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«Кримінально-правова охорона порядку одержання  

доказів у кримінальному провадженні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право 

 

І. Актуальність теми дослідження. Визначення правосуддя у теорії як 

системи суспільних відносин, покликаних забезпечити передумови, нормальне 

здійснення, а також втілення у життя результатів охоронної, пізнавально-

правозастосовної, процесуально-впорядкованої діяльності суду й органів та 

осіб, які йому сприяють, примушує припустити, що цей об’єкт кримінально-

правової охорони не може бути зведений до якоїсь однієї групи суспільних 

відносин, які поставлені під охорону кримінального закону. Дослідники 

злочинів проти правосуддя правильно зазначають, що відносини у сфері 

охорони правосуддя тісно взаємопов’язані з відносинами у сфері захисту прав і 

інтересів особи, державної влади, порядку управління. Отже, є підстави 

вважати, що властивість посягання на «правосуддя взагалі» навряд чи належить 

будь-якому із злочинів, відповідальність за які передбачена розділом XVIII 

Особливої частини КК України. Натомість ці злочини торкаються окремих 

сторін процесуальної або постпроцесуальної діяльності чи певних відносин, що 

виникають у ході зазначеної діяльності, заважають більшою мірою розвитку 

якоїсь однієї із властивостей останньої, котра у своєму здійсненні проходить 

кілька етапів. 
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На підставі цього варто погодитись з підходом дисертанта, який серед 

злочинів проти правосуддя виокремлює групу діянь, що спрямовані проти 

порядку одержання доказів у кримінальному провадженні. 

Кількість засуджених за злочини проти порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні є порівняно невеликою. Дисертант виявив у 

Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 68 вироків у справах 

вказаної категорії. Думаю, що причиною такого становища є не відсутність цих 

посягань у реальній дійсності, а їхня висока латентність. 

Таким чином, актуальність кримінально-правового дослідження злочинів, 

що порушують порядок одержання доказів у кримінальному провадженні, 

визначається високим ступенем суспільної небезпеки аналізованих діянь, 

певною недосконалістю кримінально-правових норм, передбачених ст.ст. 373, 

374, 383, 384, 385 та 386 КК України, недостатнім розробленням теоретичних 

аспектів проблеми та необхідністю усунення зазначених недоліків. 

Вищенаведене свідчить про відповідність теми дисертації Максима 

Ігоровича Мельніченка сучасним потребам та дозволяє визнати обраний 

дисертантом напрям наукового дослідження актуальним. 

 

ІІ. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність є такою, що 

відповідає рівню наукової підготовки кандидата наук. 

Стосовно питання про ступінь наукової розробки цієї проблеми варто 

вказати, що окремі аспекти злочинів проти правосуддя вивчались теорією 

кримінального права, в тому числі і той з них, який стосується порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні. Здобувач правильно 

зазначає, що окремі злочини проти порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні розглядалися у деяких дисертаційних працях (їх 

перелік автор наводить у вступі). Водночас дисертант вірно підкреслює, що 

зазначені праці стосувались окремих складів злочинів проти порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні, а також те, що ці 
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дослідження в основному були підготовлені до набрання чинності у 2012 році 

Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Все вищевикладене дозволяє дійти висновку про вміння дисертанта, 

спираючись на досягнення попередників, запропонувати своє бачення системи 

норм щодо кримінально-правової охорони порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні. У результаті свого дослідження М.І. Мельніченко 

здійснив раціональне доповнення наукових здобутків попередників, яке 

відповідає меті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук – виконання певного науково-практичного завдання, що і було досягнуто 

дисертантом. 

Таким чином, можна стверджувати, що, використовуючи зазначені у 

дисертації загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ, 

автору вдалося розкрити проблематику кримінально-правової охорони порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні під таким «кутом зору», який 

до цього моменту не був предметом окремих досліджень, що й обумовило 

разом із досягнутими науковими результатами новизну рецензованої 

дисертаційної праці. 

Обрання зазначених методів дослідження дозволило сформулювати 

виважені та обґрунтовані у науковому розумінні висновки, а також вплинуло і 

на структуру праці. 

