
1 

Лекція № 26 

Тема :  Кримінальні правопорушення  проти правосуддя 

План: 

1. Поняття, загальна характеристика і види  кримінальних правопорушень проти 

правосуддя. 

2. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності  (Стаття 372 

КК) 

3. Поняття "військовий злочин". Загальна характеристика військових кримінальних 

правопорушень. 

4. Поняття, загальна характеристика і види  кримінальних правопорушень проти 

миру безпеки людства та міжнародного правопорядку.  

Самостійна робота № 26: 

1. Кримінальні правопорушення, спрямовані проти відбування покарання (ст. 389, 

389.1, 389.2. ,390-393 ККУ). 

2.   Відповідальність за порушення порядку несення та проходження військової 

служби (Розділ XIX ККУ).  

3.  Відповідальність за пропаганду війни (ст. 436 ККУ); виготовлення, поширення 

комуністичної, нацистської символіки, пропаганду комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів(ст. 436.1. ККУ); 

планування, підготовку, розв’язування і ведення агресивної війни(ст. 437 ККУ); 

порушення законів та звичаїв війни(ст. 438 ККУ); застосування зброї масового 

знищення(ст. 439 ККУ); розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, 

транспортування зброї масового знищення(ст. 440 ККУ), за екоцид(ст. 441 ККУ), 

геноцид(ст. 442 ККУ) 
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1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя. 

Правосуддя – це суспільні  відносини, пов’язані з процесуальною діяльністю 

компетентних державних органів (дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду та 

органів виконання судових рішень) із розслідування, судового розгляду, прийняття і 

виконання рішень, вироків, ухвал та постанов у кримінальних, цивільних та 

адміністративних справах  

Під правосуддям як об’єктом злочинного посягання слід розуміти лише 

діяльність, яка відповідає таким ознакам: 

 правосуддя здійснюється тільки у формах цивільного чи кримінального 

судочинства, вона регламентована Цивільним процесуальним, Арбітражним 

процесуальним та Кримінально-процесуальним кодексами України; 

 правосуддя – це лише правозастосовча діяльність, яка полягає в реалізації норм 

права стосовно конкретних життєвих ситуацій; 

 діяльність із здійснення правосуддя спрямовано на охорону законних прав та 

інтересів громадян, суспільства, держави в процесі судочинства, при прийнятті рішень, 

а також при їх реалізації.  

Безпосередніми об'єктами цієї групи злочинів є відносини, що забезпечують 

дотримання конституційних принципів діяльності правосуддя, здійснення окремих його 

функцій, а також нормальну діяльність суддів, народних засідателів, присяжних, а 

також інших учасників судочинства. 

Додатковим безпосереднім об'єктом в деяких злочинах служать життя, здоров'я, 

особиста воля і недоторканність, честь і гідність, власність потерпілих. 

Об'єктивна сторона даної групи злочинів може бути виражена в активних діях 

або в бездіяльності. Більшість злочинів скоюється у формі дій, наприклад, завідомо 

незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК), втручання в діяльність судових 

органів (ст. 376 КК). 

Основна частина злочинів, що входять в розділ «Злочини проти правосуддя», 

сформульовані як злочини з формальним складом - вони вважаються закінченими з 

моменту здійснення діяння, описаного в законі. 

Суб'єктивна сторона злочинів проти правосуддя характеризується тільки 

умисною формою вини. Відношення ж винного до тяжких наслідків, виступаючих 
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ознаками кваліфікованих складів злочинів (наприклад, передбачених ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 

375 КК) може бути умисним або необережним. 

Суб'єктами даної групи злочинів можуть виступати: 

 службові особи та працівники органів правосуддя; 

 особи, що зобов'язані згідно із законом сприяти правосуддю; 

 особи, відносно яких судом застосована міра правового примушення; 

 інші фізичні осудні особи, що досягли 16 років, а при здійсненні злочинів, 

передбачених ст. 377 (при спричиненні тяжких або середній тяжкості 

тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 378 і ст. 379 КК - що досягли 14 років. 

2. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності  (Стаття 372 КК) 

.Основний об’єкт злочину – це діяльність органів прокуратури, досудового 

слідства та дізнання по здійсненню кримінального судочинства. Додатковий об’єкт - 

права та інтереси  особи, її честь та гідність. 

Об’єктивна сторона злочину полягає у притягненні завідомо невинного до 

кримінальної відповідальності. Злочинне діяння складають такі дії як винесення 

постанови про притягнення в якості обвинуваченого та пред’явлення особі 

обвинувачення 

Завідомість незаконного притягнення до кримінальної відповідальності має місце у 

разі відсутності:  

— події злочину, за який особа притягується до кримінальної відповідальності; 

 — складу злочину у діянні особи, що притягується до кримінальної 

відповідальності;  

— доказів вини особи, яка притягується до кримінальної відповідальності;  

— доказів, які свідчать про невинність такої особи.  

Злочин вважається закінченим з моменту оголошення невинній особі постанови 

про притягнення її до відповідальності як обвинуваченої за злочин, якого вона не 

вчинила, незалежно від подальшої долі кримінальної справи (формальний склад 

злочину). В цей момент слідчий може обрати запобіжний захід, суттєво обмежити права 

особи, заподіяти значну моральну шкоду, дискредитувати її тощо. Цього цілком 

достатньо, щоб вважати злочинний задум здійсненим.  



