Музика та Є. В. Лащук, предмет злочину є
складовою об‘єкта злочину (в окремих випадках є тотожним) чи виступає будь-яким
структурним елементом суспільних відносин, що охороняються кримінальним законом
[135, с. 83].
Переважна більшість науковців виділяють предмет злочинів, які посягають на
порядок виконання судового рішення. Так, такої позиції дотримуються Г. І. Богонюк,
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В. І. Борисов, М. О. Букач, О. І. Заліско, В. І. Тютюгін, О. Р. Романишин, О. С. Чорна,
М. В. Шепітько та інші.
Водночас, на думку В. В. Налуцишина, судове рішення не є предметом злочину,
передбаченого ст. 382 КК. Передусім він виходиться з такого поняття предмету
злочину як різного роду матеріальних і нематеріальних благ (цінностей), що можуть
задовольняти потреби людей, злочинний вплив на які або незаконне поводження з
якими, заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди. При цьому судове рішення» як
паперовий документ в умовах невиконання такого рішення чи перешкоджання його
виконанню «незаконному впливу» чи «незаконному поводженню» не піддається, що,
на думку науковця, свідчить про те, що судове рішення не є предметом злочину,
передбаченого ст. 382 КК [7, с. 79]. Інакше, як зазначає В. В. Налуцишин, «слід
визнавати предметом злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду
коштів на утримання дітей (аліментів) – відповідне рішення суду про встановлення
аліментів; предметом втечі з місця позбавлення волі або з-під варти – вирок чи рішення
суду; предметом зловживання службовим становищем – посадову інструкцію [7, с. 82].
Натомість О. С. Чорна не погоджується з такою позицією, мотивуючи це тим, що вона
базується на сприйнятті судового рішення як паперового документу, тоді як ключовим
чинником є не зовнішня форма, а зміст – тобто ті вимоги, які встановлюються судовим
рішенням. У даному разі предметом злочину є інформація, а паперовий документ є
лише матеріальним носієм інформації [4, с. 82].
На нашу думку, судове рішення як предмет злочину має цілком матеріальний
вимір, оскільки є передумовою вчинення прав та обов‘язків, певної юридичної дії або
утримання від неї. Виходячи з викладеного, форма документа – паперова або
електронна, не є визначальною для судового рішення як предмета злочину, оскільки
вчиняючи злочин, передбачений ст. 382 КК, особа посягає не на документ – судове
рішення, а на порядок його виконання, маючи на меті унеможливлення вчинити дії та
здійснити права та обов‘язки, визначені судовим рішенням.
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До юридичній літературі наведені ознаки судового рішення, яке є предметом
злочину, що розглядається. Так, В. І. Тютюгін та В. І. Борисов дотримуються позиції
про те, що предметом злочину за частинами 1, 2 і 3 ст. 382 КК є судовий акт органів
правосуддя (рішення, вирок, ухвала, постанова), який наділений такими ознаками:
1) постановлений або ухвалений тільки судом; 2) судом будь-якої юрисдикції
(загальної чи спеціалізованої); 3) судом будь-якої інстанції (першої, апеляційної чи
касаційної); 4) із будь-якої категорії судових справ (цивільних, господарських,
адміністративних, кримінальних); 5) набрав законної сили [136, с. 110].
Такі ознаки безпосередньо випливають з положень ст. 382 КК. Також зі ст. 382 КК
вбачається перелік судових рішень, які становлять предмет злочину, що розглядається:
вироки, рішення, ухвали, постанови суду, рішення ЄСПЛ, рішення Конституційного
Суду України, висновок Конституційного Суду України. З викладеного випливає, що
предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є не лише остаточні, а проміжні
рішення суду, зокрема, прийняті щодо вчинення окремих процесуальних дій.
Керуючись переліком судових рішень, зазначених у ст. 382 КК, можна дійти висновку
про те, що судові рішення, які не зазначені у цій статті, зокрема, оформлені іншим
процесуальним документом, наприклад, судовий виклик, оформлений як повістка (ст.
135 КК) не є предметом злочину, що розглядається.
На нашу думку, доцільно встановити кримінальну відповідальність виключно за
невиконання остаточних рішень суду, виходячи з такого. У різних розділах КК
передбачено відповідальність за вчинення різних діянь, які ґрунтуються на
невиконанні рішення суду: 1) Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.
164 КК); 2) Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165
КК); 3) Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від
виконання покладених на них обов'язків (ст. 385 КК); 4) Перешкоджання з‘явленню
свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи
висновку (ст. 386 КК); 5) Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
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заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК);
6) Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК);7) Умисне
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК);
8) Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт (ст. 389-2 КК); 9) Ухилення від відбування покарання у виді обмеження
волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК); 10) Невиконання обмежувальних заходів,
обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК);
11) Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК); 12) Втеча із
спеціалізованого

лікувального

закладу

(ст.

394

КК);

13) Порушення

правил

адміністративного нагляду (ст. 395 КК). За винятком злочинів, передбачених статтями
385, 386 та ч. 1 ст. 388 КК (при вчиненні дій, передбачених ч. 1 ст. 388 КК з майном, на
яке накладено арешт на підставі слідчого судді), які фактично спрямовані на
невиконання проміжних судових рішень, вони становить остаточні судові рішення, які
набули законної сили, з чого випливає, що кримінально-правовій охороні, передусім
підлягають саме такі рішення, тоді як кримінальна відповідальність за невиконання
проміжних судових рішень є скоріше винятком. Також це відповідатиме принципу
економії кримінальної репресії, особливо в світлі того, що невиконання проміжних
судових рішень, постановлених в ході судового розгляду за своєю суспільною
небезпечністю є меншою, ніж невиконання остаточного судового рішення.
На думку О. Р. Романишин, предметом злочину, передбаченого у ст. 382 КК, слід
визнавати судові рішення (вирок, рішення, ухвала, постанова, а також судові рішення,
що приймаються у формі виконавчих документів, виданих на виконання цих судових
рішень), винесене судом загальної юрисдикції, що набрало законної сили (частини 1 –
3 ст. 382 КК); рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах,
вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосуються конфіскації
майна та відшкодування шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та
акти інших органів іноземних держав, що набрали законної сили і підлягають

98
виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів України;
рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК); рішення КС України (ч. 4 ст. 382 КК ); судове
рішення, яке містить вимоги зобов‘язального характеру за умови, що процесуальним
законом не встановлено спеціальні правові наслідки його невиконання [5, с. 146].
М. О. Букач до переліку судових рішень, які можуть визнаватися предметом
злочину, передбаченого ст. 382 КК відносить: рішення, ухвала, постанова, вирок,
судовий наказ, постановлені судами України, передбаченими Законом України «Про
судоустрій і статус суддів»; б) рішення третейського суду, щодо якого компетентним
судом України постановлено ухвалу про видачу виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду; в) рішення іноземного суду (суду іноземної
держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких
належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних
арбітражів), дозвіл на примусове виконання якого на території України надано
ухвалою компетентного суду; ухвала про виконання вироку суду іноземної держави,
міжнародних судових установ; г) рішення ЄСПЛ» [8, с. 5].
Г. І. Богонюк формулює перелік судових рішень, що належать до предмета
злочину, передбаченого ст. 382 КК, таким чином: «судове рішення (вирок, рішення,
ухвала, постанова, а також судові рішення, що приймаються у формі виконавчих
документів, виданих на виконання цих судових рішень), винесене судом загальної
юрисдикції, що набрало законної сили (частини 1–3 ст. 382 КК); рішення іноземних
судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних
справах у частині, що стосуються конфіскації майна та відшкодування шкоди
потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних
держав, що набрали законної сили і підлягають виконанню на території України
відповідно до міжнародних договорів України; рішення ЄСПЛ (ч. 4 ст. 382 КК)» [9, с.
11].
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З викладеного вбачається, що окремі науковці відносять до предмету злочину,
передбаченого ст. 382 КПК, судові рішення, не зазначені у згаданій статті. Передусім,
йдеться про судові рішення, що приймаються у формі виконавчих документів, виданих
на виконання цих судових рішень, а також про деякі інші форми судових рішень, а
саме про судовий наказ, який становить особливу форму судового рішення про
стягнення з боржника грошової суми або витребування майна за заявою особи, якій
належить право такої вимоги, який одночасно є виконавчим документом. Доцільно
звернути увагу на те, що, по-перше, виконавчі документи, прийняті судом, хоча і
становлять різновид рішення суду, мають процесуальну форму, відмінну від вироку,
ухвали або постанови. По-друге, за своєю юридичною природою вони є похідними від
рішення суду, яке було остаточним у відповідному провадженні, на виокнання якого
воно видано, та визначене у ст. 382 КК. Саме тому, на нашу думку, виконавчі
документи не є предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК.
Водночас ми не погоджуємося з тим, що рішення третейського суду, щодо якого
компетентним судом України постановлено ухвалу про видачу виконавчого документа
на примусове виконання, відноситься до предмету злочину невиконання судового
рішення. Згідно із ст. 2 Закону України «Про третейські суди» третейський суд являє
собою недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним
рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому
цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських
правовідносин. Відповідно до ст. 56, 57 Закону України «Про третейські суди» рішення
третейського суду виконуються зобов‘язаною стороною добровільно, в порядку та
строки, що встановлені в рішенні, а рішення третейського суду, яке не виконано
добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом
України «Про виконавче провадження» [137].
Разом з тим суд (за термінологією Закону України «Про третейські суди» компетентний суд) за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документу
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на підставі рішення третейського суду постановляє ухвалу про видачу виконавчого
документа, яка відповідно до ст. 56 Закону України «Про третейські суди»
направляється сторонам протягом п‘яти днів з дня її прийняття. Таким чином,
предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є не рішення третейського суду, а
ухвала суду про видачу виконавчого документа для примусового виконання рішення
третейського суду.
Таким чином, предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є судові рішення,
зазначені у цій статті кримінального закону, а саме – ухвали, постанови, вироки, судові
рішення у постановлені під час розгляду цивільних, кримінальних, господарських,
адміністративних

проваджень,

а

також

проваджень

про

адміністративні

правопорушення, рішення та висновки Конституційного Суду України та рішення
ЄСПЛ.
Що стосується злочину «незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт,
заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації», то зі змісту ст.
388 КК вбачається, що предметом зазначеного злочину, є майно, на яке накладено
арешт, яке перебуває у заставі або є описаним, перебуває під забороною
розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або
законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб
або яка виникає на підставі договорів відповідно до ст. 2 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», а також
грошові кошти, на які накладено арешт.
В. І. Борисов та В. І. Тютюгін під предметом злочину, передбаченого ст. 388 КК,
розуміють є рухоме або нерухоме майно (речі, майнові права й обов‘язки, кошти,
валютні цінності, цінні папери, інші матеріальні цінності), а) на яке за ч. 1 ст. 388 КК у
встановленому законом порядку або було накладено арешт, б) або таке, яке було
піддано опису, в) або майно, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало
законної сили за ч. 2 ст. 388 КК [136, с. 118]. Таким чином, предметом злочину, який
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розглядається, є майно, що має особливий правовий статус, а саме, згідно з
ч. 1 ст. 388 КК власник або інший законний володілець цього майна внаслідок його
опису або накладення на нього арешту позбавляється права ним розпоряджатися і
обмежується в праві ним користуватися; а за ч. 2 цієї статті повністю втрачає право
власності на майно, оскільки з моменту набуття рішенням суду законної сили про
конфіскацію

майна

останнє

переходить

у

власність

держави

(ч. 2 ст. 317,

п. 10 ч. 1 ст. 346 Цивільного кодексу України) [137].
На думку О. М. Лагнюка, предметом злочину, передбаченого ст. 388 КК, є майно,
на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації за рішенням суду
[133, с. 94].
О.О. Соболева відносить до предмету злочину, встановленого ст. 388 КК, майно,
на яке накладено арешт, яке описане чи підлягає конфіскації, а також кошти (вклади),
на які був накладений арешт [12, с. 26].
С. Поліщук класифікує предмет злочину, передбаченого ст. 388 КК, таким чином:
1) арештоване майно – забезпечення задоволення позовних вимог у цивільному,
господарському,

адміністративному,

кримінальному

провадженні

або

для

забезпечення сплати податкового боргу; 2) заставлене майно – як спосіб забезпечення
виконання цивільних або господарських зобов‘язань, примусовий захід виконання
податкового непогашеного зобов‘язання, запобіжний захід, передбачений КПК; 3)
описане майно – майно, щодо якого було застосовано процедуру фіксації наявного
майна, яка або передує його арешту чи конфіскації, або спрямована на забезпечення
збереження майна, не пов‘язаного з його арештом або конфіскацією, або речових
доказів, описаних у протоколах слідчих дій; 4) майно, що підлягає конфіскації за
рішенням суду – в адміністративних та кримінальних провадження, які застосовуються
на підставі рішення суду [139, с. 199].
З викладеного вбачається, що у ст. 388 КК закріплено бланкетні норми, для
встановлення змісту яких необхідно звернутись до інших нормативно-правових актів, а
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саме КПК, ЦК, Законами України «Про заставу», «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про іпотеку», «Про виконавче
провадження» та ін.
В цьому контексті доцільно звернути увагу на таке. Поняття «арешт майна»
закріплене як у КПК, так і у інших нормативно-правових актах.
Так, згідно із ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у
встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на
відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність
підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній
конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у
юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи
отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна [140].
Також відповідно до п.1 ч.1 ст.152 ЦПК накладення арешту на майно або кошти,
що належать відповідачеві і знаходяться у власності у нього або в інших осіб, є
заходом забезпечення позову [138]. Згідно із ст. 137 ГПК накладення арешту на майно
та (або) грошові кошти є заходом забезпечення позову, про що суд постановляє
відповідну ухвалу [139].
Також ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає, що
виконавець має право у процесі здійснення виконавчого провадження арештовувати,
опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно
із законом можливо звернути стягнення, а також накладати арешт на кошти та інші
цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у касах, на рахунках у банках,
інших фінансових установах та органах, що здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів [143].
Стаття 94 ПК передбачає підстави застосування адміністративного арешту як
засобу забезпечення вимог можливості сплати боргу платником податків. Арештоване
на підставі ст. 94.2 ПК майно юридичних чи фізичних осіб також слід віднести до
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матеріалізованих благ, що охороняються ч. 1 ст. 388 КК України. У такому випадку
будуть арештовані з метою забезпечення можливості сплати податкового боргу кошти,
матеріальні й нематеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за
правом власності або повного господарського відання, крім майна, на яке не може бути
звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків[144].
Таким чином, якщо правовою підставою арешту, який накладено на майно в
межах кримінальної процесуальної, цивільної процесуальної та господарської
процесуальної процедур, є судове рішення, то арешт в межах виконавчої процедури та
процедури забезпечення стягнення податків – на підставі рішень адміністративних
органів – державного виконавця та фіскальної служби.
Зі змісту ст. 388 КК не вбачається диференціації майна, яке перебуває під арештом
на підставі різних правових процедур на підставі законодавства різних галузей, з чого
випливає висновок про те, що предметом зазначеного злочину є майно, яке перебуває
під арештом незалежно від виду правової процедури, відповідно до якої на нього
накладено арешт.
Таким чином, предметом злочину, передбаченого ст. 388 КК, є майно, яке
характеризується особливим правовим режимом, а саме, майно, яке перебуває під
арештом, заставою, було піддано опису або підлягає конфіскацію, незалежно від виду
правової процедури (судового або позасудового порядку), на підставі якої такий
правовий режим виник.
Переважна кількість дослідників не виокремлює предмет злочинів, які посягають
на порядок виконання вироків суду. Разом з тим О. В. Чорна, досліджуючи
кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду у кримінальному
провадженні, обґрунтовує наявність предмета злочину, передбаченого ст. 389 КК –
ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, до якого відносить
грошові кошти, які повинен сплатити засуджений на підставі вироку суду [13, с. 135].
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На нашу думку, з такою позицією не можна погодитись, виходячи з такого.
Предмет злочину являє собою є матеріальні утворення, наділені ознаками, які прямо
названі у кримінальному законі чи випливають із інших ознак складу злочину і за
вчинення посягання щодо яких передбачена кримінальна відповідальність [34, с. 173].
Також предмет злочину визначається як речі та інші предмети матеріального світу, у
зв‘язку з якими або з приводу яких здійснюється злочин, або впливаючи на які, винний
посягає на суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом [145, с. 146].
Натомість у ст. 389 КК не названі грошові кошти як предмет злочину, і з її змісту
не випливає жодна з ознак, яка дозволяла б їх ідентифікувати як предмет злочину.
Більше того, ст. 389 КК передбачає відповідальність не лише за ухилення від
відбування покарання у виді штрафу та виправних робіт як покарань, які можуть мати
грошовий еквівалент, а й за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та у виді громадських
робіт, які не пов‘язані з грошовими коштами. Враховуючи, що предмет злочину
становить факультативну ознаку злочину, злочин, передбачений ст. 389 КК, є
безпредметним.
Також, на нашу думку, безпредметним є злочин, передбачений ст. 389-2 КК, тобто
злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт, оскільки з ознак злочину, визначених ст. ст. 389 КК, не вбачається
наявність предмету матеріального світу, стосовно якого вчиняється злочин.
Водночас доцільно погодитись з позицією О. В. Чорної про те, що предметом
злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, а саме умисного невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості, є вирок, яким затверджено угоду про
примирення або про визнання винуватості, умови яких не виконуються.
При цьому предметом такого злочину як невиконання обмежувальних заходів,
обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК),
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О. В. Чорна називає судове рішення, яким судом призначено обмежувальні заходи,
приписи або призначено проходження програми для кривдників [13, с. 136].
Фактично у ст. 390-1 КК встановлено кримінальну відповідальність за умисне
невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 цього КК, умисне
невиконання обмежувальних приписів, або умисне ухилення від проходження
програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом,
передбачених статтею 91-1 КК. Зі ст. 91-1 КК вбачається, що в інтересах потерпілого
від злочину, пов‘язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав,
передбачених КК, від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може
застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька
обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути
покладені такі обов‘язки: 1) заборона перебувати в місці спільного проживання з
особою, яка постраждала від домашнього насильства; 2) обмеження спілкування з
дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її
присутності; 3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка
постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати,
тимчасово чи систематично перебувати у зв‘язку з роботою, навчанням, лікуванням чи
з інших причин; 4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка
постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв‘язку чи
електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 5) направлення для
проходження програми для кривдників або пробаційної програми. Таким чином,
обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство
встановлюються тим самим обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання,
ухвалою суду про звільнення з підстав, передбачених КК, від кримінальної
відповідальності чи покарання або судовим рішенням про видачу обмежувального
припису, виданим на підставі ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію
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домашньому насильству» в порядку, передбаченому ЦПК [141]. З огляду на викладене
предметом зазначеного злочину є обвинувальний вирок або ухвала суду, яким особі
призначено обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє
насильство, або щодо яких винесено обмежувальний припис.
Злочини, обумовлені

ухиленням від

відбування

покарань, пов‘язаних з

позбавленням або обмеженням свободи, а саме ухилення від відбування покарання у
виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст. 390 КК), втеча з місця позбавлення
волі або з-під варти (ст. 393 КК), втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст.
394 КК) є безпредметними, з огляду на відсутність у зазначених статтях кримінального
закону його ознак.

2.2. Об’єктивна сторона злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення
Об‘єктивна сторона складу злочину – це зовнішній прояв злочину, що
характеризується суспільно небезпечним діянням (дією або бездіяльністю), суспільно
небезпечними наслідками, причинним зв‘язком між діянням та наслідками, місцем,
часом, обстановкою, способом скоєння злочину [146, с. 213].
Невиконання судового рішення (ст. 382 КК). У ст. 382 КК встановлено
відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що
набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Тобто ст. 382 КК передбачає
два альтернативні діяння, які характеризують об‘єктивну сторону складу зазначеного
злочину. Разом з тим і невиконання судового рішення, і перешкоджання його
виконанню, охоплюються поняттям «порушення порядку виконання судового
рішення», з огляду на що зазначені поняття співвідносяться як частина та ціле.
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Невиконання судового рішення характеризується бездіяльністю зобов‘язаної
особи щодо вчинення нею дій, спрямованих на виконання судового рішення. При чому
способи невиконання судового рішення можуть бути різноманітними: 1) пряма і
відкрита відмова від виконання судового рішення, висловлена в усній або письмовій
формі; 2) невжиття заходів для виконання судового рішення за відсутності прямої
відмови [147, с. 1943; 148, с. 811].
О. С. Чорна висловила позицію щодо доповнення ст. 382 КК такою формою
злочинної поведінки, як «неналежне виконання судового рішення», що включатиме
«часткове виконання судового рішення» і «надмірно тривале виконання» судового
рішення. Така пропозиція ґрунтується на поділі ключових понять об‘єктивної сторони
складу невиконання судового рішення на родові («невиконання» і «неналежне
виконання») та видові, які охоплюють часткове виконання судового рішення та
надмірно тривале виконання судового рішення [4, с. 90-91].
На нашу думку, з такою пропозицією погодитись не можна, виходячи з такого.
По-перше, поняття «часткове виконання судового рішення» та «надмірно тривале
виконання судового рішення» передусім є оціночними, що має своїм наслідком
неможливість їх чіткого визначення. У практиці ЄСПЛ формулювання «надмірна
тривалість» вживається в контексті розумності строку, яка визначається відповідно до
критеріїв, випрацюваних практикою ЄСПЛ. Дослідницею фактично пропонується
встановлювати надмірність такої тривалості скрізь призму справедливості з
врахуванням критерїів, розроблених у рішеннях ЄСПЛ [4, с. 102]. Проте, по-перше,
оцінка при встановленні ознак кримінального правопорушення через критерії рішення
ЄСПЛ сама по собі суперечить положенням абзаца другого ст. 1 КК, згідно із яким
саме КК визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, та змісту ч. 1 ст. 6
КК, згідно із якою злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв під
час вчинення цього діяння. З цього випливає неможливість встановлення ознак
злочину на підставі інших джерел права, ніж кримінальний закон, навіть якщо мова
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йде про практику ЄСПЛ. По-друге, практика ЄСПЛ є динамічною, що з врахуванням
вимоги ч. 1 ст. 6 КК значно ускладнить кваліфікацію невиконання судового рішення як
надмірно тривалого як з огляду на можливість зміни позиції ЄСПЛ, так і через
встановлення змісту критеріїв, які застосовувались ЄСПЛ під час вчинення
відповідного діяння. По-третє, враховуючи, що однією із обов‘язкових умов
правильності застосування рішення ЄСПЛ є релевантність судового рішення, проєкція
такої релевантності на механізм кримінально-правової кваліфікації також не сприятиме
кваліфікації діяння за відповідною частиною ст. 382 КК. Крім цього, у своїх рішеннях
ЄСПЛ неодноразово зазначав про принцип автономного тлумачення понять, тобто на
його непов‘язаність з національним законодавством.
Що

стосується

пропозиції

доповнити

ст.

382

КК

положеннями

про

відповідальність за «часткове виконання судового рішення», то враховуючи, що і
часткове, і повне невиконання судового рішення, фактично характеризуються одними
наслідками, залишається незрозумілим критерій такої диференціації. Крім цього,
часткове виконання судового рішення може бути результатом не вчинення певної дії,
або бездіяльності, спрямованої на ухилення від його виконання, та які є виявом
свідомої волі особи, а бути зумовленими іншими чинниками, наприклад, неможливість
вчинити певню дію без надмірного тягаря для особи, нестача коштів тощо. З таких
умов виникає питання про доцільність притягнення особи до кримінальної
відповідальності, зокрема, в контексті наявності інших правових засобів (наприклад,
встановлення певного порядку виконання судового рішення).
О. Р. Романишин визначає перешкоджання виконанню судового рішення як дії, які
суттєво ускладнюють чи унеможливлюють виконання судового рішення [5, с. 105]. На
відміну від невиконання судового рішення, зміст якого полягає у бездіяльності,
перешкоджання виконанню судового рішення характеризується активними діями,
вчиненими з метою недопущення виконання судового рішення. Такі дії можуть
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полягати у забороні підлеглим виконувати судовий акт, підкуп або обман державного
виконавця, погрози або насильство щодо нього тощо [136, с. 112].
Г. І.