Структура дисертації є достатньо продуманою та обґрунтованою з 

огляду на предмет дослідження; кожен розділ та його підрозділи логічно 

взаємопов’язані, повною мірою відповідають логіко-методологічній вимозі про 

співвідношення частини та цілого. У першому розділі дисертант окреслює межі 

предмету дослідження шляхом формулювання поняття злочинів проти порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні, визначення їх системи, 

розглядає європейські стандарти у сфері порядку одержання доказів, здійснює 

ретроспективний та компаративний аналіз відповідної групи суспільно 

небезпечних діянь. Другий розділ автор присвячує вивченню об’єктивних ознак 

складів злочинів, що посягають на порядок одержання доказів. У третьому 
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розділі дисертант об’єднує розгляд суб’єктивних та кваліфікуючих ознак 

злочинів вказаної категорії. 

Висновки і рекомендації дисертанта ґрунтуються на глибокому аналізі 

вітчизняних і зарубіжних джерел, літератури з питань кримінології, 

кримінального права й інших правових наук, енциклопедично-довідкової 

літератури, матеріалах судової практики як України, так і Європейського суду з 

прав людини. Опрацьовані наукові та інші джерела у кількості 309 найменувань 

дозволили автору дисертації сформулювати обґрунтовані висновки. 

Дисертація є самостійним дослідженням. Зміст і висновки дослідження 

оприлюднені в одинадцяти наукових публікаціях, з них чотири статті – у 

наукових фахових виданнях України, одна стаття – у зарубіжному фаховому 

виданні, а також шість тез наукових повідомлень. 

 

ІІІ. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  Дисертацію Максима Ігоровича Мельніченка 

можна визнати одним із перших в Україні комплексних досліджень проблем 

охорони кримінально-правовими засобами порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні.  

До положень дисертації, які мають елементи новизни (хоча за змістом, на 

думку опонента, не всі є безспірними), належать, зокрема, такі результати 

дослідження: 

– вироблене автором визначення поняття злочинів проти порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні та віднесення їх до окремої 

групи; 

– пропозиція визнавати потерпілим від примушування давати показання 

(ст. 373 КК України), а також суб’єктом групи злочинів, пов’язаних з такою 

процесуальною дією, як давання показань, осіб, які проводили негласні слідчі 

(розшукові) дії, осіб, які були залучені до їх проведення (ч. 2 ст. 256 КПК 

України), осіб, з приводу дій або контактів яких проводились такі дії (ч. 3 ст. 
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256 КПК України), оскільки вчинення відповідних злочинів щодо них порушує 

порядок одержання доказів у кримінальному провадженні; 

– обґрунтування дисертантом підходу щодо виключення експерта з 

адресатів підкупу, оскільки експерт повинен визнаватися особою, яка здійснює 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (ст. 368
4
 КК 

України);  

– логічний висновок про вилучення з ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 КК 

України кваліфікуючої ознаки «штучне створення доказів», тому що на етапі 

подання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину фактичні 

дані ще не визнаються доказами, а завідомо неправдиві показання та завідомо 

неправдивий висновок експерта і є штучним створенням доказів; 

– тлумачення інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 374 КК України) як таких, 

що можуть бути заподіяні винятково у межах кримінального провадження і 

стосуватися прийняття незаконних та необґрунтованих процесуальних рішень 

стосовно особи, якій не було забезпечено право на захист;  

– пропозиція визнавати незаконне обвинувачення особи у вчиненні 

корупційного злочину кваліфікуючою ознакою окремих злочинів проти 

порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (статті 384, 385 КК 

України) тощо. 

Результати дослідження мають не лише наукове, а й практичне 

значення, про що свідчать акти впровадження результатів дисертації у наукову 

діяльність, навчальний процес та в діяльність Генеральної прокуратури 

України. Крім цього, автор підготував Проект Закону України «Про внесення 

змін до законодавчих актів щодо відповідальності за окремі злочини проти 

правосуддя», який міститься у додатку «А» до дисертації. 