4 

Суб’єкт злочину — слідчий, прокурор, працівник органів досудового 

розслідування  (спеціальний суб’єкт).  

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, оскільки у 

диспозиції підкреслюється завідомість притягнення невинного до кримінальної 

відповідальності. Якщо притягнення невинного до кримінальної відповідальності 

сталося з необережності чи недбалості слідчого, прокурора чи іншої уповноваженої на 

те законом особи, вчинене може бути дисциплінарним проступком або злочином, 

передбаченим ст. 367.  

3.Поняття "військовий злочин". Загальна характеристика військових 

злочинів. 

Родовим об’єктом військових злочинів є встановлений законодавством порядок 

несення або проходження військової служби. Цей порядок закріплений в законах 

України, Військовій присязі, військових статутах, положеннях про проходження 

військової служби різними категоріями військовослужбовців, наказах Міністра оборони 

та інших актах військового законодавства. Він повинен неухильно додержуватися всіма 

військовослужбовцями. Злочинні посягання на такий порядок ведуть до підриву 

боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Безпосереднім об’єктом конкретного військового злочину є ті відносини військової 

служби, проти яких спрямоване діяння. 

Залежно від безпосереднього об’єкта можна виділити такі групи військових 

злочинів: 

1. злочини, що посягають на порядок взаємовідносин між військовослужбовцями 

(статті 402-406); 

2. злочини, що посягають на встановлений порядок проходження військової служби 

(статті 407-409); 

3. злочини, що посягають на встановлений порядок користування військовим 

майном (статті 410-413); 

4. злочини, що посягають на встановлений порядок поводження зі зброєю та 

порядок експлуатації військової техніки (статті 414-417); 

5. злочини, що посягають на встановлений порядок несення окремих видів 

військової служби (статті 418-421); 
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6. злочини, що посягають на встановлений порядок збереження військових 

відомостей, що становлять державну таємницю (стаття 422); 

7. військові службові злочини (статті 423-26); 

8.  злочини, вчинювані в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (статті 

427-435). 

Суб’єктами військових злочинів можуть бути військовослужбовці та 

військовозобов’язані (останні тільки у разі, коли вони проходять навчальні (чи 

перевірні) або спеціальні збори). 

Військовослужбовці — це особи, які проходять військову службу. Видами 

військової служби є: а) строкова військова служба; б) військова служба за контрактом 

осіб рядового, сержантського і старшинського складу; в) військова служба (навчання) 

курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних 

закладів, які мають у своему складі військові інститути, факультети військової 

підготовки, кафедри військової підготовки (далі ? вищі військові навчальні заклади та 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів); г) військова служба за 

контрактом осіб офіцерського складу; г) військова служба за призовом осіб 

офіцерського складу (ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу»). 

Такими, що перебувають на строковій службі, вважаються солдати, матроси, 

сержанти й старшини, які проходять військову службу за призовом у межах строків, 

визначених ст. 23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». 

Військову службу за контрактом проходять особи, прийняті на військову службу у 

добровільному порядку. Порядок прийняття на військову службу за контрактом 

регламентується ст. 20 Закону та положеннями про проходження військової служби 

відповідними категорія. 

 

4.Поняття, загальна характеристика і види  кримінальних 

правопорушень проти миру безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

 Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку – це група особливо небезпечних для усього людства злочинів, 

передбачених як такі міжнародним кримінальним правом і Кримінальним кодексом 
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України, спрямованих проти миру, людяності, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

Родовий об'єкт розглядуваних  кримінальних правопорушень складається із трьох 

спеціальних об'єктів, якими є:  

1) мир,  

2) безпека людства  

 3) міжнародний правопорядок.  

Злочини, передбачені статтями 443, 444 і 446 КК, мають обов'язкові додаткові 

об'єкти: перший з них – життя людини, другий (альтернативно) – нормальна діяльність 

певних установ, власність, життя, здоров'я, воля і гідність особи, третій (також 

альтернативно) – власність, життя, здоров'я, воля і гідність особи.  

З об'єктивної сторони ці  кримінальні правопорушення, як правило, вважаються 

закінченими з моменту вчинення відповідного суспільно небезпечного діяння, тобто є 

формальними.  

Із суб'єктивної сторони усі  кримінальні правопорушення проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку характеризуються прямим умислом.  

Суб'єктами злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

можуть бути осудні особи, які досягли 16-річного віку, а злочину, передбаченого ст. 

443, –14-річного віку. 

Слід також мати на увазі, що відповідно до ч. 5 ст. 49 і ч. 6 ст. 80 КК давність не 

застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених 

ст. 437–439 і ч. 1 ст. 442 КК. 

Усі злочини, передбачені розділом ХХ Особливої частини КК, виходячи із їхніх 

об’єктів, можна поділити на такі групи: 

1) злочини проти миру (ст. ст. 436, 437, 447); 

2) злочини проти безпеки людства (ст. ст. 439–442); 

3) злочини проти міжнародного правопорядку (ст. ст. 438, 443–446). 