Богонюк

обґрунтовує

доцільність

запровадження

кримінальної

відповідальності за завуальоване невиконання рішення суду – коли особа прямо не
відмовляється від його виконання, однак своїми діями (чи бездіяльністю) створює
передумови для його невиконання» [67, с. 57]. На думку В. І. Тютюгіна, зазначене
діяння охоплюється ознаками об‘єктивної сторони складу злочину, що розглядається,
оскільки невиконання судового рішення може мати і характер ухиляння, коли особа,
хоча відкрито і не відмовляється від виконання судового акта, докладає певних зусиль,
які фактично роблять неможливим його виконання (умисно не розпечатує пошту, не
приймає державного виконавця, направляє документ не за адресою тощо) [136, с. 112].
На нашу думку, таке ухилення, незалежно від його явності чи приховування
(«завуальованості»), охоплюється ознаками об‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК. Проте з огляду на активний характер дій, які вчиняються з
метою ухилитись від виконання судового рішення або ускладнити його виконання,
вони становлять перешкоджання судовому рішенню, оскільки невиконання судового
рішення, яке набрало законної сили, полягає у невжитті службовою особою
передбачених законом заходів щодо його виконання. Саме ж невиконання рішення
суду може полягати у таких діях службової особи, що фактично унеможливлюють його
виконання [147]. Також активні дії, які виступають способом невиконання судового
рішення, можуть отримати самостійну кримінально-правову оцінку за наявності в них
ознак самостійного складу злочину [148, с. 44].
Окремі науковці наголошують на тому, що диспозиції норм, закріплених у
ст. 382 КК, є бланкетними [5, с. 105]. При бланкетному способі викладу елементів
правової норми немає конкретного посилання, але окремі елементи формулюються у
спеціальних правилах, які вбачаються з тексту правової норми [149, с. 251].
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В контексті ч. 1 та ч. 2 ст. 382 КК такі спеціальні правила визначені не лише
безпосередньо у судовому рішенні, але й приписами нормативно-правових актів, які
регламентують порядок виконання судового рішення, серед яких Закон «Про
виконавче провадження».
Це підтвержується практикою ВС, який у постанові від 29 жовтня 2019 року у
справі № 509/255/14-к висловився таким чином: «…наявність у диспозиції ч. 1 ст. 382
КК словосполучень «невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду» та
«перешкоджання їх виконанню» вказують на її бланкетний характер, адже для
розкриття змісту такої диспозиції у кожному конкретному випадку суб`єкт
правозастосування повинен звертатися до тексту самого судового рішення, а також до
норм законодавства, які визначають порядок реалізації відповідних судових приписів.
Обов`язковою умовою настання відповідальності за невиконання судового рішення є
наявність у цьому рішенні вимоги зобов`язального чи забороняючого характеру.
…Залежно від характеру такої вимоги невиконання судового рішення може
проявлятися у бездіяльності зобов`язаної особи щодо здійснення передбачених
законом або визначених судом заходів, спрямованих на виконання цього рішення, або
ж у вчиненні дій, які прямо заборонені у самому судовому рішенні. Стосовно ж
відповідного обов‘язкового припису, який міститься у судовому рішенні, то він може
вимагати як певної одноразової дії, так і багаторазового виконання чи тривалого у часі
утримання від вчинення певних дій» [150].
На думку М. О. Букач, у диспозиції ст. 382 КК доцільно відобразити те, що
об‘єктивна сторона невиконання судового рішення може виражатися не тільки у
повному невиконанні судових рішень, що набрали законної сили, а ще й у
неналежному (частковому) їх виконанні [151, с. 44]. На нашу думку, неналежне, в тому
числі часткове невиконання судового рішення, характеризується таким самим
результатом, що й невиконання судового рішення у повному обсязі: рішення суду не
виконано, а дії, які судом зобов‘язано вчинити, не здійснені. З огляду на це закріплення
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такої ознаки у ст. 382 КК як неналежне (часткове) виконання судового рішення не
сприятиме вдосконаленню кримінального законодавства. При цьому, часткове
виконання судового рішення має значення при встановленні ознак і умислу на
подальше невиконання судового рішення, а, отже, має розглядатись у контексті ознак
суб‘єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК.
Об‘єктивна сторона злочину вичерпується вчиненням певного діяння (дії чи
бездіяльності), і саме з цього моменту злочин визнається закінченим і набуває
характеру триваючого злочину [136, с. 111].
Як зазначають М. І. Хавронюк та О. О. Дудоров для визначення моменту
закінчення злочину, передбаченого ст. 382 КК, важливим є встановлення моменту
надходження судового рішення до особи, яка повинна його виконувати, і строку
виконання судового рішення, який визначено законом або судом [152, с. 811].
Наприклад, окремі судові рішення підлягають негайному виконанню. Так,
відповідно до ст. 430 ЦПК визначає перелік судових рішень у цивільних справах, у
яких суд допускає негайне виконання рішень у справах [141]. У ст. 371 КАС закріплено
імперативну норму про негайне виконання судових рішень у справах, визначених цією
статтею [153]. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути
визначені у самому судовому рішенні (ст. 372 КАС). ГПК не встановлює строк
виконання остаточних судових рішень [142]. При цьому відповідно до ст. 431 ЦПК та
373 КАС виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа,
виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції [142, 145]. У ст. 433
ЦПК передбачено підстави для поновлення пропущеного строку для пред‘явлення
виконавчого документа до виконання, а ст. 435 ЦПК та ст. 378 КПК – порядок та
підстави відстрочення і розстрочення виконання рішення суду [140, 141]. Аналогічні за
змістом правові норми закріплені у статтях 327, 331 ГПК [142].
Таким чином, момент вчинення злочину, передбаченого ст. 382 КК, у формі
умисного невиконання судового рішення, визначається: 1) закінченням строку
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виконання судового рішення, безпосередньо визначеного у судового рішенні;
2) закінченням строку виконання судового рішення, визначеного законодавством, якщо
рішення суду не виконане добровільно. Примусове виконання судових рішень
здійснюється органами і особами, визначеними Законом України «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»,
зокрема, органами державної виконавчої служби, які входять до системи органів
примусового виконання рішень Міністерства юстиції України. В такому аспекті
виникає питання чи обумовлюється момент закінчення злочину у формі умисного
невиконання судового рішення моментом пред‘явлення виконавчого документа до
виконання. Водночас такий підхід характеризується такими недоліками: 1) фактично
ототожнює примусове виконання судового рішення та його умисне невиконання; 2)
неможливістю визначити момент закінчення злочину у тих випадках, коли стягувач не
пред‘являє виконавчий документ до примусового невиконання. Крім цього, відповідно
до ч. 4 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» щодо виконання рішень
немайнового характеру, то виконавець у постанові про відкриття виконавчого
провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10
робочих днів. Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону України «Про виконавче провадження»
у разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення, якщо таке
рішення може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу
досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального
правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення, передбачених
цим законом [143]. З викладеного випливає, що моментом закінчення злочину у формі
невиконання рішення суду немайнового характеру є повторне невиконання дій,
зазначених у судовому рішенні та постанові про відкриття виконавчого провадження.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону «Про виконавче провадження» у разі
повторного невиконання рішення боржником без поважних причин у встановлений
виконавцем строк рішення, що зобов‘язує боржника виконати певні дії, та рішення про
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поновлення на роботі, виконавець накладає на нього штраф та звертається до органів
досудового

розслідування

з

повідомленням

про

вчинення

кримінального

правопорушення. Також ч. 2 ст. 76 зазначеного закону встановлює, що за наявності
ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає
виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче
провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів
досудового

розслідування

з

повідомленням

про

вчинення

кримінального

правопорушення [143]. З викладеного вбачається, що момент вчинення злочину,
передбаченого

ч. 1 ст. 382 КК, є обумовленим не пред‘явленням виконавчого

документа до виконання, а поведінкою особи в ході виконавчого провадження,
спрямованою на уникнення обов‘язку вчинити дії, спрямовані на виконання рішення
суду, під час виконавчого провадження. В такому випадку закінченням строку
виконання судового рішення є строк його виконання, встановлений виконавцем в
порядку та на підставі Закону України «Про виконавче провадження», сплив якого
становить момент вчинення злочину, що розглядається. На нашу думку, доцільно
погодитись з позицією В. І. Луганського про те, що передумовою притягнення особи
до відповідальності за злочин, передбачений ст. 382 КК, є фіксування факту умисного
невиконання судового рішення виконавцем в ході його примусового виконання, що
свідчить про збереження у ст. 382 КК адміністративної преюдиції, оскільки, беручи до
уваги положення Закону України «Про виконавче провадження» можна стверджувати
про відсутність механізму притягнення особи до кримінальної відповідальності за
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК, без дотримання процедури
примусового виконання судового рішення [154, с. 235].

На користь цієї позиції

свідчить судова практика, відповідно до якої притягненню особи до кримінальної
відповідальності за умисне невиконання рішення суду передує виконавче провадження
[155].
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Проте ч. 4 ст. 382 КК передбачає відповідальність на умисне невиконання
службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення Конституційного Суду України та умисне
недодержання нею висновку Конституційного Суду України. Якщо порядок виконання
рішень ЄСПЛ регламентовано Законами України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче
провадження», то порядок виконання рішень КС України не визначений у
законодавстві. Виходячи з відсутності механізму виконання рішення суду, момент
вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК, не є обумовленим процедурою
виконавчого провадження, а тому злочин є закінченим з моменту відмови від
виконання відповідного рішення КС України.
Як зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у «Щорічній
доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в
Україні» після прийняття відповідного рішення КС через відсутність у законодавстві
чіткого механізму виконання таикх рішень відповідними органами державної влади
продовжують застосовуватись норми законодавства, визнані неконституційними,
оскільки до відповідних законодавчих актів не внесено змін, обумовлені рішенням КС
України [156, с. 25-26].
При цьому постанови Великої палати КС, винесені за результатами розгляду справ
за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших
правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
щодо офіційного тлумачення Конституції України, є судовими рішеннями, дія яких
поширюється на невизначене коло осіб, тобто відсутня персоналізованість виконання
рішення КС України. В такому випадку виникає питання щодо розмежування між
умисним невиконанням службовою особою рішення КС України як ознаки об‘єктивної
сторони злочину та правозастовчою діяльністю, яка здійснюється в межах
законодавства, чинного на момент ухвалення певного рішення або винесення акту.
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Прикладом такого правозастосування є практика окремих апеляційних судів після
прийняття рішенням КС України від 13 червня 2019 року № 4-р/2019 у справі № 3208/2018 (2402/18), яким визнано такими, що не відповідають Конституції України,
положення ч. 2 ст. 392 КПК щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження
ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час
судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.
З огляду на відсутність оперативного внесення змін до КПК окремі апеляційні суди,
отримавши апеляційну скаргу на ухвалу суду про продовження строку тримання під
вартою, постановлену під час судового провадження в суді першої інстанції,
відмовляли у відкритті апеляційного провадження, посилаючись на те, що оскаржувані
ухвали, постановлені до прийняття відповідного рішення КС України, а, отже, норми
ч. 2 ст. 392 КПК на момент постановлення ухвали не передбачали можливості
оскарження відповідної ухвали [157]. Лише після оскарження ухвали про відмову у
відкритті апеляційного провадження до суду касаційної інстанції та постановлення
ухвали про її скасування апеляційні суди відкривали апеляційні провадження на ухвалу
суду про продовження строку тримання під вартою, постановлену під час судового
провадження в суді першої інстанції [158].
На нашу думку, існування таких невизначених правових ситуацій, які не
дозволяють відмежовувати неправильне правозастосування та злочинну поведінку
свідчить про доцільність декриміналізації норми про притягнення до кримінальної
відповідальності за невиконання рішення КС України.
Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали
законної сили, або перешкоджання їх виконанню, якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб (ч. 3 ст. 382 КК), є закінченим злочином з
моменту настання таких наслідків. Як зазначає В. П. Мороз, розвиваючи думку
О. М. Миколенка, при досліджені шкоди від злочинів ефективним способом її
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визначення залишається виділення якісних (наприклад, нематеріальна шкода),
кількісних (наприклад, матеріальна шкода) і сукупних оціночних ознак, до яких
належать оціночні ознаки, які, маючи складну внутрішню структуру, змушують
правозастосовника звертатися як до якісних, так і до кількісних критеріїв оцінки
[159, с. 532]. При цьому поняття істотної шкоди, зокрема, у контексті злочинів у сфері
службової діяльності визначено судовою практикою. Зокрема, правову позицію щодо
тлумачення і застосування положень частини першої статті 365 КК висловлено
Верховним Судом України у постанові від 27 жовтня 2016 року у справі № 5-99кс16.
Згідно з цією позицією визначені у ч. 1 ст. 365 КК наслідки можуть становити не лише
майнову шкоду, а і включати прояви немайнової шкоди, але тільки ті, які можуть
одержати майнове відшкодування (як істотна шкода може враховуватися будь-яка за
характером шкода, якщо вона піддається грошовій оцінці та відповідно до такої оцінки
досягла встановленого розміру). Зокрема, як зазначено у наведеній постанові
Верховного Суду України, за конкретних обставин справи, наслідки нематеріального
характеру, які піддаються грошовій оцінці (реальна шкода) та відповідно до такої
оцінки досягли встановленого розміру («істотної шкоди» чи «тяжких наслідків») із
заподіянням шкоди охоронюваним Конституцією України чи іншими законами правам
та

свободам

людини

і

громадянина

(соціального,

політичного,

морального,

організаційного чи іншого характеру), можуть бути із: спричинення фізичної шкоди витрати на лікування чи протезування потерпілої особи; порушення законних прав та
інтересів громадян - витрати на відновлення таких прав (виплати незаконно взятому
під варту чи ув'язненому або незаконно звільненому з роботи чи навчання,
відшкодування за невиконання судового рішення, компенсація шкоди від поширення
відомостей, які ганьблять особу тощо); політичної шкоди (витрати на проведення
нових виборів та заходів антитерористичного характеру тощо); організаційної шкоди
(витрати на відновлення роботи установи). Верховний Суд України акцентував увагу,
що обчислення розміру таких витрат має бути належним чином підтверджено (в тому
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числі цивільним позовом як підтвердження факту та розміру реальної майнової шкоди)
[160]. Зазначені висновки знайшли своє підтвердження у практиці Великої Палати ВС
[155].
Оскільки зміст кримінально-правової норми слід тлумачити у системному зв‘язку
з іншими положеннями КК та уніфікованості термінології кримінального закону,
вважаємо, що таке розуміння істотної шкоди, має бути поширеним не лише на статті
364-365 КК, але й на інші діяння, передбачені КК, в тому числі на ч. 3 ст. 382 КК. З
огляд на викладене, ми погоджуємся з позицією О. Р. Романишин щодо доцільності
закріплення у ст. 382 КК примітки, яка б визначала поняття істотної шкоди, в тому
числі її матеріальний розмір за зразком примітки до ст. 364 КК [163, с. 83].
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або
майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК). Частина ст. 388 КК
передбачає такі діяння, вчинені з коштами та майном на яке накладений арешт або яке
перебуває в заставі, під обтяженням або підлягає конфіскації:
1) розтрата – незаконне безоплатне використання або витрачання майна
[136, с. 117];
2) відчуження – вчинення дій, пов‘язаних з переходом прав від одного суб‘єкта до
іншого. Відчуження майна може здійснюватись як за волевиявлення власника шляхом
укладення цивільно-правових договорів або у випадках, передбачених законом у
примусовому порядку – за рішенням органів державної влади шляхом вилучення в
інтересах суспільства, безоплатної конфіскації. Лише добровільне відчуження майна
охоплюється ознаками злочину, передбаченого ст. 388 КК. При цьому необхідно
звернути увагу на те, що предметом складу злочину, що розглядається, серед іншого, є
заставлене майно. Цивільне законодавство не забороняє відчуження майна за згодою
заставодержателя. Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про заставу» застава
зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права,
що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи; застава зберігає
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силу і у випадках, коли у встановленому законом порядку відбувається уступка
заставодержателем забезпеченої заставою вимоги іншій особі або переведення
боржником боргу, який виник із забезпеченої заставою вимоги [163]. Таким чином,
незаконне відчуження заставленого майна фактично є порушенням цивільно-правового
зобов‘язання, похідного від договору застави.
В юридичній літературі вже були висвітлені думки про те, що порушення
зобов‘язань, що випливають із договору застави і повинні тягти за собою санкції,
передбачені таким договором. Так, О. О. Дудоров дотримується позиції про те, що
криміналізація незаконних дій із заставленим майном стала необґрунтованим
втручанням у сферу цивільно-правових і господарських відносин, спробою на
законодавчому рівні перекласти ризик невиконання умов правочину застави з пліч
заставодержателя на плечі заставодавця (як правило, споживача фінансових послуг)
[24, с .5]. М.І. Омельяненко, виходячи з того, що невиконання володільцем предмета
застави своїх обов‘язків за своєю юридичною природою є цивільним деліктом і не
становить суспільної небезпеки, притаманної злочину, пропонує виключити з назви і
диспозиції ч. 1 ст. 388 КК слова «заставленого майна» та «із заставленим майном»
[10, с. 188-189].
Проте розміщення ст. 388 КК у розділі «Злочини проти правосуддя» обумовлює
розуміння цього злочину саме як діяння, спрямованого на незаконне розпорядження
предметом майном, яке є предметом застави і на яке може бути здійснено звернення
стягнення не на підставі цивільно-правового договору, а на підставі судового рішення.
Виходячи з цього, ми підтримуємо позицію О. Р. Романишин щодо того, що ст. 388 КК
є кримінально-правовим засобом охорони порядку виконання судових рішень в частині
вирішення судами спірних питань майнового характеру.
3) приховування та підміна – форми його утаювання, за допомогою різних форм
обману, які перешкоджають пред‘явленню, видачі та вилученню майна, в тому числі
заміна майна та інше [145, с.1057];
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4) пошкодження та знищення майна – здійснення протиправного руйнуючого
впливу на майно, внаслідок якого воно повністю або частково втрачає свою цінність та
не може бути використано за призначенням [135, с. 1058];
5) інші незаконні дії.
Таким чином, ст. 388 КК передбачає невичерпний перелік незаконних дій, які
можуть бути вчинені із майном, що є предметом злочину, що розглядається. На нашу
думку, закріплення у диспозиції норми, закріпленої у ст. 388 КК, такого переліку дій є
недоцільним. Перш за все, зміст поняття «незаконні дії» мають бути встановлені за
допомогою змісту іншого нормативно-правового акту, який має передбачати або
заборону вчинення із майном певних дій, або правовий режим його використання, а
тому включають в себе невизначене коло діянь, різних за ступенем як суспільної
небезпечності, так і нормативної врегульованості. По-друге, підміна є одним із
способів приховування майна, а отже, вказівка у правовій нормі водночас і на
загальний вид незаконної дії, і на спеціальний є надмірною деталізацією. З огляду на це
виклад ознак об‘єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 388 КК, має бути
уточнений. На нашу думку, є доцільним спростити диспозицію ч. 1 ст. 388 КК,
виключивши таке діяння як «підміна майна» та «інші незаконні дії» з огляду на їх
невизначеність.
Злочин, що розглядається, є закінченим з моменту вчинення дій, передбачених
ч. 1 ст. 388 КК, оскільки на момент пред‘явлення вимоги майно у особи відсутнє.
У ч. 2 ст. 388 КК встановлено відповідальність за дії, передбачені ч. 1 цієї статті,
вчинені щодо майна, що підлягає конфіскації за рішенням суду. На думку В. В.
Сташиса, В. Я. Тація, передбачена у ч. 2 ст. 388 КК, є ознакою кваліфікованого складу
злочину, оскільки опис майна й накладення на нього арешту завжди передують його
конфіскації [11, с. 7]. Натомість О.О. Дудоров, М. І. Омельяненко, О. О. Соболева
дотримуються позиції про те, що злочини, передбачені у ч. 1 та ч. 2 ст. 388 КК, є
суміжними складами з огляду на те, що конфіскація майна за рішенням суду, що
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набрало законної сили, можлива, коли арешт чи опис останнього не проводився [23, с.
5].
Оскільки конфіскація майна здійснюється на підставі рішення суду, яким
призначено це покарання або вид стягнення, вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 388
КК, із зазначеним майном посягає саме на порядок виконання рішення суду. З огляду
на це має місце дубльованість ознак об‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 388 КК, оскільки незаконні дії, вчинені із описаним або
арештованим майном, яке підлягає конфіскації за рішенням суду мають вести за собою
кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 388 КК, а не ч.1 ст. 388 КК. Проте так як
поняття «арешт» вжито у ч. 1 ст. 388 КК не лише у контексті виконання вироку, яким
призначено покарання у виді конфіскації майна, але й в контексті виконання судового
рішення про забезпечення позову у цивільному процесі, в такому випадку незаконні
дії, вчинені із описаним або арештованим майном, підлягають кваліфікації за ч. 1 ст.
388 КК.
Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ст. 389 КК).
Ознаками об‘єктивної сторони складу злочину, що розглядається, є невиконання
особою, яку вироком суду засуджено до покарання, не пов‘язаного із позбавленням
волі, а саме до штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною
діяльністю, громадських та виправних робіт. Доцільно звернути увагу, що ст. 389 КК
не передбачає кримінально-правових наслідків ухилення від покарання у виді
конфіскації майна, що на, на нашу думку, пов‘язано з закріпленням таких наслідків у ч.
2 ст. 388 КК.
На думку В. І. Тютюгіна, об‘єктивна сторона складу злочину, що розглядається,
полягає у бездіяльності, а саме в ухиленні від покарань, передбачених статтями 53, 55,
56, 57 КК [134; 136, с. 113]. О. В. Чорна тлумачить ухилення від відбування покарання
як невиконання засудженим покарання або невиконання умов його відбування
[14, с. 149]. Л. В. Чорнозуб наголошує на тому, що злочин, передбачений ст. 389 КК,
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може бути вчинений як шляхом «чистої бездіяльності» (наприклад, неявка для
відбування покарання, невиконання покладених на особу обов‘язків, обумовлених
призначенням покарання певного виду тощо), так і шляхом «змішаної бездіяльності»,
тобто шляхом вчинення певної активної дії, що тягне за собою стан невиконання
покарання [16, с. 12].
На нашу думку, ухилення від зазначених вище покарань може бути здійснено
шляхом активних дій. Наприклад, вироком Краснолиманського міського суду
Донецької області від 7 грудня 2016 року ОСОБА_1 засуджений за ч.1 ст.286 КК до
покарання у виді обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права керування
транспортними засобами строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК ОСОБА_1 звільнено
від відбування основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням строком
на 2 роки. ОСОБА_1 було ознайомлено з порядком та умовами відбування основного
та додаткового покарання, які передбачені статтями 34, 37 КВК, та попереджено про
кримінальну відповідальність за ч.1 ст.389 КК – ухилення від покарання не пов'язаного
з позбавленням волі, а саме займатися певною діяльністю з позбавленням права
керування транспортними засобами. 18 листопада 2017 року, ОСОБА_1 порушив
приписи вироку та керуючи автомобілем, вчинив адміністративне правопорушення,
передбачене ч. 1 ст.126 КУпАП, за що був притягнутий до адміністративної
відповідальності. З огляду на викладене, Краснолиманський міський суд Донецької
області дійшов висновку про те, що ОСОБА_1 ухиляється відбування додаткового
покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами вироком від 13
серпня 2018 року ОСОБА_1 засуджено за ч. 1 ст.389 КК до покарання у виді
обмеження волі строком на 1 рік (№ 236/822/18). Таким чином, ОСОБА_1, порушивши
кримінально-правову заборону керувати транспортними засобами, вчинив активну
дію [164].
Також вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_2 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК,
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оскільки судом встановлено, що ОСОБА_2, будучи засудженим вироком цього ж суду
від 22 січня 2019 року до покарання у виді 120 годин громадських робіт, неодноразово
не з‘являвся для подальшого направлення для відпрацювання громадських робіт, при
цьому змінивши місце проживання та виїхавши на заробітки за межі міста, про що не
повідомив уповноважений орган з питань пробації (№176/2/19) [165].
З викладеного вбачається, що ухилення від покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, також вчиняється шляхом дії, спрямованої на уникнення
негативних наслідків, зумовлених накладеними на особу обов‘язків вчинити певну дію
(сплатити штраф, прибути для виконання громадських або виправних робіт) або
утриматись від вчинення дії (не обіймати певні посади чи займатись певною
діяльністю). З огляду на викладене, слід погодитись з позицією С. П. Старосольської,
яка вважає, що під ухиленням від відбування покарання, не пов‘язаного з ізоляцією
особи, слід розуміти спрямовані на свідоме порушення встановлених правообмежень
діяння (дію чи бездіяльність) особи, яка відбуває призначений судовим рішенням, що
набрало законної сили, відповідний вид покарання, водночас наголошуючи, що на
необґрунтованості позиції, якою виражена думка про вчинення таких злочинів як
ухилення від відбування громадських робіт, ухилення від відбування виправних робіт
та ухилення від сплати штрафу (ч. 1, 2 ст. 389 КК) виключно у формі бездіяльності
[15, с. 92]
Необхідно звернути увагу на те, що положення КВК, визначають поняття
ухилення від покарання певного виду. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 35 КВК ухиленням від
відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю є невиконання засудженим обов‘язків, передбачених ст. 34 КВК, а
саме – виконувати судове рішення, надавати на вимогу уповноваженого органу з
питань пробації документи, пов‘язані з виконанням даного покарання; повідомляти
уповноважений орган з питань пробації про місце роботи і проживання чи їх зміну;
з‘являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації. Ч. 3 ст. 40 КВК
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закріплює, що ухиленням від відбування покарання у виді громадських робіт є:
1) 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; 2) 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. Відповідно
до ч. 6 ст. 46 КВК ухиленням засудженого від відбування покарання у виді виправних
робіт є: систематичне невиконання встановлених обов'язків; порушення порядку та
умов відбування покарання; вчинення проступку, за який його було притягнуто до
адміністративної відповідальності; допущення більше двох разів протягом місяця
прогулів, а також більше двох порушень трудової дисципліни протягом місяця або
поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп‘яніння [166].
З викладеного випливає, що у тих випадках коли йдеться про ухилення від
покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, у виді громадських робіт та виправних робіт, норми, закріплені у ст. 389
КК, є бланкетними, тобто для встановлення їх змісту потрібно звернутись до
відповідних положень КВК.
Також відповідно до ст. 26 КВК у разі несплати засудженим штрафу у строк,
передбачений частиною першою цієї статті, суд за поданням кримінально-виконавчої
інспекції розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або
заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або
позбавлення волі відповідно до закону. Причому розгляд питання про розстрочку
виплати штрафу обумовлений його несплатою, що включає в себе як несплату з
поважних причин (незадовільний майновий стан засудженого), так і вжиття
засудженим заходів для його сплати.
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Це

обумовлює

питання:

чи

передує

притягненню

до

кримінальної

відповідальності за ухилення від покарання у виді штрафу розстрочка виплати
несплаченої суми штрафу або заміна несплаченої суми штрафу покаранням у виді
громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону?
Ч. 5 ст. 53 КК передбачає заміну покарання у виді штрафу на покарання у виді
покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт або позбавлення волі, за
відсутності підстав для розстрочки виплати покарання. Також з вироків судів першої
інстанції, розміщених в ЄДРСР, вбачається, що суди розглядають провадження щодо
осіб, яким призначено покарання у виді штрафу, яким після несплати засудженим
штрафу, ухвалою суду було замінено покарання у виді штрафу на інший вид
покарання. З цього випливає, що засуджений, якому здійснено заміну покарання у виді
штрафу на інший вид покарання, в разі подальшого ухилення від відбування
покарання, притягається до кримінальної відповідальності за ухилення від відбування
покарання не у виді штрафу, а того покарання, на яке було здійснено заміну покарання.
Наприклад, розглядаючи кримінальне провадження за ч. 1 ст. 389 КК щодо ОСОБА_1,
яку було засуджено вироком від 3 квітня 2018 року за ч. 1 ст. 185 КК, до покарання у
виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, Вінницький
міський суд Вінницької області встановив, що ухвалою цього ж суду від 22 жовтня
2018 року засудженому ОСОБА_1 замінено покарання зі штрафу в на покарання у виді
50 годин громадських робіт. Суд визнав його винуватим у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 389 КК, констатувавши, що ОСОБА_1 покарання у виді
громадських робіт не відбув (№ 127/3254/19) [167].
Натомість Коростишівський районний суд Житомирської області, розглядаючи
кримінальне провадження щодо ОСОБА_1, яка не виконала покарання у виді штрафу,
призначеного вироком Коростишівського районного суду Житомирської області та
встановивши, що покарання у виді штрафу було замінене ухвалою цього ж суду на
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покарання у виді громадських робіт, визнав ОСОБА_1 винуватою в ухиленні від
відбування покарання у виді штрафу (№ 935/2159/19) [168].
З викладеного вбачається неоднаковість судової практики щодо правових
наслідків ухилення від відбування покарання у виді штрафу. Разом з тим з
ч. 5 ст. 52 КК випливає, що ухилення від виконання покарання у виді штрафу має своїм
наслідком не заміну покарання, а притягнення до кримінальної відповідальності за
ст. 389 КК. Заміна покарання у виді штрафу на інший вид покарання обумовлює
висновок про те, що в такому випадку особа ухиляється не від штрафу, а від покарання,
на яке було штраф замінено.
Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
(ст. 389-1 КК). Для встановлення змісту ознак об‘єктивної сторони злочину,
передбаченого ст. 389-1 КК необхідно звернутись до положень КПК, статті 471 та 472
якого визначають зміст відповідно угоди про примирення та про визнання винуватості.
Так, ст. 471 КПК передбачає, що в угоді про примирення зазначаються її сторони,
формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням
статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для
відповідного