 

IV. Дискусійні положення праці. 

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, звернемо увагу на 

деякі суперечності, спірні положення, які, на нашу думку, потребують або 

додаткової аргументації, або окремих пояснень під час захисту дисертації. 
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1. Дисертант зазначає, що порядок одержання доказів у кримінальному 

провадженні також може бути порушений будь-якою особою, яка подає 

завідомо неправдиву заяву або повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК 

України) чи перешкоджає з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушує 

їх до відмови від давання показань або висновку, до давання завідомо 

неправдивих показань чи висновку або підкуповує свідка, потерпілого чи 

експерта, а також погрожує вчинити зазначені дії з помсти за раніше надані 

показання або висновок (ст. 386 КК України) (стор. 5 дисертації тощо). 

Зауважимо, що саму по собі завідомо неправдиву заяву або повідомлення про 

вчинення злочину важко визнати посяганням на порядок одержання доказів у 

кримінальному провадженні. По суті, про це пише і сам дисертант, коли 

обґрунтовує тезу про те, що штучне створення доказів (обвинувачення або 

захисту) не повинно визнаватися кваліфікуючою ознакою завідомо 

неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 383 КК України), 

тому що на етапі подання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення 

злочину фактичні дані ще не визнаються доказами. Тому віднесення 

дисертантом цього злочину до аналізованої групи важко визнати 

обґрунтованим. Що ж стосується злочину, передбаченого ст. 386 КК України, 

то така форма його об’єктивної сторони, як погроза вчинити певні дії з помсти 

за раніше дані показання чи висновок, навряд чи може торкатись порядку 

одержання доказів у кримінальному провадженні, оскільки вчиняється уже 

після одержання доказів і тому не може вплинути на цей порядок. 

 

2. Автор визначає, що злочини проти порядку одержання доказів у 

кримінальному провадженні – це передбачені розділом XVIII Особливої 

частини КК України умисні суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, які 

належать до сторони обвинувачення або сторони захисту, спрямовані на 

порушення порядку одержання належних та допустимих доказів у 
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кримінальному провадженні. До них дисертант відносить злочини, передбачені 

у статтях 373, 374, 383, 384, 385, 386 КК України (стор. 8 дисертації).  

У наведених автором положеннях не враховано, що не всі суб’єкти 

вказаних злочинів належать до сторін кримінального провадження.  

Так, згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України «Визначення основних термінів 

Кодексу», до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення 

належать: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а 

також потерпілий, його представник та законний представник. Проте, у ч. 1 ст. 

373 КК України «Примушування давати показання» серед суб’єктів цього 

злочину названо працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність. Як бачимо, останній не входить до переліку осіб сторони 

кримінального провадження з боку обвинувачення. Варто віддати належне 

дисертанту, який звертає на це увагу і пише: «Недоліком КПК вважаю також і 

те, що серед сторін кримінального провадження з боку обвинувачення (п. 19 ч. 

11 ст. 3) співробітники оперативних підрозділів не вказуються, хоча фактично 

належать до сторони обвинувачення» (стор. 154 дисертації). 

Інший приклад. Дисертант вважає, що злочин, передбачений ст. 374 КК 

України «Порушення права на захист», належить до діянь, що порушують 

порядок отримання доказів у кримінальному провадженні. Суб’єктом цього 

злочину, крім слідчого або прокурора, законодавець називає і суддю. Проте ця 

фігура процесу також не належить до сторони кримінального провадження з 

боку обвинуваченого. 

Це свідчить про неповне охоплення пропонованим дисертантом 

визначенням суб’єктного складу тих учасників правовідносин, які можуть 

вчинити злочини з аналізованої у цьому дослідженні групи. 

 

3. Дисертант пропонує вдосконалити законодавче формулювання підкупу 

учасників кримінального провадження, а саме: встановити кримінальну 

відповідальність за підкуп свідка та потерпілого у самостійній статті Особливої 

частини КК України, який не є видом перешкоджання чи примушування (стор. 
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9 дисертації). Дійсно, варто погодитись із тим, що підкуп особи не є видом 

перешкоджання чи примушування у розумінні, яке вкладає в ці поняття теорія 

кримінального права. Проте пропозицію дисертанта щодо конструювання 

окремої кримінально-правової норми за підкуп зазначених осіб слід визнати 

дискусійною з таких підстав. 