кримінального

провадження

обставини,

розмір

шкоди,

завданої

кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов‘язаних
з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов‘язані вчинити на
користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його
призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з
випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473
цього Кодексу, наслідки невиконання угоди. Відповідно до ст. 472 КПК в угоді про
визнання

винуватості

зазначаються

її

сторони,

формулювання

підозри

чи

обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті)
закону

України

про

кримінальну

відповідальність,

істотні

для

відповідного

кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи
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обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення,
обов‘язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального
правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце),
умови

часткового

звільнення

підозрюваного,

обвинуваченого

від

цивільної

відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним
кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного,
обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від
його відбування з випробуванням, умови застосування спеціальної конфіскації,
наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу,
наслідки невиконання угоди [139].
Таким чином, ознаки об‘єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 389-1 КПК,
полягають

у

невиконанні

особою,

обов‘язків,

покладених

на

нею

угодою,

затвердженою судом.
На думку О. О. Книженко, О. В. Чорної та В. І. Тютюгіна, злочин, передбачений
ст. 389-1 КК, вчиняється виключно шляхом бездіяльності, яка полягає в невиконані або
ухиленні від виконання угоди про примирення або визнання винуватості [13, с. 155,
136, с. 152, 169, с. 78]. С. О. Ященко дотримується позиції про те, що об‘єктивна
сторона умисного невиконання угоди про примирення або визнання винуватості,
полягає в злочинній бездіяльності, що характеризується такими формами: 1)
невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (повне); 2)
неналежне виконання угоди про примирення або про визнання винуватості (часткове);
3) ухилення від виконання угоди про примирення або про визнання винуватості, що
характеризує активні дії злочинної бездіяльності, – порушення угоди про примирення
або про визнання винуватості [17, с. 3]. На нашу думку, невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості вчиняється не лише шляхом бездіяльності,
але й шляхом вчинення активної дії, що тягне за собою стан невиконання покарання.
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Серед науковців немає єдиної позиції щодо того, що охоплюється ухилення
засудженим від покарання, призначеного за згодою сторін та затвердженого судом,
ознаками об‘єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 389-1 КК. Так, на
думку М. І. Витязь, В. Неділька та М. Арманова, ухилення засудженого від відбування
покарання, призначеного вироком, яким затверджено угоду, оскільки ухилення
засудженого від призначеного покарання насамперед має розглядатися як інший
злочин проти правосуддя, який пов‘язаний з ухиленням від відбування відповідного
покарання (ст. 389, 390, 393 КК). Такі дії становлять ідеальну сукупність двох злочинів
проти правосуддя: ухилення від відбування покарання та умисне невиконання угоди
про визнання винуватості у скоєнні злочину [170, с. 85, 171, с. 97]. Натомість В. І.
Тютюгін та О.О. Книженко дотримуються позиції про те, що якщо особа ухиляється
від покарання, до якого вона була засуджена на підставі угоди про примирення або про
визнання винуватості, такі дії охоплюється ознаками злочину, передбаченого ст. 389
КК, і додаткової кваліфікації за ст. 389-1 КК не потребують, а кримінальна
відповідальність за умисне невиконання угоди, відповідальність за яке передбачена ст.
389-1 КК, має наставати лише у разі невиконання взятих на себе зобов‘язань,
зумовлених угодою [169, с. 680, 172, с. 78].
На думку Л. П. Палюх, ухилення засудженого на підставі угоди від покарання,
зазначеного у вироку, яким затверджено угоду, слід кваліфікувати за тією статтею КК
України, що передбачає відповідальність за ухилення від відповідного виду покарання
[124, с. 220].
Доцільно звернути увагу на те, яким чином це питання врегульовано у судовій
практиці. Так, у постанові ККС ВС від 20 березня 2019 року сформульовано висновок
щодо застосування норми права у подібних правовідносинах щодо кваліфікації дій
особи за ст. 389-1 КК. За змістом статей 471, 472, 475 КПК положення угоди щодо
узгодженого сторонами покарання та згоди підозрюваного, обвинуваченого на його
призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з
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випробуванням є такими, що зобов‘язують суд призначити узгоджене сторонами
покарання, якщо він дійде висновку про можливість затвердження угоди. Разом із тим,
ні положення статей 471, 472 КПК, ні зміст самої угоди про примирення чи визнання
винуватості не можуть тлумачитись як такі, що визначають певну особливу
матеріально-правову природу призначеного на підставі угоди покарання, що
відрізняється від аналогічного покарання, призначеного судом при здійсненні
кримінального провадження в загальному порядку (без угоди), або вказують на певний
особливий порядок відбування такого покарання, оскільки це суперечитиме
положенням

кримінального

та

кримінально-виконавчого

законодавства,

які

відповідних особливостей не визначають. У зв‘язку з цим ухилення від відбування
покарання, призначеного судом на підставі угоди, не можна розглядати як умисне
невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості в
розумінні ч. 5 ст. 476 КПК та ст. 389-1 КК. Натомість відповідне діяння підлягає
кваліфікації за відповідною частиною ст. 389 або ст. 390 КК (у залежності від виду
покарання) [1174].
На нашу думку, статті 471, 472 КПК докладно регламентують зміст угод про
примирення та визнання винуватості, причому узгоджене покарання та згода
підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та
звільнення від його відбування з випробуванням є лише частиною умов такої угоди, які
не дають підстав для диференціації покарання в контексті його відбування на таке, що
призначено судом у загальному порядку, та таке, на призначення якого надано згода
засудженим. З огляду на це, норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна розглядати як
спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки ухилення від
відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди судом. Тому доцільно
погодитись з позицією ККС ВС про те, що ухилення від відбування покарання,
призначеного вироком суду у провадженні на підставі угоди, кваліфікується за тою
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статтею кримінального закону, що передбачає відповідальність за ухилення від
покарання конкретного виду, і не потребує кваліфікації за ст. 389-1 КК.
Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт (ст. 389-2 КК). На відміну від ст. 389-2 КК, у якій лише
названо діяння, ознаки об‘єктивної сторони злочину, викладені у примітці до ст. 3892 КК. Зокрема, під злісним ухиленням особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт для цілей цієї статті слід розуміти
продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яку
притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 183-2 КУпАП,
тобто неприбуття 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 без
поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання
роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох
разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп‘яніння. Натомість відповідальність за
ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних
робіт передбачена у ст. 183-2 КУпАП. При цьому формулювання, вжите у примітці до
ст. 389-2 КК, «продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою,
яку притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 183-2 КУпАП»,
а також зміст приміток до зазначеної статті кримінального закону та ст. 183-2 КУпАП,
дають підстави для висновку про те, що одні й ті самі діяння характеризують
об‘єктивну

сторону

як

злочину

«Злісне

ухилення

особи

від

відбування

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», так і адміністративне
правопорушення «Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт», відрізняючись ознакою «злісність», яка у контексті ст. 3892 КК визначається повторністю вчинення дій, перелічених у примітці. Таким чином,
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злочин, передбачений ст. 389-2 КК характеризується адміністративною преюдицією, за
якої повторне вчинення адміністративного правопорушення особою, до якої вже було
раніше застосовано адміністративне стягнення, має своїм наслідком кримінальну
відповідальність.
До недоліків використання адміністративної преюдиції належать: 1) порушення
конституційної заборони на повторне покарання за одне й те саме діяння; 2)
відсутність відмежування між злочином та адміністративним правопорушенням; 3)
незалежно від кількості вчинених діянь адміністративне правопорушення не має ознак
злочину [174, с .57].
Проте багаторазове вчинення особою однорідних або одних і тих самих
правопорушень дає підстави вважати недостатнім застосування до особи лише
адміністративно-правових засобів примусу, що може обумовити криміналізацію
відповідного діяння, яке хоча і є адміністративним правопорушенням, але за своїм
характером та суспільною небезпечністю багаторазового вчинення завдає шкоди
правовідносинам, що перебувають під охороною кримінального закону. З огляду на це
не можна погодитись з висновком І. С. Яковець та О. Є. Лук‘янченка про те, що
закріплення дій, передбачених ст. 389-2 КК як самостійного складу злочину, породжує
низку негативних наслідків у правозастосуванні, а існування такого виду стягнення як
суспільно корисні роботи є неефективним [175, с. 150].
На думку зазначених дослідників, застосування ст. 389-2 КК стосовно особи, яка
злісно ухиляється від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт, є унеможливленим, оскільки адміністративне правопорушення
«Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт» є триваючим, тобто таким, що почавшись з протиправної дії чи
бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов‘язку [175, с.
151].
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Проте у триваючому злочині склад закінченого злочину має місце від моменту
вчинення злочинного діяння, але злочин безперервно триває на стадії закінченого
злочину до настання певної події, які припиняють «злочинний стан винного»
[176, с. 135]. Також ми поділяємо думку про необхідність розрізняти юридичний і
фактичний моменти закінчення триваючого злочину [177, с. 145]. Як слушно
зазначають І. О. Зінченко та В. І. Тютюгін, закінчення триваючого злочину можливе за
різних обставин: як ті, що «не залежать від волі особи, що вчиняє злочин (об'єктивні
причини) » і «фактори, що залежать від волі винного, коли він сам вчиняє дії,
спрямовані на припинення злочину (суб'єктивні причини)» [177, с. 146]. Триваючий
злочин характеризується безперервним здійсненням певного злочинного діяння і
закінчується внаслідок дій самої винної особи, спрямованих до припинення злочину
(явка з повинною), або настання подій, що перешкоджають вчиненню злочину
(затримання злочинця) [177, с. 147].
У

випадку,

що

розглядається,

моментом

який

припиняє

вчинення

адміністративного правопорушення, передбаченого 183-2 КУпАП, є притягнення особи
до адміністративної відповідальності за ухилення від особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт. Натомість притягнення
особи до кримінальної відповідальності за ст. 389-2 КК охоплює подальше діяння, яке
має місце після притягнення особи до адміністративної відповідальності. Разом з тим
не можна погодитись з викладом примітки до ст. 389-2 КК у чинній редакції через
вживання формулювання «продовження ухилення від відбування суспільно корисних
робіт», оскільки воно охоплює одне й те саме діяння, яке є підставою для притягнення і
до адміністративної, і до кримінальної відповідальності.
Також не можна погодитись з оцінкою законодавцем такого діяння як поява на
робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп‘яніння як
ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних
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робіт. Поняття «ухилення» означає намагання не робити чого-небудь, не брати участі у
чомусь, що синонімічним поняттю «уникнення» [178, с. 659].
Тому поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп‘яніння, на нашу думку, не є ухиленням особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт, а за своєю сутністю становить порушення
порядку

відбування

стягнення.

На

підставі

викладеного,

доцільно

замінити

формулювання «злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт», вжиті у ст. 389-2 КК та 183-2 КУпАП, на
формулювання «порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт».
Ухилення від покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі (ст. 390
КК). Об‘єктивну сторону складу цього злочину становлять альтернативні дії:
1) самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт;
2) систематичне

порушення

громадського

порядку

чи

встановлених

правил

проживання, вчинені особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі;
3) неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку
виїзду; 4) неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання
у виді позбавлення волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення
строку виїзду.
У літературі немає одностайної позиції щодо форми вчинення зазначеного
злочину. Зокрема, на думку В. І. Тютюгіна та Ю. В. Орла, залежно від форми прояву,
цей злочин може бути вчинений як у формі дії, так і бездіяльності [22, с. 215, 145, с.
1062]. О. М. Сокуренко дотримується позиції про те, що такий злочин може бути
вчинений шляхом змішаної бездіяльності – поєднання активної та пасивної поведінки,
за якої активні дії становлять обставину або спосіб вчинення бездіяльності [20, с. 20].
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На нашу думку, самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення
від робіт (ч. 1 ст. 390 КК) може бути вчинено шляхом дії, неповернення до місця
відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі
(ч. 3 ст. 390 КК), та неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває
покарання у виді позбавлення волі (ч. 4 ст. 390 КК) можуть бути вчинені шляхом
бездіяльності, тоді як систематичне порушення громадського порядку чи встановлених
правил проживання, передбачених підзаконними актами, вчинені особою, яка відбуває
покарання у виді обмеження волі можуть бути вчинені як шляхом дії, так і
бездіяльності в залежності від того в чому конкретно полягало порушення
громадського порядку чи встановлених правил проживання.
Обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони складу злочину є місце його вчинення
– територія установи, у якій особа відбуває покарання, або іншого місця у якому
перебуває засуджений, під час відбування покарання – визначеного адміністрацією
місця роботи, лікувального закладу тощо.
Злочин є закінченим з моменту вчинення засудженим одного із діянь,
передбачених ст. 390 КК: 1) з моменту самовільного залишення місця обмеження волі;
2) з дня, наступного після тієї дати, коли засуджений мав повернутись до місця
обмеження волі або позбавлення волі. Разом з тим для встановлення моменту
закінчення вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК у формах злісного
ухилення від робіт та систематичного порушення громадського порядку чи
встановлених правил проживання, необхідно встановити зміст ознаки злісності
ухилення та систематичності порушення. Положення КВК та підзаконних актів, які
регламентують порядок відбування покарання у виді обмеження волі не розкривають
поняття злісного ухилення від робіт. О. В. Бринзанська, посилаючись п. 16 постанови
Пленуму ВСУ № 2 від 26 березня 1993 року, у при розкритті поняття злісної непокори
вимогам адміністрації виправної установи відзначається відкритий, демонстративний
характер діяння суб‘єкта даного злочину, розкриває зміст ознаки злісності за аналогією
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із ст. 391 КК, наголошуючи, що злісному ухиленню від робіт теж властиві відкритість
та демонстративність відмови засудженого від виконання обов‘язку, покладеному на
нього ст. 59 КВК [21, с. 72]. О. В. Чорна, провівши аналогію із ст. 389-2 КК, тлумачить
ознаку злісності як невихід на роботу або відмову від роботи, визначеною
адміністрацією виправного центру більше двох разів на місяць без поважних причин, а
також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп‘яніння [13, с. 158].
Така думка є слушною, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 60 КВК праця засуджених
до обмеження волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил
прийняття на роботу, звільнення з роботи та переведення на іншу роботу. З цього
випливає, що необґрунтована відмова від виконання роботи, прогули, поява на роботі у
стані сп‘яніння та інші порушення трудової дисципліни, з врахуванням обмежень,
встановлених ст. 60 КВК, можуть бути ознаками ухилення засудженого від робіт.
О. М. Сокуренко також наводить кількісну характеристику злісного ухилення від
робіт, стверджуючи, що ухилення від робіт має визнаватись злісним лише тоді, коли
засуджений вчинить не менше трьох ухилень від роботи і за перші два з них до нього
будуть застосовані дисциплінарні стягнення [179, с. 130-131]. На нашу думку, такий
висновок не ґрунтується на ознаках об‘єктивної сторони злочину, що розглядається,
оскільки зі змісту ст. 390 КК не вбачається, що до особи має бути застосовано
дисциплінарне стягнення, як, наприклад, це прямо зазначено у ст. 391 КК (злісна
непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань). Також ми лише
частково погоджуємось з позицією Ю. В. Орела про те, що злісним є таке ухилення від
робіт, яке пов‘язане з прямою, демонстративною відмовою засудженого від обов‘язку
працювати або тривалим фактичним ухиленням від роботи з огляду на невизначеність
тривалості ухилення від роботи [22, с. 204]. На нашу думку, доцільно погодитись з
тими дослідниками, які відносять оцінку злісності ухилення до предмету судового
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розсуду з огляду на що злісний характер ухилення від робіт в кожному випадку
встановлюється судом [21, с. 72, 139, с. 1062, 180, с. 213].
З викладеного випливає, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 390 КК, вчинений у
формі злісного ухилення від робіт, є закінченим з моменту відмови засудженого від
виконання роботи або встановлення її фактичного невиконання за наявності обставин,
які обумовлюють висновок про злісність такого ухилення.
Щодо ознаки систематичності порушення громадського порядку чи встановлених
правил проживання, більшість дослідників виходить з того, що її зміст полягає у
вчиненні засудженим не менше трьох адміністративних (порушення громадського
порядку), а при порушенні правил проживання – не менше трьох дисциплінарних
проступків [145, с. 1062, 146, с. 934]. Зокрема, як систематичне порушення
громадського порядку можуть бути кваліфіковані дрібне хуліганство, порушення тиші
в громадських місцях та інші діяння, в тому числі передбачені гл. 14 КУпАП,
положення якого, як випливає зі змісту ст. 390 КК, не можуть бути застосовані до
засуджених, які перебувають в установі відбування покарання [21, с. 73].
Систематичне порушення встановлених правил проживання полягає у порушенні
засудженим заборон, встановлених правилами внутрішнього розпорядку виправного
центру.
Наприклад, Самарський районний суд м. Дніпропетровська вироком від 17 травня
2019 року, визнав ОСОБА_1, який відбуває покарання у виді обмеження волі, винним у
вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 390 КК, оцінив як систематичне порушення
встановлених правил проживання, такі діяння: 1) зберігання одноразового медичного
шприця об`ємом 2 мл та 2 голок, що було виявлено 28 червня 2018 року, за що йому 09
липня 2018 року йому оголошено стягнення «догана»; 2) зберігання аудіоколонок, 3
виделок, 1 канцелярського ножа із 2 змінними лезами, саморобного виробу із
пластикової пляшки для куріння із слідами використання, за що 30 серпня 2018 року
йому було оголошено стягнення у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора

136
строком на 5 діб; 3) 31 жовтня 2018 року було виявлено факт вживання засудженим
наркотичних речовин, за що 20 листопада 2018 року засудженому було оголошено
стягнення у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора строком 7 діб; 4) 10 грудня
2018 року ОСОБА_1 в категоричній формі відмовився від виконання вимог зайняти
своє спальне місце у відділенні, визначеному адміністрацією установи, за що 12 грудня
2018 року йому оголошено стягнення «догана»; 5) 14 грудня 2018 року засуджений
перебував у стані наркотичного сп`яніння, за що йому було оголошено стягнення
«сувора догана». Кожне із зазначених діянь порушувало приписи пункту 3 розділу 3
«Правил внутрішнього розпорядку установи виконання покарань», затверджений
наказом Міністерства юстиції України №2186/5 від 29 грудня 2014 року. Своїми
умисними діями, направленими на систематичне порушення встановлених правил
проживання, ОСОБА_1 вчинив 6 дисциплінарних проступків, тим самим систематично
порушував встановлені для засуджених правила проживання в Державній установі
«Ігренський виправний центр (№133)» (№ 206/682/19) [183].
На нашу думку, для встановлення ознаки систематичності необхідно не лише
встановити кількісний показник вчинених засудженим порушень громадського
порядку чи встановлених правил проживання, але й взяти до уваги проміжок часу,
протягом якого здійснюються такі порушення. З наведеного вище вироку суду
спостерігається, що 6 порушень правил проживання були вчинені засудженим
протягом липня – грудня 2018 року, тобто у відносно нетривалий період часу (до
півроку), що з врахуванням їх змісту (зберігання заборонених предметів, вживання
наркотичних речовин), свідчить про протиправну спрямованість та систематичність
вчинення порушень. При цьому, на нашу думку, ознака систематичності є відсутньою в
тому разі, якщо засуджений вчиняє більше трьох порушень встановлених правил
проживання, але протягом більш тривалого періоду часу, що зумовлює необхідність
брати до уваги співвідношення між кількістю порушень, їх змістом та часовим
проміжком їх вчинення.
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Доцільно звернути увагу на те, на що, на відміну від таких форм об‘єктивної
сторони складу злочину, передбаченого ст. 390 КК, як самовільне залишення місця
обмеження волі або неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває
покарання у виді обмеження волі або місця позбавлення волі, злісне ухилення від
робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил
проживання не є діями, які можна розглядати як ухилення від відбування покарання.
Віднесення зазначених дій до ухилення від відбування покарання у виді
обмеження

волі

неодноразово

ставали

предметом

критики

науковців.

Так,

О. В. Бринзанська та О. О. Шкута вважають, що у ст. 390 КК доцільно передбачити
лише ті діяння, які за своєю сутністю становлять ухилення від відбування покарання і
спрямовані на його уникнення. До таких діянь слід віднести діяння, передбачені ч. 2 і 3
ст. 390 КК, а саме неповернення до місця відбування покарання осіб, засуджених до
обмеження волі після закінчення строку виїзду (ухилення від покарання у виді
обмеження волі), а також неповернення до місця відбування покарання після
закінчення строку виїзду осіб, засуджених до позбавлення волі (ухилення від
покарання у виді позбавлення волі) [182, с. 47, 183, с. 91]. Натомість злісне ухилення
від робіт та систематичне порушення громадського порядку або встановлених правил
проживання спрямовані на ухилення не від покарання, а від виконання певного кола
обов‘язків, покладених на засуджених до обмеження волі, що визначені у ст. 59 КВК
[182, с. 48].
На нашу думку, зазначені дії становлять порушення режиму відбування покарання
у виді обмеження волі. О. М. Сокуренко пропонує закріпити у диспозиції норми,
передбаченої ст. 390 КК дворазову дисциплінарну преюдицію за вчинення такого
діяння, що буде обов‘язковою підставою притягнення засудженого до кримінальної
відповідальності, а саме: злісне ухилення від робіт, якщо воно скоєно засудженою
особою, до якої двічі протягом шести місяців застосовувалися дисциплінарні заходи за
такі ж порушення [184, с. 23]. Як зазначають О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк,
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систематичне порушення громадського порядку або встановлених правил проживання
особою, засудженою до обмеження волі є «є прикладом юридичного абсурду і не
відповідає положенням ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 63 Конституції України, згідно з якими
громадяни є рівними перед законом, а засуджений користується всіма правами людини
і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком
суду». Як вказують згадані вище дослідники, такий висновок випливає з визначень
громадського порядку та порушенням встановлених правил проживання, оскільки
діяння, які незалежно від того, скільки разів вони вчинені, для усіх інших осіб тягнуть
адміністративну

чи

дисциплінарну

відповідальність,

для

засуджених

тягнуть

кримінальну відповідальність [152, с. 68].
На нашу думку, доцільно розмежувати ухилення від відбування покарання у виді
обмеження і позбавлення волі від порушень режиму відбування покарання цього виду.
Разом з тим, як вже було зазначено вище щодо злочину, передбаченого ст. 389-2 КК,
багаторазове вчинення особою однорідних правопорушень свідчить про недостатність
застосування до особи лише адміністративно-правових або дисциплінарних засобів
примусу, що може обумовити криміналізацію діяння, яке є адміністративним
правопорушенням, але за своїм характером. За даними 65 вироків з ЄДРСР за 2018 рік перше півріччя 2020 року, кожному притягненню до кримінальної відповідальності за
ч. 1 ст. 390 КК передує притягнення засудженого до дисциплінарної відповідальності
за порушення громадського порядку або правил проживання від 5 до 8 разів. На нашу
думку, це свідчить, що притягнення до кримінальної відповідальності за злісне
ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи
встановлених правил проживання, застосовується як останній засіб реагування на
правопорушення, вчинені особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі,
причому обмежена кількість обвинувальних вироків дає підстави для висновку про
узгодження закріплення зазначених дій у ч. 1 ст. 390 КК із принципом економії
кримінальної

репресії.

Викладене

обумовлює

збереження

кримінальної
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відповідальності за злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення
громадського порядку чи встановлених правил проживання. При цьому враховуючи,
що у ст. 390 КК передбачені різні за змістом діяння, які водночас є і ухиленням від
відбування покарання, і порушенням режиму відбування покарання, на нашу думку, є
доцільним викласти цю статтю у новій редакції, розділивши ці діяння у різних
частинах статті та змінивши назву на таку, яка б відображала зміст цих діянь.
Наприклад:
«Стаття 390. Порушення режиму відбування покарання у виді обмеження
волі та ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі
1. Злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку
чи встановлених правил проживання, вчинені особою, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі, - караються…..
2. Самовільне залишення місця обмеження волі - карається…..
3. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у
виді обмеження волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення
строку виїзду – карається…
4. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у
виді позбавлення волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення
строку виїзду – карається…»
Невиконання

обмежувальних

заходів,

обмежувальних

приписів

або

непроходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК). Об‘єктивну сторону
злочину, що розглядається, становлять три альтернативні діяння: 1) умисне
невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 КК; 2) умисне
невиконання обмежувальних приписів; 3) умисне ухилення від проходження програми
для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом. Для встановлення
змісту зазначених діянь необхідно звернутись до Розділу XIII-І КК «Обмежувальні
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заходи». Ст. 91-1 КК передбачає перелік обмежувальних заходів, які можуть бути
застосовані судом до особи, яка вчинила домашнє насильство, при одночасно з
призначенням покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, або звільненням з
підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання.
У п. 5 ч. 1 ст. 91-1 КК серед таких заходів закріплено направлення для проходження
програми для кривдників, регламентоване ст. 39-1 КУпАП. З викладеного вбачається,
що умисне ухилення від проходження програми для кривдників є різновидом умисного
невиконання обмежувальних приписів, а саме умисним невиконанням обмежувального
заходу у виді направлення для проходження програми для кривдників. Таким чином,
виникає питання щодо доцільності виокремлення умисного ухилення від проходження
програми для кривдників як окремого прояву об‘єктивної сторони складу злочину, що
розглядається. Проте зі ст. 39-1 КУпАП вбачається, що направлення для проходження
програми

для

кривдників

також

здійснюється

в

межах

провадження

про

адміністративне правопорушення, під час розгляду якого суд вправі вирішити питання
про направлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою
статі, на проходження програми для таких осіб, передбаченої Законом України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» чи Законом України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». З огляду на це з метою
чіткішого розмежування альтернативних діянь, передбачених ст. 390-1 КК, нашу
думку, доцільно доповнити формулювання «умисне ухилення від проходження
програми для кривдників» вказівкою на те, що проходження програми для кривдників
здійснюється в межах провадження про адміністративне правопорушення.
Обмежувальний припис стосовно кривдника – один зі спеціальних заходів,
передбачений ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», порядок видачі якого регулюється ЦПК. Згідно із ч. 2 ст. 26 зазначеного
закону обмежувальним приписом визначаються один чи декілька таких заходів
тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов‘язків: 1)
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заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою
особою; 2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об‘єктом права спільної
сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною; 4) заборона наближатися на
визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць
частого відвідування постраждалою особою; 5) заборона особисто і через третіх осіб
розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці,
невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; 6)
заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або
контактувати з нею через інші засоби зв‘язку особисто і через третіх осіб [185]. Таким
чином, злочин є закінченим з моменту вчинення одного із діянь, що становлять
порушення будь-якого з обов‘язків або заборон, покладених на особу судом при
застосуванні обмежувального заходу, обмежувального припису та вчинення дій, які
свідчать про уникнення від проходження програми для кривдників.
З ЄДРСР вбачається, що протягом 2018 – квітня 2020 року судами було винесено
14 вироків щодо 14 осіб, яким було інкриміновано вчинення злочину, передбаченого
ст. 390-1 КК.
Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК) та втеча із
спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК). Прояви об‘єктивної сторони
складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 393 та 394 КК характеризується такою дією як
втеча з установи, у якій особа перебуває у зв‘язку з відбуванням покарання у виді
позбавлення волі та арешту, із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою, а також у зв‘язку з застосуванням до неї примусових заходів медичного
характеру. Варто звернути увагу на те, що у кримінальному законі у статтях 393 та 394
КК вживається поняття саме поняття «втеча», тоді як у статтях 390, 395, 407, 408 КК
вжито формулювання «самовільне залишення».
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У Академічному тлумачному словнику української мови вказується на два
значення поняття «втеча»: 1) швидкий відхід, біг, від‘їзд з метою уникнення небезпеки,
неприємного становища тощо; 2) таємний самовільний відхід [179, с. 508]. Також
науковці тлумачать поняття втечі в контексті статей 393 та 394 КК як самовільне
залишення місця позбавлення волі та спеціалізованого лікувального закладу. Так,
О. Ю. Орел визначає втечу як незаконне постійне або тимчасове залишення місця
позбавлення волі або місця перебування під вартою [22, с. 211]. О. О. Дудоров та
М. І. Хавронюк також розглядають втечу самовільне залишення особою, яка: а)
відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, у т.ч. довічного; б) відбуває покарання
у вигляді арешту або в) перебуває під вартою як підозрюваний чи обвинувачений, –
місця, де вона знаходиться, з метою постійного або тимчасового ухилення від
подальшого перебування в ньому [152, с. 803]. В. І. Борисов та В. І. Тютюгін
зазначають, що об‘єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 393 КК, як «полягає у
втечі, яка здійснюється в будь-який спосіб (але лише шляхом активної поведінки – дії)
і є самовільним, незаконним (тимчасовим або постійним) залишенням місця
позбавлення волі або тримання під вартою, яке вчиняється особою, що відбуває
покарання у виді арешту, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення
волі чи знаходиться у попередньому ув‘язненні [136, с. 134-135]. Також щодо злочину,
передбаченого ст. 394 КК, зазначені науковці вказуть, що об‘єктивна сторона його
складу полягає у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу або по дорозі до нього,
яка є самовільним залишенням такого закладу [136, с. 139]. Таким чином, поняття
«втеча» та «самовільне залишення» є синонімічними, що з метою випрацювання
єдиного термінологічного апарату у кримінальному законі обумовлює доцільність
обрання одного поняття.
Зі змісту статей 393 та 394 КК, а також викладених визначень втечі вбачається, що
ці злочини є закінченим з моменту фактичного залишення місця позбавлення волі,
перебування під вартою або спеціалізованого лікувального закладу. Підсумовуючи
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позиції науковців щодо моменту, з якого злочини, передбачені статтями 393, 394 КК, є
закінченими, можна виділити такі ознаки зазначеного моменту: 1) фактичне залишення
місця позбавлення волі; 2) вихід з-під нагляду, контролю осіб, що його охороняють;
3) отримання

засудженим

можливості

змінювати

своє

місцезнаходження

та

розпоряджатися собою на власний розсуд; 4) тривалість часу, протягом якого особа,
яка вчнила втечу, відсутня у кримінально-виконавчій установі або у спеціалізованому
лікувальному закладі не має значення для кваліфікації дій за відповідною частиною
статті 393 або ст. 394 КК [136, с. 134-135, 145, с. 803, 187, с. 837, 188, с. 11].
Погоджуючись з усіма наведеними позиціями, вважаємо за доцільно наголосити на
тому, що злочин, передбачений ст. 393 КК, є закінченим з моменту настання будь-якої
з наведених ознак з огляду на їх взаємопов‘язаність. Наприклад, у кримінальному
провадженні у справі № 739/1301/17-к сторона захисту оскаржувала рішення судів
першої та апеляційної інстанцій щодо ОСОБА_2, якого було визнано винуватим у
вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 393 КК, посилаючись на те, що засуджений
фактично територію установи виконання покарань не покидав. Постановою ККС
Верховного Суду від 06 березня 2019 року залишено без змін вирок НовгородСіверського районного суду Чернігівської області від 04 жовтня 2017 року та ухвалу
Апеляційного суду Чернігівської області від 12 січня 2018 року, пославшись на таке.
Свій висновок щодо відсутності у засудженого добровільної відмови від доведення
злочину, передбаченого ч.1 ст. 393 КК, до кінця, місцевий суд обґрунтував тим, що
засуджений умисно, самовільно, протизаконно подолав лінію охорони установи
виконання покарань, після чого сховався за межами охоронюваної території установи
серед кущів і не подаючи ознак свого перебування планував перебувати там до
сутінків, однак був виявлений співробітниками установи виконання покарань.
Наявність того факту, що територія, на якій переховувався засуджений, перебувала у
постійному користуванні установи виконання покарань, не спростувало висновків суду
про доведеність вини засудженого, оскільки втеча з місця позбавлення волі належить
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до злочинів з формальним складом і є закінченою саме з моменту залишення
засудженим охоронюваної території місця позбавлення волі, при цьому територія, на
якій переховувався обвинувачений, не є охоронюваною територією і використовується
для господарських потреб [191]. З викладеного вбачається, що засуджений, хоча
фактично залишив межі установи виконання покарання та перебував поза наглядом
охорони, проте не отримав можливості розпоряджатись собою на власний розсуд.
У юридичній переважає думка, що злочини, передбачені статтями 393, 394 КК,
можуть бути вчинені лише у формі активної дії [22, с. 213; 145, с. 1068; 188, с.97 ].
Проте, на нашу думку, втеча може бути здійснена як шляхом дії, так і бездіяльності.
Приклад вчинення втечі є шляхом дії відображений у вироку Київського районного
суду м. Полтави від 3 березня 2015 року. Зазначеним вироком ОСОБА_1 було визнано
винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 394 КК, за таких обставин:
ОСОБА_2 був поміщений до спеціалізованого лікувального закладу – відділення з
посиленим наглядом Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні, де
проходив подальше лікування. Під час проходження територією парку Полтавської
обласної

клінічної

психіатричної

лікарні

ОСОБА_2

умисно,

скориставшись

відсутністю належного супроводу та спеціальних засобів побіг в напрямку гаражних
приміщень та залишив територію психіатричного закладу [190]. Натомість інший
приклад втечі зі спеціалізованого лікувального закладу викладений у вироку
Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 03 квітня 2018 року, яким
ОСОБА_1 визнано винуватим у тому, що він залишив психіатричний заклад, за таких
обставин: палатна медсестра всупереч своїй посадовій інструкції вивела ОСОБА_1 за
межі спеціального лікувального закладу в обумовлене місце, де його очікувала
дружина [191]. Якщо у першому випадку втеча була здійснена шляхом активної дії
самого засудженого, то у другому випадку втеча була здійснена шляхом бездіяльності
самого засудженого в результаті дій інших осіб, дії яких були кваліфіковані як
пособництво у вчиненні злочину, передбаченого ст. 394 КК. Викладене обумовлює
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висновок про те, що втеча може бути вчинена як за активної, так і пасивної поведінки
засудженого.
Порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 КК). Об‘єктивну
сторону складу злочину, що розглядається, становлять такі діяння: 1) самовільне
залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду;
2) неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання
особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць
позбавлення волі. На думку Д. О. Назаренка, ст. 395 КК лише називає суспільно
небезпечні діяння, відсилаючи для встановлення його змісту до іншого нормативного
акту – Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі» [192, с. 18].
Ми

погоджуємося

з

цієї

позицією,

оскільки

ст.

395

КК

встановлює

відповідальність за порушення правила адміністративного нагляду, передбаченого
пунктом «а» ст. 9 зазначеного Закону – прибути у визначений установою виконання
покарань термін в обране ними місце проживання і зареєструватися в органі
Національної поліції, причому невиконання цього обов‘язку утворює окрему форму
об‘єктивної сторони складу злочину, що розглядається. Натомість що стосується
самовільного

залишення

особою

місця

проживання

з

метою

ухилення

від

адміністративного нагляду, то ні ст. 9, ні ст. 10 Закону України «Про адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» не встановлюють обов‘язку
постійного перебування особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд,
перебувати за місцем проживання.
У пункті «б» ст. 9 вказаного Закону закріплено обов‘язок особи з‘являтися за
викликом органу Національної поліції у вказаний термін і давати усні та письмові
пояснення з питань, пов‘язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; у
пункті «в» - обов‘язок повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний
нагляд, про зміну місця роботи, місця проживання чи перебування, а також про виїзд за
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межі району (міста) у службових справах, а пункт «г» в разі від‘їзду в особистих
справах з дозволу поліцейського в інший населений пункт та перебування там більше
доби зареєструватися у відповідному органі Національної поліції. З викладеного
вбачається, що під самовільним залишенням особою місця проживання слід розуміти
саме залишення особою місця проживання без виконання обов‘язків, передбачених
ст. 9 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі» [193].
Обов‘язковою ознакою залишення особою місця проживання є мета – ухилення
від адміністративного нагляду. З матеріалів ЄДРСР вбачається, що в низці випадків
суди тлумачать залишення особою місця проживання без відповідного дозволу як таке,
що автоматично спрямоване на ухилення від адміністративного нагляду.
Прикладом цього є вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської
області від 09 січня 2018 року, яким ОСОБА_1 було визнано винуватим у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 395 КК, а саме, у тому, що він, порушуючи заборону виїзду
за межі району (міста), самовільно залишив місце проживання та поїхав у м. Рівне
працювати підсобним працівником на будівництва, через що припинив з‘являтися на
реєстрацію до Володимир-Волинського відділу поліції кожної п‘ятниці в період з 09
год. по 10 год., а також був відсутнім під час перевірок за місцем проживання з
04.10.2017 року по 19.12.2017 року, що було оцінено судом як ухилення від
адміністративного нагляду [194].
Хоча у ст. 395 КК дві форми вчинення об‘єктивної сторони складу злочину, що
розглядається, розмежовані, і відсутність поважних причин є ознакою лише такої
форми як неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця
проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з
місць позбавлення волі у літературі має місце підхід, за якою наявність у особи
поважних причин самовільного залишення особою місця проживання та неприбуття до
нього у визначений строк тлумачиться як обставина, яка виключає відповідальність за
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ст. 394 КК. Передусім до таких обставин відносять ті, які передбачені статтями 39-41
КК [144, с. 1073].
На нашу думку, такий підхід є обґрунтованим з тієї позиції, наявність поважних
причин для вчинення діянь, зазначених у ст. 394 КК, спростовує наявність мети
вчинення злочину – ухилитись від адміністративного нагляду. Зазначені ознаки
кореспондують одна одній, обидві є оціночними ознаками. На нашу думку, вказівку на
спеціальну мету – «ухилення від адміністративного нагляду» доцільно замінити на
ознаку «за відсутності поважних причин», що спростило диспозицію норми,
закріпленої у ст. 395 КК.
Також обов‘язковою ознакою злочину, що розглядається, є час його вчинення,
тобто

той

часовий

проміжок,

що

встановлюється

судовим

рішенням

про

адміністративний нагляд за особою.

2.3. Суб’єкт злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення
Відповідно із ст. 18 КК суб‘єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила
злочин у віці, з якого відповідно до цього кодексу може наставати кримінальна
відповідальність.
Зі змісту статей 382, 388, 389-390-1, 393-395 КК вбачається, що суб‘єктом
злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення, є і загальний, і
спеціальний суб‘єкти. Зокрема, якщо у ч. 1 ст. 382 КК, ч. 2 ст. 388, ст. 394 КК ознаки
суб‘єкта злочину не розкриті, то у частинах 2 - 4 ст. 382, статтях 389-390-1, 393, 395
суб‘єкта прямо зазначений.
Невиконання судового рішення (ст. 382 КК). Серед поглядів науковців відсутня
єдність щодо визначення суб‘єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК. Зокрема,
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частина дослідників дотримується диференціюють суб‘єкт злочину, передбаченого ч. 1
ст. 382 КК, в залежності від конкретної форми об‘єктивної сторони складу злочину.
На думку О. О. Дудорова, суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 382 КК, а саме
невиконання або перешкоджання виконанню вироку, рішення, ухвали, постанови суду,
що набрали законної сили, є загальний [145, с. 694].
О. Р. Романишин обґрунтовує позицію про те, що суб‘єкт злочинів, що полягають
у невиконанні судових рішень, серед яких і ч. ст. 382 КК, є спеціальним [5, с. 114]. На
думку В. І. Борисова та В. І. Тютюгіна, за ч. 1 ст. 382 КК, якщо злочин вчиняється
шляхом невиконання судового акта, суб‘єкт злочину лише спеціальний, тому що ним
може бути тільки така особа, на яку законом і цим актом покладено обов‘язок з його
виконання, і вона має реальну можливість його виконати. Якщо, відповідно до
ч. 1 ст. 382 КК, злочин здійснюється шляхом перешкоджання виконанню судового
акта, то з урахуванням характеру дій, що можуть становити зміст такого
перешкоджання, вчинити цей злочин у змозі як названий вище спеціальний
(зобов‘язана особа), так і загальний суб‘єкт – будь-яка особа, яка досягла 16-річного
віку [5, с. 141].
Їх позицію поділяють М. О. Букач та В. В. Налуцишин, характеризуючи суб‘єкт
злочину, передбачений ч. 1 ст. 382 КК таким чином: 1) спеціальний суб‘єкт – особа,
зобов‘язана виконати судове рішення за наявності реальної можливості його
виконання, б) загальний суб‘єкт – фізична осудна особа, яка на момент його вчинення
досягла 16-річного віку у разі перешкоджання виконанню судового рішення [7, с. 5, 8,
с. 110]. Г. І. Богонюк також дотримується цієї позиції з тою відмінністю, що суб‘єкт
такого злочину буде загальний, незалежно від того, які дії вчиняє особа, - чи не
виконує, чи перешкоджає його виконанню, в тому разі якщо рішення суду не скероване
на конкретного адресата його виконання (наприклад, відмови від виконання ухвали
суду про проведення обшуку, коли в ухвалі вказується приміщення, в якому має бути
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проведено обшук, або ж вказано лише підприємство, що зобов‘язане виплатити
заробітну плату працівнику, суд забороняє проведення мітингів тощо) [9, с. 104].
На нашу думку, слід погодитись з позицією О.О. Дудорова про те, що суб‘єкт
злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК, є загальним, виходячи з такого. Виходячи з
опису діянь, передбачених ч. 1 ст. 382 КК, і невиконання судового рішення, і
перешкоджання його виконанню можуть бути вчинені як особою, яка характеризується
ознаками загального суб‘єкта, так і службовою особою, на яку законом покладено
обов‘язок виконати судове рішення. Також, спеціальним суб‘єктом є такий вид
суб‘єкта, котрий виокремлюється зі загального і при цьому наділений усіма ознаками
загального суб‘єкта складу злочину [40, с. 256]. Тобто, за наявності ознак спеціального
суб‘єкта особа не є позбавленою ознак загального суб‘єкта. Крім цього, спеціальний
суб‘єкт має характеризуватись додатковими ознаками. Проте зі змісту ч. 1 ст. 382 КК
не випливає жодних ознак, які можуть бути визначені шляхом тлумачення цієї норми
кримінального закону, які давали б підстави для виділення спеціального суб‘єкта. На
нашу думку, особа, зобов‘язана виконати судове рішення за наявності реальної
можливості його виконання є загальним суб‘єктом, оскільки у ст. 129-1 Конституції
України закріплено, що судове рішення є обов‘язковим до виконання, з чого випливає,
що зазначений обов‘язок поширюється на кожну особу, а держава забезпечує
виконання судового рішення у визначеному законом порядку. З викладеного
вбачається, що суб‘єктом злочину, є особа, на яку покладено обов‘язок виконати
судове рішення. Така ознака як наявність реальної можливості виконати судове
рішення є наслідком негативної оцінки об‘єктивного ставлення у вину, оскільки, як
слушно зауважив П. А. Воробей, «найбільшим здобутком історичного розвитку
юриспруденції та кримінального законодавства є суб‘єктивне ставлення у вину –
інкримінування вчиненого особою діяння за наявності її вини» [195, с. 15].
Натомість у тому випадку, коли обов‘язок особи виконати судове рішення виникає
у зв‘язку з виконанням нею її службових обов‘язків на підставі закону або
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підзаконного акту, дії такої особи підлягають кваліфікації за ч. 2 – ч. 4 ст. 382 КК, які
передбачають ознаку службової особи або службової особи, яка займає відповідальне
чи особливо відповідальне становище, як спеціального суб‘єкта. Також ч. 3 ст. 382 КК
передбачає ознаки ще одного спеціального суб‘єкта – особу, раніше судимою за
злочин, передбачений цією статтею. Закріплення у ч.ч. 2-3 ст. 382 КК ознак
спеціального суб‘єкта становить критерій розмежування між складами злочинів, які
характеризуються одними і тими ж самими ознаки об‘єктивної сторони (за винятком
вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 382 КК, якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб (ч. 3 ст. 382 КК).
Таким чином, суб‘єктом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК, є
загальний суб‘єкт, тобто особа, яка досягла 16 років, на яку судовим рішенням
покладено обов‘язок виконати судове рішення.
Проте доцільно звернути увагу на те, що у редакції ч. 1 ст. 382 КК від 01 квітня
2001 року, кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення була
встановлена для службових осіб. Встановлення кримінальної відповідальності за
невиконання судового рішення для осіб, які не є службовими особами, неодноразово
ставало предметом критики науковців. Так, на думку Г. М. Зеленова та В. І.
Луганського, встановлення кримінальної відповідальності для фізичних осіб за
невиконання судового рішення не відповідає такому принципу криміналізації як
принцип відсутності прогалин в законі й ненадмірності заборони, виходячи з того, що
виконання судових актів цього виду необхідно забезпечувати засобами інших галузей
права (цивільного-процесуального, господарсько-процесуального, адміністративного
тощо) [196, с. 189]. На відсутності закріплення кримінальної відповідальності фізичних
осіб за невиконання судового рішення у кримінальних законодавствах багатьох
зарубіжних держав акцентують увагу В. П. Мороз та В. В. Налуцишин [7, с.113, 196,
197, с. 336]. На нашу думку, встановлення кримінальної відповідальності для фізичних
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осіб за невиконання судового рішення є засобом реагування держави на вчинення дій,
передбачених ч. 1 ст. 382 КК, а не засобом забезпечення виконання судового рішення.
Крім цього, незважаючи на відсутність у кримінальних законодавствах певної кількості
держав відповідальності фізичних осіб за невиконання судового рішення, значна
кількість держав вже ж таке передбачає саме кримінальну відповідальність за вчинення
цього діяння. Зокрема, у таких державах як Австрія, Франція, Швеція, Чехія,
Словаччина, Хорватія, Італія, Болгарія суб‘єктом посягання на порядок виконання
судового рішення є будь-яка, а не лише службова особа [7, с. 114].
З викладеного вбачається, що кримінальна відповідальність за невиконання
судового рішення тих осіб, які не є службовими, цілком узгоджується із зарубіжним
досвідом.
Суб‘єктом злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 382 КК, є службова особа, а
ч. 3 ст. 382 КК – службова особа, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне
становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.
Поняття службової особи визначено у ч. 3 ст. 18 КК, а особи, яка займає відповідальне
чи особливо відповідальне становище – у ч. 3 примітки до ст. 368 КК, яка визначає
перелік таких осіб для цілей статей 368, 368-5, 369 та 382 КК.
Потрібно зазначити про те, що ознакою службової особи як суб‘єкта злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, є встановлення кола його службових обов‘язків, з яких
має випливати, що до компетенції саме цієї службової особи, а не інших службових
осіб юридичної особи, входить вчинення дій, спрямованих на виконання судового
рішення. Зокрема, у судовій практиці мав місце такий випадок. Відповідно до
постанови Вищого Господарського суду України від 5 грудня 2012 року, ТОВ
«Кіровоградінтерсервіс» зобов`язане передати КП «Елегант» майно - 13/200 часток
комплексу будівель по АДРЕСА_2. Директор ОСОБА_1 9 лютого 2013 року уклав
договір дарування 13/200 часток комплексу будівель, що розташовані по АДРЕСА_2 з
ОСОБА_2, причому, що рішення про відчуження вказаного об`єкту приймалось
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засновниками ТОВ «Кіровоградінтерсервіс». Вироком Кіровського районного суду м.
Кіровограда від 20 вересня 2018 року ОСОБА_1 засуджено за ч. 2 ст. 382 КК, який
було залишено без змін ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 10 грудня
2018 року. Постановою ККС Верховного Суду зазначені судові рішення були залишені
без змін, оскільки ОСОБА_1, як директор товариства, був службовою особою, та
відповідно до затвердженого статуту підприємства, виключно він був наділений
повноваженнями

щодо

розпорядження

майном,

надання

довіреностей

на

представлення інтересів підприємства, контролю за обігом грошових коштів, а до
компетенції зборів учасників (засновників) товариства за Законом та за статутом ТОВ
«Кіровоградінтерсервіс» не відносились питання розпорядження майном юридичної
особи.

Тому

саме

ОСОБА_1,

перебуваючи

на

посаді

директора

ТОВ

«Кіровоградінтерсервіс», маючи повноваження за законом та статутом щодо
розпорядження

майном

товариства,

знаючи

про

зміст

постанови

Вищого

Господарського суду України від 05 грудня 2012 року повинен був вжити заходів
стосовно виконання судового рішення (№ 405/5398/14-к) [198].
Також доцільно звернути увагу на відсутність відомостей про притягнення до
кримінальної відповідальності службової особи, яка займає відповідальне чи особливо
відповідальне

становище.

Серед

теоретичних

аспектів

кримінально-правової

кваліфікації дій особи, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище,
за ч. 3 ст. 382 КК, важливо наголосити на тому, що за цією частиною ст. 382 КК, на
нашу думку, кваліфікуються невиконання судового рішення або перешкоджання його
виконанню, які перебувають у причинному зв‘язку із здійсненням відповідних
повноважень службової особи. Натомість у тому випадку, коли дії, передбачені
ст. 382 КК, не пов‘язані із здійсненням зазначених повноважень дії особи належить
кваліфікувати за ч. 1 ст. 382 КК [199, с. 83].
Ч. 4 ст. 382 КК передбачає відповідальність за умисне невиконання службовою
особою рішення ЄСПЛ, рішення КС України та умисне недодержання нею висновку
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КС України. У даному випадку, поняття «службова особа», будучи загальним щодо
поняття «службова особа, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне
становище», включає в себе його зміст. Проте, на нашу думку, необхідно взяти до
уваги, що окремі службові особи, які займають відповідальне чи особливо
відповідальне становище, визначені у п. 1. ч. 3 примітки до ст. 368 КК, є політичними,
з огляду на що можна вести мову про те, що зазначені особи є суб‘єктами політичної, а
не кримінальної відповідальності, оскільки у випадку невиконання такими особами
судових рішень, передбачених ч. 4 ст. 382 КК,

йде мова про кризу державних

інституцій, а не про злочин як суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб‘єктом
злочину.
Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або
майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК).

Суб‘єктом складу

злочину, передбаченого цією статтею, є особа, якій ввірено майно, та представник
банку або іншої фінансової установи. Таким чином, злочин, що розглядається
характеризується спеціальним суб‘єктом.
Для встановлення ознак суб‘єкта необхідно визначити зміст поняття «ввіреність
майна». У Академічному тлумачному словнику української мови поняття «ввіряти»
характеризується таким значенням: покладаючись на кого, що-небудь, довіряти,
віддавати щось у чиєсь розпорядження [200, с. 304].
М. І. Омельяненко визначає ввіреність майна, на яке накладено арешт, або майна,
яке описано, у ч. 1 ст. 388 КК як офіційне передавання винному на зберігання
арештованого

чи

описаного

майна,

здійснене

уповноваженим

суб‘єктом

у

передбаченому чинним законодавством порядку, що включає в себе: 1) офіційне
передавання майна особі; 2) інформування цієї особи про відповідний правовий режим
такого майна, обов‘язки щодо його зберігання, а також про встановлені обмеження
щодо поводження із ним; 3) оформлення належної документації [10, с. 165]. О. О.
Книженко, розглядаючи поняття «ввірене майно» та «майно, що перебуває у віданні
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особи» у контексті кримінальної відповідальності за злочин, перебачений ст. 191 КК,
розглядає ввірене майно як таке, яким особа фактично володіє [201, с. 86]. Також О.О.
Дудоров наголошує на тому, що законодавча вказівка на ввіреність майна тому, хто
вчиняє з ним незаконні дії, означає, що стосовно цієї категорії суб‘єктів злочину
необхідним є процесуальний аспект – наявність проведеного у встановленому порядку
попередження зберігача майна (боржника, члена родини обвинуваченого або
боржника, опікуна, хранителя спадкового майна, представника підприємства, установи,
організації тощо) про відповідальність за розтрату, приховування та інші дії з цим
майном [132, с. 1130].
З викладеного вбачається, що особою, якій ввірено майно, є особа, якій у
визначеному законом порядку передається майно, зазначене у ч. 1 ст. 388 КК, або яка
продовжує ним володіти, маючи фактичну можливість розпорядитись майном, та яка
повідомлена про особливий процесуальний статус такого майна.
Також у разі здійснення банківських операцій з коштами, на які накладено арешт,
суб‘єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, є представник банку або іншої
фінансової установи. Проте варто звернути увагу на те, що поняття «представник»
здебільшого вживається у значенні сторони правовідносин представництва, в яких
одна сторона (представник) зобов‘язана або має право вчиняти правочин від імені
другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору,
закону, акта