По-перше, торкнемось питання про підкуп свідка. Логічно припустити, 

що такий підкуп здійснюється заради кінцевої мети – спотворення доказу, яким 

мало б бути відповідне свідчення. В юридичному розумінні це може означати, 

як правило, одне – завідомо неправдиве показання свідка
1
. Таке діяння 

передбачене ст. 384 КК України як окремий злочин. Відповідно до ч. 4 ст. 27 

КК України, підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, 

примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину. 

Отже, підкуп свідка, результатом якого буде завідомо неправдиве показання 

або відмова від давання показань, цілком охоплюється змістом поняття 

підбурювання до злочину і на сьогодні є кримінально караним. У зв’язку з цим 

можна дійти висновку, що пропонована окрема кримінально-правова норма 

буде казуїстичною; можливість її запровадження є під питанням, оскільки 

відповідні дії уже передбачено КК України завдяки нормам його Загальної 

частини про співучасть у злочині.  

По-друге, пропонована норма про підкуп потерпілого може виявитись ще 

більш проблемною, ніж про підкуп свідка. Враховуючи те, що кримінально-

правова реституція як різновид правового наслідку злочину пов'язана саме з 

виплатою потерпілому або особам, які користуються правами потерпілого, 

обумовлених сторонами кримінального провадження сум в якості компенсації 

завданої шкоди, у практиці можуть виникнути серйозні труднощі в проведенні 

відповідної межі між злочинним підкупом і правомірними виплатами. Якщо ж 

підкуп потерпілого здійснюється з метою спонукання його до завідомо 

неправдивих показань (ст. 384 КК України), то такі дії цілком 

                                                 
1
 Зауважимо, що не можна виключати і такий результат підкупу свідка, як його відмову від давання 

показань, незважаючи на можливі несприятливі для свідка наслідки цієї відмови; пропонована сума підкупу 

може бути такою, що загроза кримінальної відповідальності «не спрацює». 
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охоплюватимуться поняттям підбурювання потерпілого до завідомо 

неправдивих показань. Підкуп, здійснений з метою забезпечення неявки 

потерпілого до відповідних органів, передбачений ст. 386 КК України. 

Отже, дії щодо підкупу свідка або потерпілого на сьогодні передбачені 

КК України як злочинні, у зв’язку із чим для конструювання окремої норми 

Особливої частини з відповідним змістом, на думку опонента, потрібні більш 

вагомі підстави. 

 

4. Дисертант намагається удосконалити наукові погляди щодо моменту 

закінчення злочинів, передбачених у статтях 383 та 384 КК України. З приводу 

моменту закінчення такої форми злочину, як завідомо неправдивий висновок 

експерта, автор називає три моменти: 1) складання висновку, 2) підписання 

висновку та 3) надання висновку (стор. 10, 138 тощо дисертації). 

На думку опонента, дисертант пропонує дискусійні критерії визначення 

моменту закінчення відповідного злочину, що навряд чи буде позитивно 

сприйняте правозастосовною практикою. Згідно з положеннями теорії 

кримінального права, моментом закінчення злочину з формальним складом 

необхідно визнавати момент заподіяння шкоди суспільним відносинам, що 

утворюють об’єкт відповідної охорони. Одним з елементів концепції 

дисертанта є визначення порядку одержання (виділено мною. – С.Б.) доказів у 

кримінальному провадженні в якості об’єкта кримінально-правової охорони. З 

точки зору вчення про ознаки об’єктивної сторони злочину, спотворений 

висновок експерта має розглядатись не як фізичне суспільно небезпечне діяння, 

а діяння інформаційного характеру. Інформаційна форма діяння проявляє свій 

руйнівний для суспільних відносин потенціал не в момент створення 

матеріального об’єкту – носія інформації, а в момент доведення інформації до 

відома адресата. Із названих дисертантом моментів закінчення злочину 

критерію доведеності інформації до адресату відповідає лише надання завідомо 

неправдивого висновку. Складання та підписання такого висновку утворюють 

об’єктивні етапи вчинення цього злочину і можуть вважатись лише 
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попередньою злочинною діяльністю. Крім цього, прив’язування дисертантом 

закінчення злочину до моменту складання або підписання висновку не залишає 

особі простору для маневру у вигляді добровільної відмови від доведення 

злочину до кінця. 