органу юридичної

особи

або

з інших

підстав, встановлених

законодавством [202, с. 113].
Водночас, як випливає зі змісту ч.1 ст. 388 КК, поняття представника банку або
фінансової установи у зазначеній статті кримінального закону вжито не у юридичному
значенні, а для позначення службового зв‘язку між банком або фінансовою установою
та особою, яка здійснює банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, та є
працівником банку або фінансової установи. З огляду на викладене, на нашу думку,
більш вдалим є найменування суб‘єкта, зазначеного у ч. 1 ст. 388 КК, саме як
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працівника, який здійснює операції з коштами, на які накладено арешт, а не
представника банку або фінансової установи.
Що стосується дій, передбачених ч. 1 цієї статті, вчинених щодо майна, яке
підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили (ч. 2 ст. 388 КК), то у
літературі висловлювались різні думки щодо виду суб‘єкта злочину, передбаченого ч. 2
ст. 388 КК. Так, на думку В. І. Тютюгіна та В. І. Борисова, суб‘єкт злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 388 КК, як і передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, спеціальним [203, с.
1050, 204, с. 890]. Зокрема, зазначені науковці вказують на спеціальний суб‘єкт
злочину, під яким мається на увазі: а) приватна особа, якій майно ввірено на
збереження після його опису чи арешту; б) службова оcоба, якій майно ввірено на
відповідне збереження у зв‘язку з його описом, арештом чи конфіскацією; в)
представник банківської або іншої фінансової установи, на рахунках якої перебувають
заарештовані чи конфісковані кошти (вклади) [130, с. 119].
На думку О. Р. Романишин, суб‘єкт злочину, передбаченого у ст. 388 КК є
спеціальним, таким, який уповноважений на вчинення дій щодо майна з особливим
правовим статусом або ж утриматися від певних дій щодо такого майна. При цьому, як
зазначає дослідниця, це не лише особа, якій це майно ввірено, представник банку або
іншої фінансової установи, а й треті особи, враховуючи, що згідно ч. 1 ст. 170 КПК
захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може бути
застосовано також до майна третіх осіб, яке може підлягати спеціальній конфіскації.
Такими особами, на думку О. Р. Романишин, є особи, які отримали чи придбали в
підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на
суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої
передачі – отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину,
приховування злочину та/або уникнення конфіскації [105, с. 315].
Натомість О. О. Дудоров, М. І. Омельяненко та В. П. Сабадаш, акцентують увагу
на тому, що «ч. 2 ст. 388 КК не містить жодних застережень щодо суб‘єкта
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описуваного нею складу злочину (…), що дає підстави визнавати суб‘єкт злочину,
передбаченого ч. 2 ст.388 КК, загальним, тобто таким, якому притаманні лише три
зазначені в ч.1 ст.18 КК ознаки» [206, с. 313].
Для визначення виду суб‘єкту злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК, потрібно
дослідити співвідношення між складами злочинів, передбачених різними частинами
ст. 388 КК. Зокрема, за ступенем суспільної небезпеки та видом й розміром покарання,
що передбачене санкцією відповідної статті, розрізняють основний, кваліфікований
(особливо кваліфікований) і привілейований склади злочинів. Основний склад злочину
описує основні ознаки складу злочину, і, як звертає увагу О. К. Марін, містить
кримінально-правову заборону та «описується із використанням так званих негативних
ознак: «без обтяжуючих чи пом‘якшуючих ознак» [207, с. 259]. На відміну від
кваліфікованих та привілейованих складів, які не визначають межі криміналізації, –
основний склад є «прикордонною смугою» кримінально протиправного та суспільно
небезпечного із кримінально правомірним і суспільно нейтральним [208, с. 262]. Крім
цього, ознаки складу злочину за ступенем суспільної небезпеки діференціюються на
конститутивні (обов‘язкові), кваліфікуючі (обтяжуючі) і привілейовані (пом‘якшуючі)
[209, с. 843].
Кваліфікований склад злочину містить обтяжуючі, порівняно з основним складом,
обставини, що тягне за собою більш суворе покарання згідно з відповідною санкцією, а
привілейований, навпаки, пом‘якшуючі, порівняно з основним складом, обставини. Зі
змісту ч. 1, і ч. 2 ст. 388 КК вбачається, що у відповідних нормах закріплені
альтернативні діяння, які характеризуються виключно конститутивними ознаками,
внаслідок чого немає підстав вважати, що ознаки складу злочину, зазначеного у
ч. 1 ст. 388 КК, зокрема в частині суб‘єкта, кореспондуються з ознаками складу
злочину, передбаченого у ч. 2 ст. 388 КК. На підставі викладеного можна
стверджувати, що, на відміну від злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, суб‘єкт
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злочину, зазначеного у ч. 2 ст. 388 КК є загальним, тобто таким, що характеризується
ознаками, закріпленими у ст. 18 КК.
Як вбачається зі статей 389, 389-1 КК, суб‘єктом злочинів, передбачених ними, є
засуджений. Зі змісту ст. 389 КК «Ухилення від покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі», слідує, що під засудженим слід розуміти особу, яку засуджено до
покарання у виді штрафу, від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади чи займатись певною діяльністю, громадських чи виправних робіт.
Доцільно наголосити, що поняття «засуджений» за своїм змістом є кримінальнопроцесуальним. Так, відповідно до ч. 2 ст. 43 КПК засудженим у кримінальному
провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної
сили. З огляду на це суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389 КК, є особа, яку
засуджено до покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, стосовно якої
обвинувальний вирок суду набрав законної сили. На думку С. П. Старосольської,
засудженою, тобто такою, що відбуває покарання, особу слід визнавати хоча й з
моменту набрання судовим рішенням законної сили, проте лише до моменту відбуття
призначеного їй покарання [15, с. 126].
Ми лише частково погоджуємося із таким розумінням поняття засудженого,
оскільки воно не враховує того, що особа, щодо якої вирок набрав законної сили, не
завжди може бути ототожнена з особою, яка відбуває покарання, оскільки до такої
особи може бути застосована розстрочка (ч. 5 ст. 53 КК) у виконанні вироку, або до
особи, якій призначено покарання у виді виправних робіт, може бути застосовано
звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК). При застосуванні
зазначених заходів, особа хоча і не відбуває покарання, але, залишається засудженою у
значенні ст. 390 КК. Також застосування у ст. 389 КК саме поняття «засуджений», а не
«особа, яка відбуває покарання» зумовлює різне розуміння того, чи є суб‘єктом
зазначеного злочину особа, яка ухиляється від покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, яке призначено не обвинувальним вироком, а ухвалою суду в
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порядку заміни призначеного покарання більш м‘яким. Зокрема, С. П. Старосольська,
Л. В. Чорнозуб, І. С. Яковець є прибічниками тої позиції, що засудженою до певного
виду покарання, слід розуміти осіб незалежно від того, чи цей вид покарання
призначений вироком суду або у порядку заміни з підстав, передбачених
законодавством, замість покарання, призначеного вироком суду [15, с. 127; 209, с. 573;
203].
Проте відповідно до диспозиції ч. 2 ст. ст. 389 КК в редакції від 05 квітня
2001 року кримінальна відповідальність була передбачена за «ухилення від відбування
громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання». Відповідно
до правового висновку ВСУ, який викладено в постанові від 12 квітня 2012 року
(провадження №5-1кс12) [201], суб‘єктом цього злочину може бути лише особа,
засуджена до громадських чи виправних робіт. Цей висновок неодноразово ставав
предметом критики науковців та суб‘єктів правозастосування, оскільки з нього
випливало, що особи, яким відповідний вид покарання призначений у порядку заміни
покарання більш м‘яким (ст. 82 КК), у разі невиконання останнього не несли
кримінальну відповідальність. Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та
реалізації прав засуджених» № 1492-ІІІ від 7 вересня 2016 року ч. 2 ст. 389 КК була
викладена в новій редакції - «ухилення засудженого від відбування громадських чи
виправних робіт». В пояснювальній записці до законопроекту, яким пропонувалися
внесення зазначених змін, було вказано, що диспозиції ч. 2 ст. 389 та ст. 390 КК (у
попередній редакції) передбачають кримінальну відповідальність за ухилення від
відбування громадських чи виправних робіт, а також обмеження волі лише тих осіб, які
засуджені до таких видів покарання, що створює проблему щодо кваліфікації дій
особи, якій таке покарання призначено ухвалою суду в порядку заміни покарання
більш м‘яким. Таким чином, в значенні ст. 389 КК у чинній редакції КК суб‘єктом
зазначеного злочину є особа, яка ухиляється від покарання, не пов‘язаного з
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позбавленням волі, яке призначено як обвинувальним вироком, так і ухвалою суду в
порядку та на підставах, передбачених ч. 3 ст. 57, ст. 82 КК. Такий висновок
підтверджується практикою Верховного Суду. Так, у справі № 347/2265/17 колегія
суддів ККС ВС зазначила, що кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 389 КК в
редакції Закону № 1492-ІІІ від 7 вересня 2016 року за ухилення від відбування
покарання у виді, зокрема, громадських робіт, несуть не лише ті засуджені, яким
громадські призначені за вироком суду, але й ті засуджені, які відбувають відповідний
вид покарання, зокрема, у порядку заміни на підставі ст. 82 КК [211].
Водночас необхідно звернути увагу на те, що одним із критеріїв якості закону
відповідно до сталої практики ЄСПЛ є його чіткість. Закон з нечітким змістом у
доктрині ЄСПЛ розглядається як такий, що не відповідає принципу правової
визначеності, який є загальним принципом права ЄС. Правову визначеність ЄСПЛ
розглядає як зобов‘язання держави забезпечити легкість з‘ясування права тими, до кого
воно застосовується, очевидно, переслідуючи мету чіткого визначення меж особистої
свободи [206, с. 25]. З викладеного випливає, що заміна формулювання з «ухилення від
відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання»
(ст. 389 КК у редакції від 5 квітня 2001 року) на «ухилення засудженого» (ст. 389 КК
від 7 вересня 2016 року) не сприяла більшій чіткості норми, закріпленій у ч. 1 та ч. 2 ст.
389 КК. На нашу думку, ознаки суб‘єкта злочину, передбаченого статтею 389 КК
доцільно викласти таким чином «ухилення особи, якій призначено покарання у
виді…».
Спільними загальними ознаками суб‘єкта злочинів, передбачених статтями 389,
390, 393 КК, є фізична особа, що досягла 16-ти річного віку та усвідомлює значення
своїх дій та може керувати ними. При цьому можна виділити спеціальні ознаки, які
характеризують правовий статус суб‘єкта: відбування особою покарання у виді
штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю,
громадських та виправних робіт, арешту, позбавлення волі або обмеження волі, а
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також застосування щодо особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окремі ознаки суб‘єкта зазначеної групи злочинів передбачені нормами Загальної
частини КК, оскільки саме ними визначено вік, з якого особі може бути призначено
певний вид покарання та інші ознаки, які обумовлюють застосування покарання
певного

виду,

у

ст.

31-1

КУпАП,

яка

визначає

особливості

накладення

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а у також у положеннях
КПК, які визначають ознаки осіб, стосовно яких може бути застосовано запобіжний
захід у виді тримання під вартою.
В контексті суб‘єкта злочину, передбаченого ст. 389 КК, слід зазначити, що
ст. 55 КК передбачає окремі передумови для застосування до особи покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, зокрема,
як шляхом посилання на положення Закону України «Про очищення влади», так і
закріплення права суду призначити цей вид покарання як додаткове у випадках, коли
воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього
Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у
зв‘язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи
суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю.
Також окремі норми Загальної частики КК регламентують перелік осіб, яким не
може бути призначеним покарання певного виду. Так, ч. 3 ст. 56 КК передбачає, що
громадські роботи не призначаються особам, визнаним особами з інвалідністю першої
або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також
військовослужбовцям строкової служби. Відповідно до ч. 2 ст. 57 КК виправні роботи
не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду
за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що
досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
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України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, приватних виконавців,
суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого
самоврядування. Виходячи з цього зазначені особи не можуть бути суб'єктами злочину,
передбаченого ст. 389 КК.
Також ст. 98 КК визначає види покарань, які можуть бути застосовані до
неповнолітніх: 1) штраф; 2) громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк. Також до неповнолітніх можуть бути застосовані
додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю. З огляду на це неповнолітні можуть бути суб'єктом
злочину, передбаченого ст. 389 КК у тих випадках, коли це узгоджується з
положеннями Загальної частини КК. Зокрема, штраф застосовується лише до
неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може
бути звернене стягнення (ч. 1 ст. 99 КК). Громадські та виправні роботи можуть бути
призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років (ч. 1, 2 ст. 100 КК). З викладеного
вбачається, що вік як ознака суб‘єкта ухилення від відбування покарання, не
пов‘язаного з позбавленням волі, є диференційованою ознакою, в залежності від виду
покарання, призначеного особі і від якого особа ухиляється.
Що стосується визначення засудженого як суб‘єкта злочину, передбаченого ст.
389-1 КК, то він характеризується окремими відмінностями. Як зазначає С. О. Ященко,
суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, є особа, яка засуджена вироком суду
на підставі угоди про примирення або про визнання винуватості, що набрав чинності,
за вчинення злочину, забороненого виключно щодо такої засудженої особи [214, с.
120].
Проте, на нашу думку, таке визначення не враховує того, що засудженим в
значенні ст. 389-1 КК є особа, яка в особливому порядку кримінального провадження
засуджена вироком суду, яким затверджено угоду про примирення чи угоду про
визнання винуватості. Відповідно до статей 471, 472 КПК угоди про примирення або
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визнання винуватості характеризуються визначеним КПК змістом, що охоплюють не
лише узгоджене сторонами покарання, але інші істотні для відповідного кримінального
провадження обставини, в тому числі звільнення від його відбування з випробуванням.
З огляду на це суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, є не лише та особа, яка
відбуває узгоджене сторонами угоди покарання, але та особа, яку звільнено від
призначеного покарання. Крім цього, ст. 476 КПК регламентує наслідки невиконання
угоди. Зокрема, суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо
особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав
умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в
загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення
досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була ініційована на стадії
досудового розслідування. У такому випадку суб‘єктом злочину, передбаченого
ст. 389-1 КК також може бути особа, вирок, на підставі якого її було засуджено,
скасовано, з огляду на що, нею повторно набувається статусу обвинуваченого.
Суб‘єкт злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт визначений у примітці до ст. 389-2 КК, зокрема, це
особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 1832 КУпАП.
Виходячи з цього виникає питання щодо визначення моменту, з якого особа
вважається такою, що притягнута до адміністративної відповідальності: 1) з моменту
складання адміністративного протоколу про вчинене правопорушення; 2) ухвалення
постанови про накладення адміністративного стягнення або про закриття провадження
з нереабілітуючих підстав, якому кореспондувало визнання особи винною у вчиненні
правопорушення [215]. Також з цього випливає питання щодо правової оцінки відбуття
особою стягнення, накладеного за вчинення адміністративного правопорушення [209,
с. 118]. На нашу думку, особу можна вважати притягнутою до адміністративної
відповідальності лише з моменту набрання законної сили рішенням про визнання
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переслідування особи в межах даного провадження. Крім цього, фактичне відбування
або невідбування особою стягнення, накладеного за результатами судового розгляду
адміністративного правопорушення, не є тією обставиною, яка впливає на факт
притягнення особи до адміністративної відповідальності. З огляду на це суб‘єктом
злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт є особа, стосовно якої набуло законної сили рішення суду про визнання
її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1832 КУпАП, та накладення на неї адміністративного стягнення, незалежно від того чи
відбувала особа таке стягнення.
У статтях 390, 390-1, 393, 394 КК суб‘єкт злочину чітко визначений, а щодо
злочину, передбаченого ст. 395 КК можна стверджувати, що ознаки суб‘єкту
випливають зі змісту зазначеної статті. Зокрема, суб‘єктами злочину, передбаченого
ч.1, 2 ст. 390 КК, є особа, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, а злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 390 КК – особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 393 КК, є особа, яка відбуває покарання у виді
позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні. Можна виділити
спеціальні ознаки, які характеризують правовий статус суб‘єкта: відбування особою
покарання у виді арешту, позбавлення волі або обмеження волі, а також застосування
щодо особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою, передбачені нормами
Загальної частини КК, оскільки саме ними визначено вік, з якого особі може бути
призначено певний вид покарання. Зі ст. 98 КК випливає, що до неповнолітніх, судом
можуть бути застосовані арешт та позбавлення волі, а обмеження волі призначається
особам, які досягли 18-ти років, з огляду на що неповнолітні не можуть бути
суб‘єктами

злочину,

передбаченого

ст.

390

КК.

Передумовою

призначення
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неповнолітньому покарання у виді арешту є досягнення ним 16-річного віку (ст. 101
КК). Також ч. 3 ст. 60 КК передбачає, що арешт не застосовується до осіб віком до
шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років, а ч.
3 ст. 61 КК – що обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і
жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного
віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої
групи. Також ч. 2 ст. 183 КПК передбачає передумови застосування до особи
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Отже, суб‘єктом злочину, передбаченого ч.1, 2 ст. 390 КК є повнолітня осудна
особа, на яку не поширюються обмеження, передбачені статтями 61 КК, та яка відбуває
покарання у виді обмеження волі, а злочину, передбаченого ст. 393 КК – як
неповнолітні, так і повнолітні особи, які відбувають покарання у виді позбавлення волі
або до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а також
повнолітні особи, які відбувають покарання у виді арешту та на яких, не поширюються
обмеження, передбачені ч. 3 ст. 60 КК.
На відміну від злочинів, передбачених статтями 389, 389-1 КК, які характеризують
суб‘єкта злочину як засудженого, у статтях 390, 393 КК суб‘єкт злочину визначається
як особа, яка відбуває покарання. З огляду на це виникає питання кваліфікації дій
особи, яку засудженого до відбування покарання у виді обмеження волі, але яка, не
з‘явилась до місця відбування покарання. На думку Ю. В. Орела, у такому випадку
засуджений до відбування покарання у виді обмеження волі не є суб‘єктом злочину,
передбаченого ст. 390 КК [22, с. 230]. Для вирішення цього питання необхідно
встановити момент, з якого засудженого можна вважати особою, яка відбуває
покарання. Вочевидь, дата набрання обвинувальним вироком законної сили – момент, з
якого особа вважається засудженим, та момент початку відбування покарання, який
включає в себе набуття особою статусу особи, яка відбуває покарання, різняться між
собою у часі. Кримінально – виконавче законодавство оперує поняттям «засуджений»
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саме в значенні особи, яка відбуває покарання, з огляду на що можна вести мову про
кримінальне

процесуальне

та

кримінально-виконавче

розуміння

поняття

«засуджений». Якщо у першому розумінні ключове значення має факт набрання
вироком законної сили, тоді як у другому – факт набуття особою, щодо якої вирок
набрав законної сили прав та обов‘язків засудженого як суб‘єкта кримінальновиконавчих правовідносин. Саме тому моментом набуття засудженим такого статусу є
документальне оформлення особи при прибутті до місця відбування покарання. З
огляду на це варто погодитись з позицією О. І. Плужнік, яка вважає, що початковим
моментом, з якого засуджений стає суб‘єктом злочинів, передбачений статтями 390393 КК є дата видання наказу начальника установи виконання покарання про прийом
засудженого установою відбування покарання [181, с. 124]. З викладеного випливає,
що особа, стосовно якої, хоча і постановлено обвинувальний вирок, фактично не
розпочала відбувати покарання, не є суб‘єктом злочинів, передбачених ст. 390, 393 КК.
Суб‘єктом

такого

злочину

як

невиконання

обмежувальних

заходів,

обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників, у ст. 390-1 КК,
названу особу, щодо якої такі заходи застосовані судом. З ч.1 ст. 91-1 КК вбачається,
що обмежувальні заходи можуть бути призначені особі одночасно з призначенням
покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, або звільненням з підстав,
передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідальності чи покарання.
Враховуючи викладене, а також те, що зазначені заходи застосовуються судом в
інтересах потерпілого від злочину, пов‘язаного з домашнім насильством, з цього
випливають такі ознаки суб‘єкта злочину, передбаченого 390-1 КК: 1) це ознаки, якими
характеризується суб‘єкт злочину, передбаченого ст. 389 КК, а саме, суб‘єктом
злочину, передбаченого ст. 389 КК, є особа, яку засуджено до покарання, не
пов'язаного з позбавленням волі, визначеного ст. 389 КК, стосовно якої обвинувальний
вирок суду набрав законної сили, незалежно від фактичного відбування нею
покарання; 2) це особа, яка вчинила злочин певного виду, а саме злочин, пов‘язаний з
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домашнім насильством; 3) така особа досягла 18-річного віку, з якого відповідно до ч.
2 ст. 91-1 КК до неї можуть бути застосовані обмежувальні заходи визначені у вироку.
У ст. 394 КК суб‘єкт не визначений, проте, враховуючи можливість нормативної
невизначеності ознак, притаманних спеціальним суб‘єктам [203, с. 19, 20], їх можна
виділити зі змісту інших ознак зазначеного злочину. В даному випадку має місце
фактичний спеціальний суб‘єкт, до яких, як слушно зазначає Н. Г. Таран, відносяться
особи, спеціальні характеристики яких закріплені в кримінальному законі шляхом
опису ознак об‘єктивної сторони злочину, які дозволяють зробити висновок про
обмеження криміналізації діяння (дії чи бездіяльності) певним колом суб‘єктів, які
наділені спеціальними характеристиками [217, с. 157].
Зі змісту ст. 394 КК вбачається, що суб‘єктом злочину є особа, поміщена або
направлена до спеціалізованого лікувального закладу.
В. І. Борисов та В. І. Тютюгін визначають суб‘єкт злочину, передбаченого
ст. 394 КК, як осудну або обмежено осудну особу, щодо якої застосовуються примусові
заходи медичного характеру або примусове лікування на підставі ухвали або вироку
суду [136, с. 1072]. На думку М. І. Мельника, суб‘єктом зазначеного злочину є особа,
щодо якої суд прийняв рішення про застосування до неї примусового лікування [133,
с. 988].
Відповідно до ст. 92 КК примусовими заходами медичного характеру є надання
амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною
КК, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов‘язкового лікування, а також
запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь. Шляхом системного аналізу
статей 93-94, 96 КК можна дійти висновку про, що під спеціалізованим закладом
мається на увазі заклад з надання психіатричної допомоги, а також спеціальні
лікувальні заклади, у яких здійснюється примусове лікування осіб, які вчинили
злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.
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Разом з тим з судової практики вбачається, що як суб‘єкт злочину, передбаченого
ст. 394 КК, суди розглядають також осіб, до яких застосовано запобіжний захід у
вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що
виключають її небезпечну поведінку (п. 2 ч. ст. 580 КК) [194]. Виходячи з того, що ст.
394 КК не передбачає ознак, які дозволяли б розмежувати осіб, до яких застосовано
примусові заходи медичного характеру та примусове лікування, та осіб, до яких
застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної
допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, можна констатувати, що
ознаками суб‘єкта злочину, що розглядається, охоплюються як і ті, так і інші. Також
варто звернути увагу на те, що серед злочинів, що посягають на порядок виконання
судового рішення у кримінальному провадженні у КК вже є приклад злочину,
суб‘єктом якого є як особи, які відбувають покарання у воді арешту та позбавлення
волі, так і особи, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
– втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК). Отже, висновок про те,
що суб‘єктами злочину, передбаченого ст. 394 КК, є особи, до яких застосовано
примусові заходи медичного характеру та примусове лікування, а також особи, до яких
застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної
допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, є узгодженим з іншими
нормами, закріпленими у КК, які встановлюють ознаки складів суміжних злочинів.
Водночас доцільно наголосити на тому, відповідно ч. 3 ст. 3 КК злочинність діяння, а
також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим
КК, з чого випливає, що ознаки елементів складу злочину мають бути передбачені саме
у статті кримінального закону. Також у рішенні від 12 липня 2001 року у справі
«Фельдек проти Словаччини» ЄСПЛ вказав, що жодна норма не може вважатися
«законом», якщо вона не сформульована з точністю, достатньою для того, щоб надати
змогу громадянинові регулювати свою поведінку: він має бути спроможним - якщо
потрібно, після відповідної консультації - передбачити такою мірою, наскільки це є
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розумним за даних обставин, наслідки, які можуть випливати з його дій [218].
Виходячи з цього, пропонуємо викласти ст. 394 КК в іншій редакції, розкривши ознаки
суб‘єкта: «Втеча із спеціалізованого лікувального закладу особи, до якої застосовано
примусові заходи медичного характеру або примусове лікування, або запобіжний захід
у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги, а також по дорозі
до нього –…..»
Зі змісту ст. 395 КК вбачається, що суб‘єктом злочину, що розглядається є особа,
щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення
волі. У ст. 395 КК названо суб‘єкт злочину, проте його ознаки розкриваються у іншому
нормативно-правовому акті, а саме, у Законі України «Про адміністративний нагляд за
особами, звільненими з місць позбавлення волі».
Суб‘єкт злочину э спеціальним, який характеризується ознаками: 1) повнолітня
особа, звільнена з місця позбавлення волі; 2) особа була засуджена за вчинення одного
із злочинів, зазначених у переліку, визначеному ст. 3 Закону України «Про
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»; 3) щодо
особи встановлено адміністративний нагляд на підставі судового рішення; 4) строк
адміністративного нагляду не завершився.

2.4. Суб’єктивна сторона складів злочинів, що посягають на порядок
виконання судового рішення
Поняття «суб‘єктивна сторона злочину» характеризує внутрішню, психічну,
сторону вчиненого посягання та становить сукупність процесів, які відбуваються у
свідомості та волі особи, її усвідомлення власного діяння та передбачення наслідків,
його оцінка як суспільно небезпечного, мета якої прагне досягти особа, і мотив, яким
вона керується, емоції, що переживає при цьому [40, с. 265, 219, с. 76].
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Обов‘язковою ознакою суб‘єктивної сторони злочину є вина, яка переважною
кількістю дослідників в контексті нормативно-правової концепції визначається як
психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її
наслідків [220, с. 280]. В цьому контексті винятковою є позицією О. М. Костенка, який
визначає вину як вияв волі і свідомості особи, які утворюють комплекс сваволі та
ілюзій у виді протиправного діяння, що визначається чинними законодавством
злочином .[221, с. 36]. З викладеного випливає, що вина полягає не у психічному
ставленні до вчиненого діяння, а у усвідомленні вчинення ним злочинного діяння. На
думку А. В. Айдиняна, який є прибічником фінальної теорії права, родовим поняттям
вини, яка перебуває за межами складу злочину, є осуд, докір (докірливість) і від
залежить від усвідомлення протиправності [222, с. 67].
Проте, необхідно констатувати, що незалежно від теорії або концепції, в межах
якої здійснюється дослідження, елементами вини залишаються свідомість та воля.
Згідно із ст. 23 КК вина виражається у формі умислу або необережності. Умисел як
ознака складів злочинів має місце за прямої вказівки у відповідній статті
кримінального закону або випливає з наведених у диспозиції статті КК вказівок на інші
ознаки складу злочину, притаманні саме умисним злочинам [40, с. 276].
Інтелектуальна ознака включає в себе: 1) усвідомлення особою суспільно
небезпечного характеру своєї дії чи бездіяльності; 2) передбачення її суспільно
небезпечних наслідків. Вольова ознака умислу означає наявність у суб‘єкта злочину
бажання настання суспільно небезпечних наслідків від вчиненого ним діяння чи
свідоме їх припускання [223, с. 76]. В контексті злочинів, які посягають на порядок
виконання судового рішення, доцільно стверджувати, що інтелектуальною ознакою у
цьому разі є усвідомлення особою суспільної небезпечності своїх дій, які охоплюються
об‘єктивними ознаками злочинів, передбачених ст. 382, 388 – 390-2, 393 – 395 КК.
Натомість вольова ознака полягає у бажанні настання відповідного наслідку –
уникнути виконання судового рішення, ухилитись від відбування покарання тощо.
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На нашу думку, злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення,
за ознаками суб‘єктивної сторони можна класифікувати таким чином: 1) злочини,
ознака вини у формі умислу безпосередньо закріплена у статті кримінального закону
(статті 382, 389-1, 390-1 КК); 2) злочини, ознака вини у формі умислу випливає з опису
інших ознак злочину (статті 389, 389-2, ч. 1 ст. 390, 395 КК); 3) злочини, опис ознак
яких не містить вказівки на форму вини або інші ознаки, на підставі яких можна
зробити висновок про форму вини (статті 388, 389, ч. 2, 3 ст. 390, 393, 394).
Так, у частинах 1 та 4 статті 382 КК прямо вказано на умисел як на ознаку злочину
«Невиконання судового рішення». Оскільки ознаки злочинів, передбачених частинами
2 та 3 цієї статті охарактеризовані формулюваннями «Ті самі дії» та «Дії, передбачені
частиною першою або другою цієї статті», з чого випливає, що формою їх вини також є
умисел. При цьому враховуючи, що кваліфікованою ознакою одного із складів
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 382 КК, є спричинення ними істотної шкоди
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб, можна вести мову про те, що виключно
вчинення діяння – невиконання судового рішення або перешкоджання виконанню
охоплюється умислом особи, тоді як спричинення істотної шкоди охоронюваним
законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам юридичних осіб умислом не охоплюється. На думку Г. І. Богонюк, у разі
спричинення істотної шкоди внаслідок таких умисних дій можемо говорити про
наявність непрямого умислу, адже особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний
характер своїх дій, передбачала його суспільно небезпечні наслідки у вигляді
заподіяння істотної шкоди і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання, а
також – про наявність необережності у виді злочинної самовпевненості чи недбалості,
оскільки законодавець чітко не визначив, яку саме шкоду слід уважати істотною [8, с.
10]. З викладеного випливає висновок про те, що за наявності кваліфікуючої ознаки
спричинення істотної шкоди, злочин, передбачений ч. 3 ст. 382 КК, можна розглядати
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як такий, що характеризується змішаною формою вини. Певний розвиток цього
положення вбачається в твердженні О. Р. Романишин, яка вказує, що психічне
ставлення до настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді істотної шкоди
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб може характеризуватися умислом або
необережністю. Оскільки особа, не виконуючи рішення суду, може і не передбачати
можливості настання наслідків у виді заподіяння істотної шкоди охоронюваним
законом правам, свободам чи інтересам, або ж передбачаючи їх настання, легковажно
сподіватися на їх відвернення. Тобто у цьому разі сам від визначення ставлення винної
особи до настання наслідків у виді спричинення істотної шкоди і визначатиметься
прямий чи непрямий умисел або ж необережність у формі злочинної самовпевненості
або злочинної недбалості [5, с. 133].
Разом з тим, на нашу думку, у випадку спричинення істотної шкоди саме шляхом
невиконання судового рішення або перешкоджання його невиконанню можна вести
мову лише про непрямий умисел особи щодо настання цих наслідків, а не про
необережність. Зокрема, обов‘язковими ознаками невиконання судового рішення є
доведеність до відома суб‘єкта обов‘язків, які випливають із закону та конкретного
судового рішення, а також реальна можливість його виконання. З огляду на це у
суб‘єкта є можливість не лише надати оцінку обсягу покладених на нього обов‘язків, а
й спрогнозувати наслідки невиконання судового рішення як для себе, так і інших осіб.
Отже, вчиняючи дії, спрямовані на невиконання судового рішення або перешкоджання
його виконанню, особа, усвідомлюючи, суспільно небезпечний характер свого діяння,
не могла не розуміти ймовірності настання суспільно небезпечних наслідків, а, отже,
передбачала їх і свідомо припускала їх настання, хоча і не бажала цього. Також не
виключається можливість вчинення особою дій, які полягають у невиконанні судового
рішення або у перешкоджанні його виконання, з конкретизованою метою настання
таких наслідків. З огляду на викладене, на нашу думку, злочин, передбачений ст. 382
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КК, за наявності кваліфікуючої ознаки у виді спричинення ними істотної шкоди
охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб, вчиняється з умисною формою вини.
У ст. 389-1 КК також чітко зазначено, що ознаками злочину, передбаченого
ст. 389-1 КК охоплюється лише умисне невиконання угоди про примирення або про
визнання винуватості, а ст. 390-1 КК встановлює відповідальність виключно за умисне
невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 цього Кодексу, або
умисне невиконання обмежувальних приписів, або умисне ухилення від проходження
програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом.
Що стосується злочинів, щодо яких ознака вини у формі умислу випливає з опису
інших ознак злочину, то висновок про умисну форму вини як суб‘єктивну ознаку
злочину, передбаченого ст. 389-2, 390, 395 КК обумовлений вживанням у диспозиціях
зазначених статей формулювань «ухилення» (ст. 389 КК), «злісне ухилення» (ст. 389-2,
390 КК), «самовільне залишення» (ст. 390, 395 КК), «систематичне порушення» (ст.
390 КК), які характеризують ознаки об‘єктивної сторони злочинів, що розглядаються.
Так, застосування у диспозиції ст. 389 КК поняття «ухилення» - намагання не
робити чого-небудь, не брати участі у чомусь, що синонімічним поняттю «уникнення»
дає підстави для висновку, що суб‘єктивна сторона злочину характеризується лише
прямим умислом та спеціальною метою – ухилитися від відбування покарання [171, с.
659].
У науці мають місце різні думки щодо змісту поняття «злісність». Так, Ю. В. Орел
підсумовує різноманітні погляди на зміст цього поняття таким чином: «Одні автори
розглядали це поняття стосовно діяння, що полягало в систематичному порушенні
встановленого порядку відбування покарання у виправній установі. Другі вважали, що,
визнаючи злісним систематичне, грубе, умисне порушення режиму, не можна
заперечувати й можливості визнання злісним одиничного порушення, вчиненого
засудженим. Треті визнавали особу злісним порушником за умови застосовування до
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нього певних заходів стягнення або їх накладення визначеними особами. Існувала
також думка про те, що злісним може бути тільки одиничне порушення засудженого,
демонстративне або вчинене у зухвалій формі, що свідчить про явне небажання
засудженого виконувати встановлені правила поведінки, що виражає явну неповагу до
виправної установи» [217, с. 669]. У п. 16 постанови Пленуму ВСУ № 2 від 26 березня
1993 р. при розкритті поняття злісної непокори вимогам адміністрації виправної
установи відзначається відкритий, демонстративний характер діяння суб‘єкта даного
злочину [218]. Однак, навіть розмежовуючи ознаки «злісність» та «систематичність»,
можна тлумачити поняття «злісності» як якісну ознаку діяння, а «систематичність» як
її кількісну ознаку, необхідно звернути увагу, що в контексті встановлення ознаки
суб‘єктивної сторони злочинів і перша, і друга ознака свідчать саме про умисний
характер діянь, передбачених статтями 389-2, 390 КК.
З формулювань «самовільне залишення», вжитих у ч. 1 ст. 390 та ст. 395 КК
випливає, що залишення місця обмеження волі або місця проживання особа здійснює з
власної волі, усвідомлюючи відсутність для цього законних підстав, що свідчить про
наявність чітко визначеного наміру ухилитись від відбування покарання у виді
обмеження волі або адміністративного нагляду. З врахуванням зазначення у ст. 395 КК
спеціальної мети – ухилення від адміністративного нагляду, викладене свідчить, що
злочини, передбачені ч. 1 ст. 390 та ст. 395 КК характеризуються умисною формою
вини.
Разом з тим частини 2 та 3 ст. 390 КК передбачають відповідальність за
неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі або у виді позбавлення волі, та якій було дозволено короткочасний
виїзд, після закінчення строку виїзду. Хоча вказані частини статті 390 КК не містять
опису ознак суб‘єктивної сторони, неповернення до місця відбування покарання особи,
яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, та якій було
дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду є діяннями, які
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охоплюються складом злочину – ухилення від від відбування покарання у виді
обмеження волі та у виді позбавлення волі, яке може бути вчинене виключно з прямим
або непрямим умислом.
Також з примітки до статті 389-2 КК випливає, що передумовою кваліфікації дій
особи за цією статтею є притягнення особи до адміністративної відповідальності, що
дозволяє презюмувати не лише обізнаність про наявність кримінально-правової
заборони поведінки, а й про стійкість наміру її продовжувати– а отже, про форму вини
у виді умислу.
Як було зазначено вище, статті 388, 393, 394 КК не містять ні вказівки на форму
вини, ні опису ознак яких, на підставі яких можна зробити висновок про форму вини.
Аналіз літератури дає підстави для висновку про те, що незаконні дії щодо майна,
на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає
конфіскації, є злочином, який вчиняється у формі умислу [131, с. 1130, 136, с. 119, 203,
с. 401, 204, с. 299]. Свій висновок О.О. Дудоров, М. І. Омельяненко, В. П. Сабадаш
мотивують тим, що незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, по своїй суті є тими, що
спрямовані на утаювання майна, які за своїм внутрішнім змістом не можуть вчинятися
через необережність або з непрямим умислом. Також зазначені науковці посилаються
на те, що злочинні діяння, що розглядаються, «не тільки завжди передбачалися у
вітчизняному кримінальному законодавстві як умисні діяння, а і під час розроблення та
прийняття КК України 2001 р. розглядалися законодавцем виключно як «прямоумисні»
діяння», про що свідчить аналіз пояснювальних записок до Законів України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 3 березня 2005 р., «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг» 22 вересня 2011 р., інших,
пов‘язаних із ними документів (порівняльних таблиць, висновків Головного
експертного управління Апарату Верховної Ради України тощо) умислу [207, с. 297].
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В. І. Тютюгін та В. І. Борисов також наголошують, що суб‘єктивна сторона злочину
характеризується лише прямим умислом, а мотиви його вчинення можуть бути різними
і на кваліфікацію не впливають [135, с. 129].
Погоджуючись із наведеним, вважаємо за доцільне зазначити, що висновок про те,
що вчинення незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна
або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, можливо лише у формі прямого
умислу також свідчить те, що покладення на особу обов‘язків щодо утримання від
певних дій із зазначеним майном також супроводжується особливою процедурою, за
якою особа стає офіційно попередженою про покладення на неї обов‘язку щодо
збереження майна.
Статті 393 та 394 КК, які передбачають відповідальність за втечу з місця
позбавлення волі або з-під варти та із спеціалізованого лікувального закладу, також не
містять вказівки на ознаки суб‘єктивної сторони, але у доктрині та судовій практиці ці
злочини традиційно розглядаються як такі, що характеризуються виключно умисною
формою вини [136, с. 119, 147, с. 803, 187, с. 11]. Разом з тим питання мети як
спеціальної

ознаки

суб‘єктивної

сторони

залишається

дискусійним.

Зокрема,

переважна більшість науковців дотримується позиції про те, що, здійснюючи втечу,
винний має на меті: назавжди або хоча б тимчасово залишити місце відбування
покарання чи попереднього ув‘язнення [22, с. 215, 136, с. 119, 144, с. 803, 187, с. 11].
Водночас у літературі висловлювалась думка, що кримінальна відповідальність як
за ухилення від відбування покарання у виді обмеження та позбавлення волі, так і за та
втечу з місця позбавлення волі, має місце лише в тому випадку, коли засуджений або
особа, що перебуває під вартою, мали на меті уникнути покарання [187, с. 12, 226, с.
301]. На думку О. В. Бринзанської та В. І. Єгорова, з викладеного випливає можливість
тимчасового самовільного припинення засудженими відбування покарання або
перебування під вартою за наявності певних виправдувальних під їх кутом зору
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обставин, що не відповідає інтересам правосуддя та завданням попередження
злочинності [21, с. 105, 227, с. 26].
Тому мета, яку поставила перед собою особа, здійснюючи втечу з місця
позбавлення волі, арешту або з під варти, не має значення для кваліфікації злочину,
передбаченого ст. 393 КК.
Підсумовуючи викладене, доцільно наголосити, що злочини, які посягають на
порядок

виконання

судового

рішення,

характеризуються

умислом.

Злочин,

передбачений ст. 382 КК, за наявності кваліфікуючої ознаки у виді спричинення ними
істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи
громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, вчиняється з умисною формою
вини. Мета, яку поставила перед собою особа, здійснюючи втечу з місця позбавлення
волі, арешту або з під варти, не має значення для кваліфікації злочину, передбаченого
ст. 393 КК.

Висновки до розділу 2
Родовим об‘єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення є порядок відносин щодо здійснення правосуддя, спрямований на
забезпечення безпеки людини та суспільства. З огляду на поліоб‘єктність злочинів
проти правосуддя доцільним є застосування чотирьохчленної класифікації об‘єкта
злочину. Якщо родовим об‘єктом злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення є правосуддя, то видовим об‘єктом – порядок виконання судового
рішення.
Безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є порядок виконання
вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, рішень ЄСПЛ та
КС України, а безпосередній об‘єкт злочину, передбаченого ст. 388 КК, становить
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встановлений законом порядок поводження з майном, яке заставлено, описано,
перебуває під арештом або підлягає конфіскації.
Безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 389 КК є порядок виконання
вироку, яким призначено покарання у виді штрафу, громадських або виправних робіт
та покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною
діяльністю. Безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК, є порядок
виконання обвинувального вироку, яким судом призначено покарання у виді
обмеження волі; безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 393 КК –порядок
виконання обвинувального вироку, яким призначено покарання у виді позбавлення
волі, а злочину, передбаченого ст. 394 КК – порядок виконання ухвали суду про
застосування до особи примусового заходу медичного характеру у виді поміщення до
спеціалізованого

лікувального

закладу.

Безпосереднім

об‘єктом

злочину,

передбаченого ст. 389-2 КК, є порядок виконання адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт, безпосереднім об‘єктом злочину, передбаченого ст. 390-1
КК – порядок виконання вироку суду в частині покладення обов‘язків, визначених ст.
91-1 КК.
Предмет злочину, передбаченого ст. 382 КК, становлять судові рішення, зазначені
у цій статті кримінального закону, а саме – ухвали, постанови, вироки, судові рішення
у

постановлені

адміністративних

під

час

розгляду

проваджень,

а

цивільних,
також

кримінальних,

проваджень

про

господарських,
адміністративні

правопорушення, рішення та висновки КС України та рішення ЄСПЛ. Не є предметом
злочину, передбаченого ст. 382 КК, виконавчі документи, прийняті судом, які хоча і
становлять різновид рішення суду, мають процесуальну форму, відмінну від вироку,
ухвали або постанови, а також мають похідний від судового рішення характер.
Предметом злочину, передбаченого ст. 382 КК, є не рішення третейського суду, а
ухвала суду про видачу виконавчого документа для примусового виконання рішення
третейського суду.
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Предмет

злочину,

передбаченого

ст.

388

КК,

становить

майно,

яке

характеризується особливим правовим режимом, а саме, майно, яке перебуває під
арештом, заставою, було піддано опису або підлягає конфіскацію, незалежно від виду
правової процедури (судового або позасудового порядку), на підставі якої такий
правовий режим виник.
Предметом злочину, передбаченого ст. 390-1 КК, є обвинувальний вирок або
ухвала суду, яким особі призначено обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб,
які вчинили домашнє насильство, або щодо яких винесено обмежувальний припис.
Злочини, передбачені ст. 389, 389-2, 390, 393, 394 КК, є безпредметними, з огляду
на відсутність його ознак у зазначених статтях кримінального закону.
На відміну від невиконання судового рішення, зміст якого полягає у бездіяльності,
перешкоджання виконанню судового рішення характеризується активними діями,
вчиненими з метою недопущення виконання судового рішення. Ухилення від
виконання судового рішення, незалежно від його явності чи приховування
(«завуальованості»), охоплюється ознаками об‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК. В контексті ч. 1 та ч. 2 ст. 382 КК обов‘язкові для виконання
приписи визначені не лише безпосередньо у судовому рішенні, але й приписами
нормативно-правових актів, які регламентують порядок виконання судового рішення,
серед яких Закон «Про виконавче провадження». Неналежне, в тому числі часткове
невиконання судового рішення, характеризується таким самим результатом, що й
невиконання судового рішення у повному обсязі, тобто рішення суду не виконано, а
дії, які судом зобов‘язано вчинити не здійснені. З огляду на це закріплення такої ознаки
у ст. 382 КК як неналежне (часткове) виконання судового рішення не сприятиме
вдосконаленню кримінального законодавства. При цьому часткове виконання судового
рішення має значення при встановленні ознак умислу на подальше невиконання
судового рішення, а, отже, у контексті ознак суб‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 382 КК, має розглядатись момент вчинення злочину, передбаченого
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ч. 1 та ч. 2 ст. 382 КК, пов‘язаний з поведінкою особи в ході виконавчого провадження,
спрямованою на уникнення обов‘язку вчинити дії, спрямованих на виконання рішення
суду, під час виконавчого провадження. Виходячи з відсутності механізму виконання
рішення суду, момент вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК, не є
обумовленим процедурою виконавчого провадження, а тому злочин є закінченим з
моменту відмови від виконання відповідного рішення КС України.
Оскільки зміст кримінально-правової норми слід тлумачити у системному зв‘язку
з іншими положеннями КК та уніфікованості термінології кримінального закону,
вважаємо, що розуміння істотної шкоди, сформульоване у примітці до ст. 364 КК, має
бути поширеним не лише на статті 364-365 КК, але й на інші діяння, передбачені КК, в
тому числі на ч. 3 ст. 382 КК.
Ст. 388 КК передбачає невичерпний перелік незаконних дій, які можуть бути
вчинені із майном, на яке накладений арешт або яке перебуває в заставі, під
обтяженням або підлягає конфіскації. Розміщення ст. 388 КК у розділі «Злочини проти
правосуддя» обумовлює розуміння цього злочину саме як діяння, спрямованого на
незаконне розпорядження предметом майном, яке є предметом застави і на яке може
бути здійснено звернення стягнення не на підставі цивільно-правового договору, а на
підставі судового рішення. Лише добровільне відчуження майна охоплюється ознаками
злочину, передбаченого ст. 388 КК. Формулювання «незаконні дії» включають в себе
невизначене коло діянь, різних за ступенем як суспільної небезпечності, так і
нормативної врегульованості. Підміна є одним із способів приховування майна, а отже,
вказівка у правовій нормі водночас і на загальний вид незаконної дії, і на спеціальний є
надмірною деталізацією., виклад ознак об‘єктивної сторони складу злочину,
передбаченого ст. 388 КК, має бути уточнений. Доцільно спростити диспозицію
ч. 1 ст. 388 КК, виключивши таке діяння як «підміна майна» та «інші незаконні дії» з
огляду на їх невизначеність.
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Ухилення від покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, вчиняється шляхом
дії, спрямованої на уникнення негативних наслідків, зумовлених накладеними на особу
обов‘язків вчинити певну дію (сплатити штраф, прибути для виконання громадських
або виправних робіт) або утриматись від вчинення дії (не обіймати певні посади чи
займатись певною діяльністю). У тих випадках коли йдеться про ухилення від
покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, у виді громадських робіт та виправних робіт, норми, закріплені у
ст. 389 КК, є бланкетними, тобто для встановлення їх змісту потрібно звернутись до
відповідних положень КВК. Ухилення від виконання покарання у виді штрафу має
своїм наслідком не заміну покарання, а притягнення до кримінальної відповідальності
за ст. 389 КК. Заміна покарання у виді штрафу на інший вид покарання обумовлює
висновок про те, що в такому випадку особа ухиляється

не від штрафу, а від

покарання, на яке було штраф замінено.
Невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості вчиняється не
лише шляхом бездіяльності, але й шляхом вчинення активної дії, що тягне за собою
стан невиконання покарання. Зміст статей 471, 472 КПК не дають підстав для
диференціації покарання в контексті його відбування на таке, що призначено судом у
загальному порядку, та таке, на призначення якого надано згода засудженим. З огляду
на це норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна розглядати як спеціальну норму, яка
встановлює кримінально-правові наслідки ухилення від відбування покарання,
призначеного при затвердженні угоди судом. Ухилення від відбування покарання,
призначеного вироком суду у провадженні на підставі угоди, кваліфікується за тою
статтею кримінального закону, що передбачає відповідальність за ухилення від
покарання конкретного виду, і не потребує кваліфікації за ст. 389-1 КК.
Злочин,

передбачений

ст.

389-2 КК

характеризується

адміністративною

преюдицією. Формулювання, вжите у примітці до ст. 389-2 КК, «продовження
ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яку притягнуто до
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адміністративної відповідальності на підставі статті 183-2 КУпАП», а також зміст
приміток до зазначеної статті кримінального закону та ст. 183-2 КУпАП, дають
підстави для висновку про те, що одні й ті самі діяння характеризують об‘єктивну
сторону як злочину «Злісне ухилення особи від відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт», так і адміністративного правопорушення
«Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт», відрізняючись ознакою «злісність», яка у контексті ст. 389-2 КК
визначається повторністю вчинення дій, перелічених у примітці.
Формулювання «продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт»
охоплює одне й те саме діяння, яке є підставою для притягнення і до адміністративної,
і до кримінальної відповідальності. Поява на робочому місці у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп‘яніння, на нашу думку, не є ухиленням особи від
відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а за своєю
сутністю

становить

порушення

порядку

відбування

стягнення.

На

підставі

викладеного, доцільно замінити формулювання «злісне ухилення особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», вжиті у ст. 389-2 КК та
183-2 КУпАП, на формулювання «порушення порядку відбування адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт». Самовільне залишення місця обмеження
волі або злісне ухилення від робіт (ч. 1 ст. 390 КК) може бути вчинено шляхом дії,
неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі (ч. 3 ст. 390 КК), та неповернення до місця відбування покарання
особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі (ч. 4 ст. 390 КК) можуть бути
вчинені шляхом бездіяльності, тоді як систематичне порушення громадського порядку
чи встановлених правил проживання, передбачених підзаконними актами, вчинені
особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі можуть бути вчинені як шляхом
дії, так і бездіяльності в залежності від того в чому конкретно полягало порушення
громадського порядку чи встановлених правил проживання.
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Для встановлення ознаки систематичності необхідно не лише встановити
кількісний показник вчинених засудженим порушень громадського порядку чи
встановлених правил проживання, але й взяти до уваги проміжок часу, протягом якого
здійснюються такі порушення.
Ознака систематичності є відсутньою в тому разі, якщо засуджений вчиняє більше
трьох порушень встановлених правил проживання, але протягом більш тривалого
періоду часу, що зумовлює необхідність брати до уваги співвідношення між кількістю
порушень, їх змістом та часовим проміжком їх вчинення.
Злісне ухилення від робіт та систематичне порушення громадського порядку або
встановлених правил проживання не є ухиленням від покарання, а становлять
порушення режиму відбування покарання у виді обмеження волі
Притягнення до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від робіт, або
систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання,
застосовується як останній засіб реагування на правопорушення, вчинені особами, які
відбувають покарання у виді обмеження волі, причому обмежена кількість
обвинувальних вироків дає підстави для висновку про узгодження закріплення
зазначених дій у ч. 1 ст. 390 КК із принципом економії кримінальної репресії.
Викладене обумовлює збереження кримінальної відповідальності за злісне ухилення
від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил
проживання. При цьому враховуючи, що у ст. 390 КК передбачені різні за змістом
діяння, які водночас є і ухиленням від відбування покарання, і порушенням режиму
відбування покарання є доцільним викласти цю статтю у новій редакції, розділивши ці
діяння у різних частинах статті та змінивши назву на таку, яка б відображала зміст цих
діянь:
«Стаття 390. Порушення режиму відбування покарання у виді обмеження
волі та ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді
позбавлення волі
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1. Злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку
чи встановлених правил проживання, вчинені особою, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі, - караються…..
2. Самовільне залишення місця обмеження волі - карається…..
3. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у
виді обмеження волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення
строку виїзду – карається…
4. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у
виді позбавлення волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення
строку виїзду – карається….»
Умисне ухилення від проходження програми для кривдників є різновидом
умисного невиконання обмежувальних приписів, а саме умисним невиконанням
обмежувального заходу у виді направлення для проходження програми для
кривдників, внаслідок виникає питання щодо доцільності виокремлення умисного
ухилення від проходження програми для кривдників як окремого прояву об‘єктивної
сторони складу злочину, що розглядається. З метою чіткішого розмежування
альтернативних діянь, передбачених ст. 390-1 КК, нашу думку, доцільно доповнити
формулювання «умисне ухилення від проходження програми для кривдників»
вказівкою на те, що проходження програми для кривдників здійснюється в межах
провадження про адміністративне правопорушення.
Поняття «втеча» та «самовільне залишення» є синонімічними, що з метою
випрацювання єдиного термінологічного апарату у кримінальному законі обумовлює
доцільність обрання одного поняття.
Підсумовуючи позиції науковців щодо моменту, з якого злочини, передбачені
статтями 393, 394 КК, є закінченими, можна виділити такі ознаки зазначеного моменту:
1) фактичне залишення місця позбавлення волі; 2) вихід з-під нагляду, контролю осіб,
що його охороняють; 3) отримання засудженим можливості змінювати своє
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місцезнаходження та розпоряджатися собою на власний розсуд; 4) тривалість часу,
протягом якого особа, яка вчинила втечу, відсутня у кримінально-виконавчій установі
або у спеціалізованому лікувальному закладі не має значення для кваліфікації дій за
відповідною частиною статті 393 або ст. 394 КК. При цьому злочин, передбачений
ст. 393 КК, є закінченим з моменту настання будь-якої з наведених ознак з огляду на їх
взаємопов‘язаність.
Втеча може бути здійснена як шляхом дії, так і бездіяльності.
Під самовільним залишенням особою місця проживання слід розуміти саме
залишення особою місця проживання без виконання обов‘язків, передбачених
ст. 9 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі».
Ознаки спеціальної мети – «ухилення від адміністративного нагляду» та
«відсутність поважних причин» кореспондують одна одній, обидві є оціночними
ознаками. Наявну вказівку на спеціальну мету – «ухилення від адміністративного
нагляду» доцільно замінити на ознаку «за відсутності поважних причин», що
спростило диспозицію норми, закріпленої у ст. 395 КК.
Суб‘єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення, є і
загальний, і спеціальний суб‘єкти.
Суб‘єктом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК, є загальний суб‘єкт,
тобто особа, яка досягла 16 років, на яку судовим рішенням покладено обов‘язок
виконати судове рішення.
Ознакою службової особи як суб‘єкта злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, є
встановлення кола його службових обов‘язків, з яких має випливати, що до
компетенції саме цієї службової особи, а не інших службових осіб юридичної особи,
входить вчинення дій, спрямованих на виконання судового рішення
За