 

5. Дисертант уточнює правила кваліфікації і вважає, що у випадку 

порушення права на захист (ст. 374 КК України), вчинене слідчим, прокурором, 

та наступного засудження у неправосудному вироку особи, завідомо 

невинуватої у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 375 КК 

України), тяжкі наслідки мають інкримінуватися судді, який постановив 

завідомо неправосудний вирок (причина), а не слідчому чи прокурору, які 

порушили право на захист (умова) (стор. 11, 176 дисертації). 

Логіку міркувань дисертанта в цілому можна підтримати, окрім його 

пропозиції кваліфікувати засудження у неправосудному вироку завідомо 

невинуватої особи згідно з ч. 2 ст. 375 КК України за ознакою спричинення 

тяжких наслідків. Річ у тім, що постановлення судового акта завжди 

завершується його проголошенням. Якщо неправосудний вирок є 

обвинувальним, то згідно з положеннями ст. 374 КПК України «Зміст вироку», 

суд визнає особу винуватою і засуджує до певного покарання. Так, у частині 4 

вказаної статті зазначається: «Якщо особі пред’явлено декілька обвинувачень, і 

деякі з них не доведені, то у резолютивній частині вироку зазначається, за 

якими з них обвинувачений виправданий, а за якими – засуджений». Отже, 

засудженою особа вважається з моменту проголошення щодо неї резолютивної 

частини обвинувального вироку, де її визнають винуватою та засуджують до 

певного покарання. Це означає, що засудження особи є невід’ємним елементом 

та правовим наслідком такого діяння, як проголошення резолютивної частини 

обвинувального вироку. Проте у ч. 2 ст. 375 КК України, на мою думку, 

йдеться про спричинення тяжких наслідків не стільки в юридичному, скільки у 

каузальному розумінні. Тому є підстави вважати, що тяжкими наслідками за ч. 
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2 ст. 375 КК України слід визнавати не саме по собі засудження невинуватої 

особи, а наслідки такого засудження. 

 

6. Дисертант намагається здійснити подальший розвиток наукової 

позиції, відповідно до якої «примушування може полягати у впливі на 

свідомість особи, за якого її воля не подавляється, є психічним насильством, 

яке може поєднуватися як з погрозами, так і з фізичним насильством, 

вчиняється з конкретною метою (домогтися від потерпілого виконання особою, 

яку примушують, суспільно небезпечного діяння)…» (стор. 11 дисертації). Тут 

містяться, принаймні два дискусійні моменти.  

По-перше, поєднання примушування із фізичним насильством у 

контексті, наприклад, примушування давати показання, дає підстави для 

кваліфікації за ч. 2 ст. 373 КК України. У цьому розумінні примушування слід 

розуміти саме як психічне, а не фізичне насильство, інакше у законі не йшлося 

б про поєднання примушування з насильством. У свою чергу, психічне 

насильство охоплює ті чи інші погрози, тому виникає питання: чи правильним є 

підхід, згідно з яким примушування може поєднуватись з погрозою? 

По-друге, не до кінця зрозуміло, що має на увазі автор, коли формулює 

мету примушування – домогтися від потерпілого виконання особою, яку 

примушують (виділено мною. – С.Б.) суспільно небезпечного діяння? 

 

Водночас маю зазначити, що висловлені зауваження стосуються 

переважно дискусійних питань дослідження і не впливають на загальну 

позитивну оцінку праці.  

 

V. Висновки. 

Основні наукові результати, сформульовані у дисертації, опубліковані 

автором у достатній для захисту кандидатської дисертації кількості у наукових 

журналах та збірниках, що входять до Переліку наукових видань, в яких 

можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. 
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