ч. 3 ст. 382 КК

кваліфікуються

невиконання

судового

рішення

або

перешкоджання його виконанню, які перебувають у причинному зв‘язку із здійсненням
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відповідних повноважень службової особи. Натомість у тому випадку, коли дії,
передбачені ст. 382 КК, не пов‘язані із здійсненням зазначених повноважень дії особи
належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 382 КК.
Особою, якій ввірено майно, є особа, якій у визначеному законом порядку
передається майно, зазначене у ч. 1 ст. 388 КК, або яка продовжує ним володіти, маючи
фактичну можливість ним розпорядитись, та яка повідомлена про особливий
процесуальний статус такого майна.
Як випливає зі змісту ч.1 ст. 388 КК, поняття представника банку або фінансової
установи у зазначеній статті кримінального закону вжито не у юридичному значенні, а
для позначення службового зв‘язку між банком або фінансовою установою та особою,
яка здійснює банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, та є
працівником банку або фінансової установи. Тому вдалим є найменування суб‘єкта,
зазначеного у ч. 1 ст. 388 КК, саме як працівника, який здійснює операції з коштами, на
які накладено арешт, а не представника банку або фінансової установи.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389 КК, є особа, яку засуджено до
покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, стосовно якої обвинувальний вирок
суду набрав законної сили.
Заміна формулювання з «ухилення від відбування громадських чи виправних
робіт особою, засудженою до цього покарання» (ст. 389 КК у редакції від 5 квітня 2001
року) на «ухилення засудженого» (ст. від 7 вересня 2016 року) не сприяла більшій
чіткості норми, закріпленій у ч. 1 та ч. 2 ст. 389 КК. На нашу думку, ознаки суб‘єкта
злочину, передбаченого статтею 389 КК, доцільно викласти таким чином «ухилення
особи, якій призначено покарання у виді…».
Спільними загальними ознаками суб‘єкта злочинів, передбачених статтями 389,
390, 393 КК, є фізична особа, що досягла 16-ти річного віку та усвідомлює значення
своїх дій та може керувати ними. При цьому можна виділити спеціальні ознаки, які
характеризують правовий статус суб‘єкта: відбування особою покарання у виді
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штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю,
громадських та виправних робіт, арешту, позбавлення волі або обмеження волі, а
також застосування щодо особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окремі ознаки суб‘єкта зазначеної групи злочинів передбачені нормами Загальної
частини КК, оскільки саме ними визначено вік, з якого особі може бути призначено
певний вид покарання та інші ознаки, які обумовлюють застосування покарання
певного виду, положеннями ст. 31-1 КУпАП, яка визначає особливості накладення
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а також положення
КПК, які визначають ознаки осіб, стосовно яких може бути застосовано запобіжний
захід у виді тримання під вартою.
Вік як ознака суб'єкта ухилення від відбування покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, є диференційованою ознакою, в залежності від виду покарання,
призначеного особі і від якого особа ухиляється.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, є не лише та особа, яка відбуває
узгоджене сторонами угоди покарання, але та особа, яку звільнено від призначеного
покарання.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, також може бути особа, вирок, на
підставі якого її було засуджено, скасовано, з огляду на що, нею повторно набувається
статусу обвинуваченого.
Суб‘єктом злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт є особа, стосовно якої набуло законної сили рішення
суду про визнання її винною у вчиненні адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 183-2 КУпАП, та накладення на неї адміністративного стягнення,
незалежно від того чи відбувала особа таке стягнення.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ч.1, 2 ст. 390 КК, є повнолітня осудна особа, на
яку не поширюються обмеження, передбачені статтями 61 КК, та яка відбуває
покарання у виді обмеження волі, а злочину, передбаченого ст. 393 КК – як
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неповнолітні, так і повнолітні особи, які відбувають покарання у виді позбавлення волі
або до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а також
повнолітні особи, які відбувають покарання у виді арешту та на яких, не поширюються
обмеження, передбачені ч. 3 ст. 60 КК.
Ознаки суб‘єкта злочину, передбаченого 390-1 КК, становлять: 1) ознаки, якими
характеризується суб‘єкт злочину, передбаченого ст. 389 КК, а саме, суб‘єктом
злочину, передбаченого ст. 389 КК, є особа, яку засуджено до покарання, не
пов'язаного з позбавленням волі, визначеного ст. 389 КК, стосовно якої обвинувальний
вирок суду набрав законної сили, незалежно від фактичного відбування нею
покарання; 2) це особа, яка вчинила злочин певного виду, а саме злочин, пов‘язаний з
домашнім насильством; 3) така особа досягла 18-річного віку, з якого відповідно до ч.
2 ст. 91-1 КК до неї можуть бути застосовані обмежувальні заходи визначені у вироку.
Суб‘єктами злочину, передбаченого ст. 394 КК, є особи, до яких застосовано
примусові заходи медичного характеру та примусове лікування, а також особи, до яких
застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної
допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку,
З огляду на ч. 3 ст. 3 КК, а також на сталу практику ЄСПЛ щодо принципу
правової визначеності, пропонуємо викласти ст. 394 КК в іншій редакції, розкривши
ознаки суб‘єкта: «Втеча із спеціалізованого лікувального закладу особи, до якої
застосовано примусові заходи медичного характеру або примусове лікування, або
запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги, а
також по дорозі до нього –…..»
Суб‘єктом злочину, що розглядається є особа, щодо якої встановлено
адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, ознаки якого
розкриваються у Законі України «Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі».
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Злочини,

які

посягають

на

порядок

виконання

судового

рішення,

характеризуються умислом. Злочин, передбачений ст. 382 КК, за наявності
кваліфікуючої ознаки у виді спричинення ними істотної шкоди охоронюваним законом
правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам
юридичних осіб, вчиняється з умисною формою вини. Мета, яку поставила перед
собою особа, здійснюючи втечу з місця позбавлення волі, арешту або з під варти, не
має значення для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 393 КК.
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РОЗДІЛ 3
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

3.1.

Запровадження

заходів

кримінально-правового

характеру

щодо

юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення
Розділ XIV-1 КК регламентує порядок та підстави для застосування до юридичних
осіб примусових заходів кримінально-правового характеру. Зокрема, підстави для
застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначено
у ст. 96-1 КК, різні частини якої передбачають перелік статей кримінального закону,
які передбачають відповідальність за злочини, вчинення яких уповноваженою особою
від імені та в інтересах юридичної особи є підставами для застосування до юридичної
особи

заходів

кримінально-правового

характеру.

Серед

зазначених

статей

кримінального закону відсутні ті, передбачають відповідальність за злочини, що
посягають на порядок виконання судового рішення. Водночас питання доцільності
закріплення у кримінальному законодавстві заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають на порядок
виконання судового рішення неодноразово ставало предметом дослідження науковців.
Беручи до уваги, що злочини, передбачені статтями 389 – 390-1, 393-395 КК,
відносяться до злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення у
кримінальному провадженні, що обумовлює виключно індивідуальний характер
заходів

державного

примусу

в

ході

притягнення

особи

до

кримінальної

відповідальності, можна вести мову про доцільність закріплення у кримінальному
законодавстві заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у
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провадженнях про злочини, передбачені статтями 382 КК (невиконання судового
рішення) та 388 КК (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого
майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації), які можуть бути вчинені
уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи.
Г. І. Богонюк обґрунтовує визначення у кримінальному законі можливості
застосування до них заходів кримінально-правового характеру за ці злочини
необхідністю визнання юридичних осіб суб‘єктом злочинів, передбачених статтями
382 та 388 КК [9, с. 10]. На нашу думку, таке формулювання певною мірою не
узгоджується з приписами ст. 18 КК, яка визначає, що суб‘єктом злочину є фізична
осудна особа, з огляду на що, беручи до увагу концептуальність питання про
можливість визнання юридичної особи суб‘єктом злочину, розгляд цього питання
видається коректнішим саме під кутом зору не визнання юридичної особи не суб‘єктом
злочинів, передбачених статтями 382 та 388 КК, а суб‘єктом застосування заходів
кримінально-правового характеру. Як слушно зазначає А. М. Ященко, «заходи
кримінально-правового характеру, не зважаючи на примусовий характер окремих із
них, не є покаранням, оскільки юридична особа в силу своєї правової природи не може
вчинити злочин, а, відтак, і бути визнана винною у його вчиненні» [228, с. 313]. М. О.
Букач дотримується позиції про те, що визнання факту вчинення злочину,
передбаченого ст. 382 КК, має бути підставою для застосування до юридичних осіб
заходів кримінально-правового характеру, а також про те, що безпосередньо до
юридичних осіб, вказаних у ч. 2 ст. 96-4 КК, доцільно застосовувати виключно штраф
як захід кримінально-правового характеру [8, с. 18]. Ст. 96-6 КК передбачає два
основні заходи кримінально-правового характеру: штраф та ліквідацію, а також
додатковий – конфіскація майна. Причому із загальних правил застосування до
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, встановлених ст. 96-10 КК
не вбачається критеріїв диференціації, за якими до юридичної особи може бути
застосований конкретний вид заходу кримінально-правового характеру, проте ст. 96-9
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КК визначає перелік злочинів, вчинення яких має своїм наслідком застосування такого
кримінально-правового заходу як ліквідація. Проте, враховуючи системний характер
проблеми невиконання судових рішень та імовірність заподіяння істотної шкоди
інтересам фізичних або юридичних осіб в разі невиконання судового рішення або
вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або
майна, яке описано чи підлягає конфіскації, застосування такого заходу кримінальноправового характеру як ліквідація є обґрунтованим.
О. Р. Романишин, посилаючись на те, що, вчинення злочину уповноваженою
особою юридичної особи з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності
є самостійною та самодостатньою підставою для застосування таких заходів
кримінально-правового характеру, вважає за доцільне внести до переліку статей,
передбачених у ст. 96-3 КК злочини, відповідальність за які передбачена статтями 382,
388, 389-1 КК. В контексті угод у кримінальному провадженні, як зазначає дослідниця,
відповідальність за умисне невиконання яких встановлено у ст. 389-1 КК, оскільки
угодою можуть завершуватися кримінальні провадження щодо уповноважених осіб
юридичних осіб, застосування заходів кримінально-правового характеру у таких
випадках сприятиме реалізації кримінальної відповідальності [5, с. 122].
На нашу думку, така пропозиція є дискусійною, з огляду на таке. Відповідно до
примітки 1 до ст. 96-3 КК під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти
службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону,
установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені
юридичної особи. З викладеного випливає необхідність існування двох умов: 1) особу
має бути притягнуто до кримінальної відповідальності за злочин, який є підставою для
застосування заходу кримінально-правового характеру; 2) кримінальне провадження
щодо такої особи має бути завершеном постановленням судового рішення, яким
затверджено угоду. Крім цього, застосування заходу кримінально-правового характеру
при умисному невиконанні угоди про примирення або про визнання винуватості є
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обґрунтованим за тих обставин, коли порушення угоди безпосередньо пов‘язано з
невиконанням її положень від імені та в інтересах юридичної особи.
На думку В. В. Налуцишина, хоча ст. 382 КК не зазначена у переліку злочинів,
вчинення яких є підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру,
її можна розглядати як таку, виходячи з того, що серед альтернативних дій, що
визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи (п.п. 1, 4 ст. 96-3 КК),
передбачено дії, що були спрямовані на ухилення від передбаченої законом
відповідальності (п. 2 примітки до ст. 96-3 КК). На думку дослідника, одним із видів
такого ухилення від відповідальності є невиконання або перешкоджання виконанню
судового рішення [7, с. 109].
Разом тим з огляду на зміст ч. 3 ст. 3 КК, згідно із якою злочинність діяння, а
також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим
Кодексом, розширене тлумачення положень п. 2 примітки до ст. 96-3 КК у контексті
підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб,
суперечить КК.
Системний аналіз положень розділу XIV-1 КК дає підстави для висновку про те,
що сферою застосування приписів цього розділу кримінального закону, передусім є
діяння, пов‘язані з корупційними кримінальними правопорушеннями, злочини в сфері
національної безпеки, запобігання тероризму, легалізації коштів, здобутих злочинним
шляхом, тощо. З викладеного вбачається досить широке коло різних за ступенем як
суспільної небезпечності, так і за колом суспільних відносин, злочинів, що дає підстави
для висновку про відсутність перепон для доповнення їх переліку іншими злочинами,
за умови їх вчинення уповноваженою особою в інтересах юридичної особи. Разом з
тим ми погоджуємося з висновком О. Р. Романишин про те, що застосування заходів
кримінально-правового характеру не може здійснюватись у тих випадках, коли особі
інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст. 382 КК. У першому
випадку суб‘єкт злочину є загальним, тобто, такий, що не відповідає ознакам
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уповноваженої особи уповноваженими особами юридичної особи, визначеної у
примітці 1 до ст. 96-3 КК. Щодо другого випадку доцільно вказати, що умисне
невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ або КС України, як і умисне
недодержання нею висновку КС України не може бути вчинене службовими особами в
інтересах юридичної особи, що нівелюватиме закріплення у кримінальному законі
відповідної норми.
Що стосується вчинення злочину, передбаченого ст. 388 КК, то доцільно
зазначити, що застосування заходів кримінально-правового характеру у справах про
незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке
описано чи підлягає конфіскації може бути запроваджено виключно у тих випадках,
що коли такі дії були вчинені лише уповноваженою особою в інтересах юридичної
особи. Проте у ст. 388 КК закріплено альтернативні ознаки злочину, зокрема, зазначені
у статті дії можуть бути вчинені особою, якій ввірено майно, представником банку або
іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт. З
викладеного випливає, що невідповідність такого суб‘єкта – представника банку або
іншої фінансової установи ознакам, визначеним у примітці до ст. 96-3 КК
унеможливить застосування кримінально-правових заходів до юридичних осіб,
наслідком чого є імовірність зловживань. Разом з тим розширення переліку ознак
уповноваженої особи для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб може призвести до широкої практики їх застосування у зв‘язку з
формуванням презумпції обізнаності службових осіб юридичної особи, а також інших
осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору
мають право діяти від імені юридичної особи, про дії працівника банку або іншої
фінансової установи, яка не має зазначених ознак уповноваженої особи. Крім цього
така практика не узгоджуватиметься з принципом економії кримінальної репресії. З
огляду на викладене, на нашу думку, за чинної редакції статті 388 КК, закріплення у
розділі XIV-1 КК положеннями про доповнення переліку злочинів, які є підставою для
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застосування заходів кримінально-правового характеру, таким злочином як незаконні
дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи
підлягає конфіскації, є недоцільним [229 с. 58; 230, с.84].

3.2.

Встановлення

спеціальних

видів

звільнення

кримінальної

відповідальності за вчинення злочинів, що посягають на порядок виконання
судового рішення
Метою інституту звільнення від кримінальної відповідальності є реалізація
принципів гуманізму, справедливості та економії кримінальної репресії, що є
альтернативою покаранню та звільненню від покарання. В основу звільнення від
кримінальної відповідальності покладено не лише загальновизнані фундаментальні ідеї
кримінального права, а й положення про допустимість компромісу у боротьбі зі
злочинністю [34, с. 568]. І хоча запровадження нових спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності неодноразово піддавалось критиці з огляду на
відсутність

системного

підходу

до

визначення

типових

проявів

позитивної

посткримінальної поведінки, впровадження нових спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності залишається визнається одним із основних напрямів
розвитку цього інституту [231, с. 568, 232, с. 175].
Аналіз досліджень українських науковців свідчить про поширеність позиції про
доцільність доповнення ст. 382 КК положеннями про спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності. При цьому одним із аргументів на користь цієї позиції
становить зарубіжний досвід. Так, В. В. Налуцишин зазначає, що підставою звільнення
від кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення в ч. 3 § 271 КК
Австрії є добровільне повернення речі, вилученої з-під майнового арешту, особою
перш ніж органи влади дізналися про її злочинну діяльність. Також, як вказує
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дослідник, в КК Угорщини закріплено підставу, яка передбачає звільняє від
відповідальності за невиконання судового рішення: злочинець не підлягає судовому
переслідуванню якщо він виконає своє зобов‘язання у зв‘язку з виконавчим
провадженням перед поданням обвинувального акту. Також ч. 2 ст. 410 КК Іспанії
передбачає звільнення від кримінальної відповідальності посадових осіб та державних
службовців, які відмовилися здійснити належне виконання судових рішень, рішень і
розпоряджень вищих посадових осіб, якщо вони являють собою відкрите, очевидне і
явне порушення закону або іншого загального нормативного акта. На думку
В. В. Налуцишина, вказаний досвід зазначених держав ЄС варто застосувати в
національному законодавстві, оскільки можливість звільнення від кримінальної
відповідальності буде слугувати додатковим стимулом для виконання судового
рішення до моменту притягнення особи до кримінальної відповідальності [7, с. 149].
Цю позицію поділяє Г. І. Богонюк, яка зазначає, що впровадження такого положення у
вітчизняний кримінальний закон дасть змогу говорити про забезпечення неухильного
виконання судового рішення та про наявність заохочувальної кримінально-правової
норми для осіб, які визнали неправомірність свого діяння [9, с. 45]. О. С. Чорна також
обстоює позицію про те, подальше виконання обвинуваченим судового рішення може
бути підставою його звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку зі зміною
обстановки, внаслідок чого особа перестає бути суспільно небезпечною, проте при
цьому не розглядаючи можливості запровадження спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності [4, с. 26].
О. Р. Романишин робить висновок про доцільність доповнення статті 382 КК
кримінального закону спеціальним видом звільнення від кримінальної відповідальності
за наявності умов позитивної посткримінальної поведінки, якщо особа до притягнення
до кримінальної відповідальності повністю виконала судове рішення та усунула шкоду
(за наявності), заподіяну його невиконанням [5, с. 7]. Причому зазначена науковиця
розглядає закріплення спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності
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як дієвий механізм обов‘язкового усунення шкоди, завданої відповідним злочином
саме фізичною особою, оскільки засудження за ч. 1 ст. 382 КК без виконання судового
рішення, від якого особа умисно ухилилася не досягає цілей кримінально-правової
охорони відповідного порядку суспільних відносин [5, с. 169].
Для визначення доцільності закріплення у ст. 382 КК спеціального виду
звільнення від кримінальної відповідальності передусім потрібно визначитись з її
правовою природою та видами суспільних відносин, кримінально-правова охорона
яких

включає

відповідальності.

можливість

запровадження

На

О. О. Житнього,

думку

звільнення
звільнення

від

кримінальної

від

кримінальної

відповідальності є «особливою (достроковою, бо вона відбувається до початку
реалізації кримінальної відповідальності) формою припинення кримінально-правових
відносин, що виникають між державою й особою через учинення нею злочину» [233, с.
10]. Як слушно зазначає С. В. Сахнюк, враховуючи, що кримінальна відповідальність
являє собою типову форму завершення охоронних кримінально-правових відносин, що
полягає в державному осуді в обвинувальному вироку суду особи, яка вчинила злочин,
як правило, поєднаному із застосуванням до неї інших заходів державного примусу, що
мають каральний характер (покарання та судимості), очевидно, що й дослідження
юридичної природи звільнення від кримінальної відповідальності також має
здійснюватися в площині розвитку охоронних кримінально-правових відносин, що
породжуються вчиненням злочину [234, с. 179].
Виходячи з цього, звільнення від кримінальної відповідальності полягає у відмові
суду як від державного осуду особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що
містить ознаки певного складу злочину, так і від застосування до неї інших заходів
кримінально-правового примусу. З огляду на це виникає питання щодо дотримання
балансу як між різними суспільними інтересами, відображеними, з одного боку, у
недотриманні принципу невідворотності покарання, а з іншого – економії кримінальної
репресії. З іншого боку, спеціальні види кримінальної відповідальності передбачені у
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КК щодо злочинів різних видів, в тому числі, тих які характеризуються значним
ступенем суспільної небезпечності (ч. 2 ст. 111 КК – злочин проти національної
безпеки; ч. 3 ст. 175 КК – злочин проти трудових прав особи; ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 263
КК – злочин проти громадської безпеки тощо), що дає підстави для висновку про
відсутність такого критерію як ступінь суспільної небезпечності злочину при
вирішенні питання про запровадження спеціального виду звільнення від кримінальної
відповідальності. Оцінюючи здатність передбаченого Особливою частиною КК
звільнення від кримінальної відповідальності забезпечувати реалізацію завдань
кримінального права, С. С. Терещук обґрунтовано звертає увагу на те, що положення
КК, які регламентують спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності,
зорієнтовані на досягнення комплексу соціально корисних результатів. Наприклад,
ч. 4 ст. 289 КК звільняє від кримінальної відповідальності особу, яка вперше вчинила
незаконне заволодіння транспортним засобом (за винятком випадків застосування
насильства або погрози його застосування), але добровільно заявила про це
правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю
відшкодувала завдані збитки, що схиляє особу до самовикриття і самостійного
усунення завданої шкоди. Інший приклад, а саме положення ч. 2 ст. 255 КК, відповідно
до яких звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або
керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною
першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної
організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю, дає підстави для висновку
про те, що ці положення спрямовані на запобігання подальшій діяльності злочинної
організації [2235, с. 186]. Вочевидь пропозиції науковців доповнити ст. 382 КК нормою
про те, що особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від
кримінальної

відповідальності,

якщо

вона

до

притягнення

до

кримінальної

відповідальності повністю здійснила виконання судового рішення ґрунтуються на
мотивації особи до самостійного усунення шкоди. Разом з тим само по собі усунення
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завданої шкоди не є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Крім цього, притягненню особи до кримінальної відповідальності за невиконання
судового рішення передує тривала за часом процедура виконавчого провадження, під
час якого особа має змогу оцінити правові наслідки своєї поведінки. У даному випадку
відсутня ознака мотивації особи до самовикриття або припинення систематичної
злочинної поведінки у майбутньому. На думку О. Р. Романишин, те, що ч. 1 ст. 382 КК
сформульована за ознаками об‘єктивної сторони як злочин з формальним складом,
підтверджує, що єдиною обов‘язковою умовою для спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності фізичної особи має бути лише належне та своєчасне
виконання судового рішення [5, с. 174]. На нашу думку, мотивація особи щодо
самостійного усунення шкоди є єдиною метою, яку може досягнути запровадження
спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності, проте зазначена мета
може бути досягнута і в ході кримінального провадження, яке може бути завершеним
шляхом укладення угоди про примирення або про визнання винуватості.
Крім цього, Загальна частина чинного КК передбачає значну кількість засобів,
спрямованих на реалізацію принципу економії кримінальної репресії, серед яких :
1) загальні види звільнення від кримінальної відповідальності – у зв'язку з
примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), передачею особи на поруки
(ст. 47 КК), із зміною обстановки (ст. 48 КК), із закінченням строків давності
(ст. 49 КК); 2) звільнення від покарання та його відбування, зокрема, звільнення від
відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК), звільнення від відбування
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи
років (ст. 79 КК), звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків
давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК), звільнення від відбування
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК),
звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК), звільнення від покарання на підставі
закону України про амністію або акта про помилування (ст. 85 КК). За таких умов, на
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нашу думку, закріплення засобів, спрямованих на реалізацію принципу економії
кримінальної репресії в Особливій частині КК має бути обумовлено більш
ґрунтовними передумовами, ніж мотивація особи щодо самостійного усунення шкоди.
З огляду на це доцільно погодитись з М. І. Хавронюком, який зазначив, що «закріплена
в КК України надзвичайно широка диференціація кримінальної відповідальності на
практиці також застосовується в широких масштабах, а деякі з положень
кримінального закону, які мали б розглядатися як винятки, перетворюються в правило.
Ця

ситуація

призводить до

забуття принципу невідворотності

кримінальної

відповідальності і принципу рівності громадян перед законом, поступово стирає межу
між принципом справедливості (адекватності) та принципом гуманізму (милосердя) і
зводить в абсолют принцип індивідуалізації покарання» [236, с. 246]. З огляду на
викладене доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що особа, яка вчинила діяння,
передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона
до притягнення до кримінальної відповідальності повністю виконала судове рішення,
не зможе стати дієвим засобом для вирішення проблем, пов‘язаних із невиконанням
судового рішення.
Що стосується злочинів, які посягають на порядок виконання судових рішень,
постановлених у кримінальному провадженні, то у науковій літературі питання
доцільності як застосування звільнення від кримінальної відповідальності на підставах,
передбачених статтями Загальної частини КК, так і запровадження спеціальних видів
звільнення кримінальної відповідальності за окремі із них, є дискусійними. Так,
С. П. Старосольська та Л. В. Чорнозуб дійшли висновку про те, що жодна з підстав
звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачена ст. 45-49 КК, крім
закінчення строків давності, враховуючи наявність відповідальності за раніше
вчинений злочин, до особи, обвинуваченої в ухиленні від покарання не пов‘язаного з
позбавленням волі (ст. 389 КК) не може бути застосована [15, с. 181, 16, с. 15]. Крім
цього, на думку Л. В. Чорнозуб, вагомим кроком в оптимізації кримінально-правової

200
політики стосовно осіб, які ухиляються від відбування покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, могло б стати встановлення на законодавчому рівні спеціальної
підстави звільнення їх від кримінальної відповідальності у випадках вчинення ними
певної позитивної посткримінальної поведінки [16, с. 16].
Також О. І. Плужник пропонує закріпити спеціальний вид звільнення від
кримінальної відповідальності, внісши зміни до частин 2 та 3 ст. 390 КК та
передбачивши відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді
позбавлення або обмеження волі, якщо особа, якій дозволено короткостроковий виїзд,
не повернулась до місця обмеження волі або позбавлення волі протягом трьох діб після
закінчення строку [188, с. 103]. При цьому науковиця посилається на ст. 407 КК, що
передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця
служби військовослужбовцем строкової служби або його нез‘явлення на службу без
поважних причин тривалістю понад три доби, а також на §§ 2, 3 ст. 242 КК Польщі, що
передбачає трьохденний термін після спливу строку виїзду для повернення
засудженого до місця відбування покарання [188, с. 103]. О. В. Бринзанська, не
погоджуючись з аргументами О. І. Плужник, зазначила про різний ступінь суспільної
небезпечності неповернення засудженого місця відбування покарання та самовільного
залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової
служби або його нез‘явлення на службу, а також про те, що звільнення від
кримінальної відповідальності особи, яка повернулась до кримінально-виконавчої
установи протягом трьох днів після закінчення строку короткочасного виїзду, не є
поширеною практикою у законодавствах зарубіжних країн, пославшись на те, що
відповідні положення ст. 342 КК Литви є аналогічними за змістом положенням §§ 2, 3
ст. 242 КК Польщі, проте, вони є винятком. Також, як зазначає дослідниця, у
кримінальних законодавства окремих пострадянських держава закріплено спеціальний
вид звільнення від кримінальної відповідальності за добровільне повернення особи, яка
вчинила втечу з місця позбавлення волі. У примітці до ст. 358 КК Казахстану
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передбачено, що особа, яка добровільно повернулась у семиденний строк з моменту
вчинення втечі до кримінально-виконавчої установи, звільняється від кримінальної
відповідальності за втечу, якщо вона не вчинила іншого злочину або втеча не
супроводжувалась застосуванням зброї або предметів, що використовуються в якості
зброї, або застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров‘я або з
погрозою застосування такого насильства. Подібні норми також передбачені
кримінальними законами Киргизстану та Таджикистану [21, с. 100]. Проте, враховуючи
суспільну небезпечність втечі з кримінально-виконавчої установи, дослідниця вважає
недоцільним доповненням такою нормою ст. 393 КК. Натомість О. О. Некрасов
підтримує позицію про доцільність закріплення у ст. 393 КК примітки про те, що
особа, яка добровільно повернулась в триденний строк з моменту вчинення втечі
вперше, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона не вчинила нового
злочину, і втеча не була поєднана з діями, передбаченими ч. 2 ст. 393 КК, посилаючись
на зарубіжний досвід, а саме на ч. 3 ст. 242 КК Польщі [237, с. 220].
На нашу думку, закріплення спеціальних видів звільнення від кримінальної
відповідальності при вчиненні злочинів, які посягають на порядок виконання судових
рішень у кримінальному провадженні є недоцільним, виходячи з того, що вчиненню
зазначених злочинів передують: 1) вчинення особою злочину, за який щодо нього
постановлено обвинувальний вирок, постанова про призначення адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт та призначено покарання та/або
обмежувальні заходи, адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт, або
винесено ухвалу суду про встановлення адміністративного нагляду; 2) особа,
усвідомлюючи

необхідність

відбування

покарання/

обмежувальних

заходів,

адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт або виконання правил
адміністративного нагляду, ухиляється від вчинення зазначених дій або, навпаки,
вчиняє активні дії, спрямовані на уникнення від відбування покарання, таким чином
вчиняючи злочин проти встановленого порядку виконання судового рішення. Отже,
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особа, вчиняючи злочин під час невідбутого покарання, демонструє стійку
протиправну поведінку, що, на нашу думку, ставить під сумнів можливість закріплення
спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
Разом з тим в окремих випадках можна вести мову про можливість звільнення
особи за самовільне залишення місця обмеження волі (ч. 1 ст. 390 КК) та втечу з місця
позбавлення волі, вчинену за відсутності ознак, передбачених ч. 2 ст. 393 КК (ч. 1 ст.
393 КК) на підставі ч. 2 ст. 11 КК, тобто на підставі малозначності.
Як зазначає О. В. Бринзанська, можливість звільнення від кримінальної
відповідальності за втечу з місця позбавлення волі при малозначності виключно за
сукупності таких ознак: 1) особа вперше здійснила втечу; 2) втеча не має
кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 393 КК; 3) особа не вчинила іншого
злочину під час перебування за межами кримінально-виконавчої установи; 4) особа
добровільно повернулась до кримінально-виконавчої установи протягом однієї доби з
моменту втечі [21, с. 101]. Висновок про можливість звільнення особи від кримінальної
відповідальності на підставі ч. 2 ст. 11 КК випливає з критеріїв малозначності діяння,
випрацьованих судовою практикою. Так, у постанові від 2 грудня 2019 року у справі
№ 612/712/16-к за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 389 КК, об‘єднана палата ККС ВС зазначила таке: «Згідно з положеннями
ч. 2 ст. 11 КПК не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить
ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не
становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди
фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Тому при вирішенні питання
про звільнення особи від кримінальної відповідальності за малозначністю суд має
виходити із сукупності всіх обставин, які мають значення для справи, при цьому
вказати у своєму рішенні, у чому конкретно виявилася малозначність вчиненого діяння
і чому, на думку суду, такі дії не становлять суспільної небезпеки. Виходячи зі змісту
положень закону, усталеної судової практики для встановлення малозначності діяння є
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обов`язковою сукупність трьох умов: 1) формальна наявність у вчиненому діянні ознак
складу злочину, передбаченого КК, тобто всіх тих передбачених у законі об`єктивних
та суб`єктивних ознак, що у відповідній статті (частині статті) Особливої частини
цього Кодексу характеризують певний склад злочину; 2) малозначне діяння не
становить суспільної небезпеки, яка є типовою для певного злочину. Це виражається в
тому, що воно не заподіює взагалі шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству чи
державі або заподіює їм явно незначну (мізерну) шкоду;3) малозначне діяння не
повинно бути суб`єктивно спрямовано на заподіяння істотної шкоди. Поняття істотної
шкоди у контексті ч. 2 ст. 11 КК носить оціночний характер, його зміст визначається
оцінкою правозастосовними органами всіх конкретних обставин справи. На оціночний
характер шкоди можна вказувати лише в тому випадку, коли законодавець у
відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини зазначеного Кодексу
використовує загальні оціночні поняття: тяжкі наслідки, інші тяжкі наслідки (відносно
визначені правові норми). При вирішенні питання про те, чи є діяння малозначним,
суду необхідно враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, але й те, на що було
направлено діяння і до яких втрат могло призвести» [238].
Такий висновок також узгоджується з практикою ККС ВС. Зокрема, постановою
від 19 травня 2020 року колегія суддів ККС ВС скасувала вирок Літинського районного
суду за попередньою змовою, без відповідного дозволу, скориставшись відсутністю
належного нагляду з боку працівників колонії, відчинили металопластикове
Вінницької області від 20 березня 2019 року та ухвалу З викладеного вбачаються не
лише критерії малозначності діяння, а й констатація ВС можливості визнання злочину,
який посягає на порядок виконання судового рішення у кримінальному провадженні
малозначним. З огляду на це, на нашу думку, у тих випадках, коли особа, яка здійснила
втечу з місця обмеження волі або позбавлення волі через незначний проміжок часу
добровільно повернулась до місця відбування покарання, не вчинивши при цьому
інших протиправних діянь, таке діяння може бути визнане малозначним Вінницького
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апеляційного суду від 16 вересня 2019 року щодо ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і
закрила кримінальне провадження на підставі ч. 2 ст.11 КК та п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК. У
зазначеому провадженні

засуджені, будучи

попередженими

про

кримінальну

відповідальність за втечу з місць позбавлення волі відповідно до ст. 393 КК, вікно у
кімнаті для вживання їжі, на якому були відсутні металеві грати та потрапили через
відчинене вікно на частину вулиці з тильної сторони будівлі, яка не огороджувалась. У
подальшому ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 залишили адміністративні межі
дільниці соціальної реабілітації, придбали алкогольні напої та вживали їх в лісопосадці
неподалік. Вранці 07 вересня 2018 року вищезазначені засуджені самостійно
повернулись до дільниці соціальної реабілітації виправної колонії. Ухвалою
Вінницького апеляційного суду від 16 вересня 2019 року було відмовлено у
задоволенні клопотання захисника про закриття провадження на підставі ч. 2 ст. 11 КК,
з тих міркувань, що «кримінальне правопорушення характеризується всіма ознаками
складу злочину, становить суспільну небезпеку, так як злочин відноситься до категорії
тяжких злочинів, вчинений особами, які були раніше судимими, під час відбування
покарання» [239]. Натомість ККС ВС не погодився з цим висновком та визнав за
можливе визнати діяння, передбачене ч. 2 ст. 393 КК малозначним [240]. Викладене
свідчить про відсутність процесуальних перешкод для оцінки втечі з місця позбавлення
волі за відповідних обставин як малозначного діяння [230, с. 59].
Висновки до розділу 3
Враховуючи системний характер проблеми невиконання судових рішень та
імовірність заподіяння істотної шкоди інтересам фізичних або юридичних осіб в разі
невиконання судового рішення або вчинення незаконних дій щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації,
застосування такого заходу кримінально-правового характеру як ліквідація є
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обґрунтованим. Розширене тлумачення положень п. 2 примітки до ст. 96-3 КК у
контексті підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру до
юридичних осіб, відповідно до якого різновидом ухилення від відповідальності є
невиконання або перешкоджання виконанню судового рішення, суперечить КК. Тому
застосування заходів кримінально-правового характеру не може здійснюватись у тих
випадках, коли особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст.
382 КК.
Вважаємо за доцільне внести до переліку статей, передбачених у ст. 96-3 КК,
злочин, передбачений ст. 382 КК, таким чином запровадивши захід кримінальноправового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини, які посягають
на порядок виконання судового рішення.
Розширення переліку ознак уповноваженої особи для застосування заходів
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб може призвести до широкої
практики їх застосування у зв‘язку з формуванням презумпції обізнаності службових
осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих
документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної
особи, про дії працівника банку або іншої фінансової установи, яка не має зазначених
ознак уповноваженої особи. за чинної редакції статті 388 КК, закріплення у розділі
XIV-1 КК положеннями про доповнення переліку злочинів, які є підставою для
застосування заходів кримінально-правового характеру, таким злочином як незаконні
дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи
підлягає конфіскації, є недоцільним.
Мотивація особи щодо самостійного усунення шкоди є єдиною метою, яку може
досягнути

запровадження

спеціального

виду

звільнення

від

кримінальної

відповідальності. Крім цього, Загальна частина чинного КК передбачає значну
кількість засобів, спрямованих на реалізацію принципу економії кримінальної репресії.
За таких умов, на нашу думку, закріплення засобів, спрямованих на реалізацію
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принципу економії кримінальної репресії в Особливій частині КК має бути обумовлено
більш ґрунтовними передумовами, ніж мотивація особи щодо самостійного усунення
шкоди. З огляду на викладене доповнення ст. 382 КК положеннями про те, що особа,
яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності
повністю здійснила виконання судового рішення, не зможе стати дієвим засобом для
вирішення проблем, пов‘язаних із невиконанням судового рішення.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового
завдання, що виявляється у визначенні теоретичних засад регулювання кримінальної
відповідальності за злочини, які посягають на порядок виконання судового рішення, в
результаті чого сформульовані такі висновки.
До основних чинників криміналізації невиконання судового рішення слід
віднести: 1) суспільну небезпечність поведінки, яка посягає на авторитет правосуддя;
2) значну поширеність такої суспільно небезпечної поведінки, що дало підстави для
констатації ЄСПЛ системного характеру невиконання судових рішень в України; 3)
необхідність виконання міжнародних зобов‘язань, що випливають з членства України в
Раді Європи та визнання юрисдикції ЄСПЛ, що зумовлюють здійснення заходів
загального характеру та забезпечення виконання рішень національних судів,
постановлених за результатами перегляду судового рішення у разі встановлення ЄСПЛ
порушення Україною міжнародних зобов‘язань при вирішенні справи судом.
Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду характеризується
значним ступенем історичного розвитку, хоча до появи перших кодифікованих актів
можна вести мову лише про правові наслідки невиконання судових рішень, що
обумовлено відсутністю поділу права на галузі, що унеможливлює твердження про те,
що забезпечення виконання рішення суду здійснювалось виключно кримінальноправовими засобами.
На теперішній час у чинній редакції КК злочини проти порядку виконання
судового

рішення

є

найбільш

детально

розробленими,

проте

встановлення

кримінальної відповідальності за невиконання рішень ЄСПЛ, а також рішень та
висновків КС України, з врахуванням правової природи та особливостей зазначених
актів, не є ефективним засобом забезпечення обов‘язковості їх виконання, що викликає
сумніви у доцільності встановлення кримінальної відповідальності за діяння,
передбачені ч. 4 ст. 382 КК. Обґрунтованим є встановлення кримінальної
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відповідальності за умисне невиконання лише тих рішень КС України, виконання яких
обумовлено індивідуальним вибором службовою особою такого варіанту протиправної
поведінки. Цей висновок також можна поширити і на відповідальність за умисне
невиконання рішення ЄСПЛ, оскільки за протилежного підходу, ч. 4 ст. 382 КК, може
розглядатись як приклад вирішення законодавцем складної правової та економічної
ситуації за допомогою заходу кримінально-правової репресії.
Між законодавством держав-членів ЄС та законодавством України мають місце
окремі відмінності в частині регулювання кримінальної відповідальності за злочини
проти порядку виконання обвинувального вироку суду. Однією з них є криміналізація
виключно тієї втечі з місця відбування покарання, яку було вчинено за співучасті, з
застосуванням насильства, а також якщо втечі передував заколот засуджених, тоді як
втеча за відсутності вказаних ознак має наслідком дисциплінарну відповідальність
засудженого (ФРН, Королівство Іспанія, Швейцарія).
Родовим об‘єктом злочинів, які посягають на порядок виконання судового
рішення є порядок відносин щодо здійснення правосуддя, спрямований на
забезпечення безпеки людини та суспільства. З огляду на поліоб‘єктність злочинів
проти правосуддя доцільним є застосування чотирьохчленної класифікації об‘єкта
злочину, виділяючи родовим об‘єкт злочинів, які посягають на порядок виконання
судового рішення – правосуддя, видовий об‘єктом – порядок виконання судового
рішення, а також безпосередні об‘єкти злочинів,, передбачених статтями 382, 388 ,
ст. 389 , ст. 389-2, ч. 1 ст. 390 , 390-1, ст. 393, 394 КК.
На відміну від невиконання судового рішення, зміст якого полягає у бездіяльності,
перешкоджання виконанню судового рішення характеризується активними діями,
вчиненими з метою недопущення виконання судового рішення ухилення від виконання
судового рішення, незалежно від його явності чи приховування, охоплюється ознаками
об‘єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК. В контексті ч. 1 та
ч. 2 ст. 382 КК обов‘язкові для виконання приписи визначені не лише безпосередньо у
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судовому рішенні, але й приписами нормативно-правових актів, які регламентують
порядок виконання судового рішення, серед яких Закон України «Про виконавче
провадження». Неналежне, в тому числі часткове невиконання судового рішення,
характеризується таким самим результатом, що й невиконання судового рішення у
повному обсязі, тобто рішення суду не виконано, а дії, які судом зобов‘язано вчинити,
не здійснені. Часткове виконання судового рішення має значення при встановленні
ознак і умислу на подальше невиконання судового рішення, а, отже, має розглядатись у
контексті ознак суб‘єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 382 КК.
Виходячи з відсутності механізму виконання рішення суду, момент вчинення злочину,
передбаченого ч. 4 ст. 382 КК, не є обумовленим процедурою виконавчого
провадження, а тому злочин є закінченим з моменту відмови від виконання
відповідного рішення КС України.
Оскільки зміст кримінально-правової норми слід тлумачити у системному зв‘язку
з

іншими

положеннями

КК

та

уніфікованості,

розуміння

істотної

шкоди,

сформульоване у примітці до ст. 364 КК, має бути поширеним не лише на статті 364365 КК, але й на інші діяння, передбачені КК, в тому числі на ч. 3 ст. 382 КК.
Ст. 388 КК передбачає невичерпний перелік незаконних дій, які можуть бути
вчинені із майном, на яке накладений арешт або яке перебуває в заставі, під
обтяженням або підлягає конфіскації. Розміщення ст. 388 КК у розділі «Злочини проти
правосуддя» обумовлює розуміння цього злочину саме як діяння, спрямованого на
незаконне розпорядження предметом майном, яке є предметом застави і на яке може
бути здійснено звернення стягнення не на підставі цивільно-правового договору, а на
підставі судового рішення. Лише добровільне відчуження майна охоплюється ознаками
злочину, передбаченого ст. 388 КК.
Ухилення від покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, вчиняється шляхом
дії, спрямованої на уникнення негативних наслідків, зумовлених накладеними на особу
обов‘язками вчинити певну дію (сплатити штраф, прибути для виконання громадських
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або виправних робіт) або утриматись від вчинення дії (не обіймати певні посади чи
займатись певною діяльністю). У тих випадках коли йдеться про ухилення від
покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, у виді громадських робіт та виправних робіт, норми, закріплені у ст. 389
КК, є бланкетними, тобто для встановлення їх змісту потрібно звернутись до
відповідних положень КВК. Невиконання угоди про примирення або про визнання
винуватості вчиняється не лише шляхом бездіяльності, але й шляхом вчинення
активної дії, що тягне за собою стан невиконання покарання. Зміст статей 471, 472
КПК не дають підстав для диференціації покарання в контексті його відбування на
таке, що призначено судом у загальному порядку, та таке, на призначення якого надано
згода засудженим. Тому норму, передбачену ст. 389-1 КК, не можна розглядати як
спеціальну норму, яка встановлює кримінально-правові наслідки ухилення від
відбування покарання, призначеного при затвердженні угоди судом. Ухилення від
відбування покарання, призначеного вироком суду у провадженні на підставі угоди,
кваліфікується за тою статтею кримінального закону, що передбачає відповідальність
за ухилення від покарання конкретного виду, і не потребує кваліфікації за ст. 389-1 КК.
Злочин,

передбачений

ст.

389-2

КК

характеризується

адміністративною

преюдицією.
Формулювання «продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт»
охоплює одне й те саме діяння, яке є підставою для притягнення і до адміністративної,
і до кримінальної відповідальності. Поява на робочому місці у стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп‘яніння не є ухиленням особи від відбування
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а за своєю сутністю
становить порушення порядку відбування стягнення.
Для встановлення ознаки систематичності необхідно не лише встановити
кількісний показник вчинених засудженим порушень громадського порядку чи
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встановлених правил проживання, але й взяти до уваги проміжок часу, протягом якого
здійснюються такі порушення.
Ознака систематичності є відсутньою в тому разі, якщо засуджений вчиняє більше
трьох порушень встановлених правил проживання, але протягом більш тривалого
періоду часу, що зумовлює необхідність брати до уваги співвідношення між кількістю
порушень, їх змістом та часовим проміжком їх вчинення.
Злісне ухилення від робіт та систематичне порушення громадського порядку або
встановлених правил проживання не є ухиленням від покарання, а становлять
порушення режиму відбування покарання у виді обмеження волі
Умисне ухилення від проходження програми для кривдників є різновидом
умисного невиконання обмежувальних приписів, а саме умисним невиконанням
обмежувального заходу у виді направлення для проходження програми для
кривдників, внаслідок виникає питання щодо доцільності виокремлення умисного
ухилення від проходження програми для кривдників як окремого прояву об‘єктивної
сторони складу злочину, що розглядається.
Поняття «втеча» та «самовільне залишення» є синонімічними, що з метою
випрацювання єдиного термінологічного апарату у кримінальному законі обумовлює
доцільність обрання одного поняття. Втеча може бути здійснена як шляхом дії, так і
бездіяльності.
Під самовільним залишенням особою місця проживання слід розуміти саме
залишення особою місця проживання без виконання обов‘язків, передбачених
ст. 9 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі». Ознаки спеціальної мети – «ухилення від адміністративного
нагляду» та «відсутність поважних причин» кореспондують одна одній, обидві є
оціночними ознаками.
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Суб‘єктом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК, є загальний суб‘єкт,
тобто особа, яка досягла 16 років, на яку судовим рішенням покладено обов‘язок
виконати судове рішення.
Ознакою службової особи як суб‘єкта злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК, є
встановлення кола його службових обов‘язків, з яких має випливати, що до
компетенції саме цієї службової особи, а не інших службових осіб юридичної особи,
входить вчинення дій, спрямованих на виконання судового рішення. За ч. 3 ст. 382 КК
кваліфікуються невиконання судового рішення або перешкоджання його виконанню,
які перебувають у причинному зв‘язку із здійсненням відповідних повноважень
службової особи. У тому випадку, коли дії, передбачені ст. 382 КК, не пов‘язані із
здійсненням зазначених повноважень дії особи належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 382
КК.
Спільними загальними ознаками суб‘єкта злочинів, передбачених статтями 389,
390, 393 КК, є фізична особа, що досягла 16-ти річного віку та усвідомлює значення
своїх дій та може керувати ними. При цьому можна виділити спеціальні ознаки, які
характеризують правовий статус суб‘єкта: відбування особою покарання у виді
штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю,
громадських та виправних робіт, арешту, позбавлення волі або обмеження волі, а
також застосування щодо особи запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окремі ознаки суб‘єкта зазначеної групи злочинів передбачені нормами Загальної
частини КК, оскільки саме ними визначено вік, з якого особі може бути призначено
певний вид покарання та інші ознаки, які обумовлюють застосування покарання
певного виду, ст. 31-1 КУпАП, які визначає особливості накладення адміністративного
стягнення у виді суспільно корисних робіт, а також положення КПК, які визначають
ознаки осіб, стосовно яких може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання
під вартою.
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Вік як ознака суб‘єкта ухилення від відбування покарання, не пов‘язаного з
позбавленням волі, є диференційованою ознакою, яка визначається залежно від виду
покарання, призначеного особі і від якого особа ухиляється.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК, є не лише та особа, яка відбуває
узгоджене сторонами угоди покарання, але й та особа, яку звільнено від призначеного
покарання. Суб‘єктом злочину, передбаченого ст. 389-1 КК також може бути особа,
вирок, на підставі якого її було засуджено, скасовано.
Суб‘єктом злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт є особа, стосовно якої набуло законної сили рішення
суду про визнання її винною у вчиненні адміністративного правопорушення,
передбаченого 183-2 КУпАП, та накладення на неї адміністративного стягнення,
незалежно від того чи відбувала особа таке стягнення.
Суб‘єктом злочину, передбаченого ч.1, 2 ст. 390 КК є повнолітня осудна особа, на
яку не поширюються обмеження, передбачені статтями 61 КК, та яка відбуває
покарання у виді обмеження волі, а злочину, передбаченого ст. 393 КК – як
неповнолітні, так і повнолітні особи, які відбувають покарання у виді позбавлення волі
або до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а також
повнолітні особи, які відбувають покарання у виді арешту та на яких, не поширюються
обмеження, передбачені ч. 3 ст. 60 КК.
Ознаки суб‘єкта злочину, передбаченого 390-1 КК, становлять: 1) ознаки, якими
характеризується суб‘єкт злочину, передбаченого ст. 389 КК, а саме призначення такій
особі покарання, не пов‘язаного з позбавленням волі, набрання законної сили вироком
суду, незалежно від фактичного відбування нею покарання; 2) це особа, яка вчинила
злочин певного виду, а саме злочин, пов‘язаний з домашнім насильством; 3) така особа
досягла 18-річного віку, з якого відповідно до ч. 2 ст. 91-1 КК до неї можуть бути
застосовані обмежувальні заходи визначені у вироку.

214
Суб‘єктами злочину, передбаченого ст. 394 КК, є особи, до яких застосовано
примусові заходи медичного характеру та примусове лікування, а також особи, до яких
застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної
допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. З огляду на ч. 3 ст. 3 КК, а
також на сталу практику ЄСПЛ щодо принципу правової визначеності пропонуємо
викласти ст. 394 КК в іншій редакції, розкривши ознаки суб‘єкта
Суб‘єктом злочину, що розглядається є особа, щодо якої встановлено
адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, ознаки якого
розкриваються у Законі України «Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі».
Злочини,

які

посягають

на

порядок

виконання

судового

рішення,

характеризуються умислом. Злочин, передбачений ст. 382 КК, за наявності
кваліфікуючої ознаки у виді спричинення ними істотної шкоди охоронюваним законом
правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам
юридичних осіб, вчиняється з умисною формою вини. Мета, яку поставила перед
собою особа, здійснюючи втечу з місця позбавлення волі, арешту або з під варти, не
має значення для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 393 КК.
Застосування заходів, передбачених ст. 96-3 КК, не може здійснюватись у тих
випадках, коли особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 4
ст. 382 КК. Проте вважаємо за доцільне внести до переліку статей, передбачених у ст.
96-3 КК, злочин, передбачений іншими частинами ст. 382 КК, запровадивши захід
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у провадженнях про злочини,
які посягають на порядок виконання судового рішення. Застосування заходів
кримінально-правового характеру у справах про незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації
(ст. 388 КК) може бути запроваджено виключно у тих випадках, що коли такі дії були
вчинені уповноваженою особою в інтересах юридичної особи. Враховуючи чинну

215
редакцію ст. 388 КК, має місце невідповідність такого суб‘єкта–представника банку
або іншої фінансової установи ознакам, визначеним у примітці до ст. 96-3 КК. Проте
розширення

переліку

ознак

уповноваженої

особи

для

застосування

заходів

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб може призвести до широкої
практики їх застосування у зв‘язку з формуванням презумпції обізнаності службових
осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих
документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної
особи, про дії працівника банку або іншої фінансової установи, яка не має зазначених
ознак уповноваженої особи.
Відсутність мотивації особи до самовикриття або припинення систематичної
злочинної поведінки у майбутньому та закріплення у Загальній частині КК значної
кількості засобів, спрямованих на реалізацію принципу економії кримінальної репресії,
свідчать про недоцільність запровадження спеціального виду звільнення від
кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 382 КК, оскільки в її основі
лежить виключно мотивація особи щодо самостійного усунення шкоди, проте ця мета
може бути досягнута і в ході кримінального провадження.
На підставі проведеного дослідження запропоновано внести зміни до нормативноправових актів: 1) до КК – виклавши пункт перший ч. 1 ст. 96-3, ч. 1 ст. 388, ст. 389-2,
390, 394, 395 у новій редакції та доповнивши ст. 390-1 приміткою; 2) до Кодексу
України про адміністративні правопорушення – виклавши ст. 183-2 у новій редакції.
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ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо
відповідальності за невиконання судового рішення)»
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І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
1. Пункт перший частини першої статті 96-3 викласти у такій редакції:
«1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи
будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій
статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2, частинах
першої та третьої статті 382 цього Кодексу».
2. Частину першу статті 388 викласти у такій редакції:
«1. Розтрата, відчуження, приховування, пошкодження, знищення майна, на яке
накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення
обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це
майно ввірено, а також здійснення працівником, який здійснює банківські операції,
з коштами, на які накладено арешт, – караються штрафом від двохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
3. Статтю 389-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 389-2. Порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт
Порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт – карається позбавленням волі на строк до двох років.
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Примітка. Під порушенням порядку відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт для цілей цієї статті слід розуміти продовження
порушення порядку відбування суспільно корисних робіт особою, яку притягнуто до
адміністративної відповідальності на підставі статті 183-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, тобто неприбуття 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 без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або
відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою,
організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява
на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп‘яніння.
Поважними причинами є хвороба та інші документально підтверджені обставини,
що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання
суспільно корисних робіт».
4. Статтю 390 викласти у такій редакції:
«Стаття 390. Порушення режиму відбування покарання у виді обмеження волі та
ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі
1. Злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи
встановлених правил проживання, вчинені особою, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі, - караються позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Самовільне залишення місця обмеження волі - караються позбавленням волі на
строк до трьох років.
3. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді
обмеження волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку
виїзду – карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на
той самий строк.
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4. Неповернення до місця відбування покарання особи, яка відбуває покарання у виді
позбавлення волі та якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку
виїзду – карається позбавленням волі на строк до трьох років».
5. Доповнити статтю 390- 1 приміткою такого змісту:
«Примітка. Умисним ухиленням від проходження програми для кривдників
охоплюється ухилення від проходження відповідної програми, призначеної на підставі
ст. 39-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або відповідно до ст.
91-1 цього Кодексу».
6. Статтю 394 викласти у такій редакції:
«Стаття 394. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
Втеча із спеціалізованого лікувального закладу особи, до якої застосовано
примусові заходи медичного характеру або примусове лікування, або запобіжний захід
у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги, а також по дорозі
до нього –карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк
до двох років».
7. Статтю 395 викласти у такій редакції:
«Стаття 395. Порушення правил адміністративного нагляду
Самовільне залишення особою місця проживання за відсутності поважних причин,
а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця
проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з
місць позбавлення волі, -караються арештом на строк до шести місяців».
ІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості
Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
1. Статтю 183-2 викласти у такій редакції:
«Стаття 183-2. Порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді
суспільно корисних робіт
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Порушення порядку відбування адміністративного стягнення у виді суспільно
корисних робіт тягне за собою адміністративний арешт строком до десяти діб.
Примітка. Під порушенням порядку відбування адміністративного стягнення у
виді суспільно корисних робіт у цій статті слід розуміти неприбуття порушника до
місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації)
протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою
особою органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин, невихід на суспільно
корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством,
установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а
також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп‘яніння.
Поважними причинами є хвороба особи та інші документально підтверджені
обставини,

що

фактично

позбавляють

можливості

порушника

прибути

відпрацювання суспільно корисних робіт».
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України

В. Зеленський

для

