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КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА  
З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ: 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

Стан рîçвиткó України як неçалеæ-
нîї, демîкратичнîї, сîöіальнîї та ïравî-
вîї дерæави відçначається îб’єктивнîю 
неîбõідністю реôîрмóвання криміналь-
нîї юстиöії та її îрганів, îскільки іс-
тîричні ïîдії 2013–2017 рр. (îкóïаöія  
АÐ Крим та частин Дîнеöькîї та Лó-
ганськîї îбластеé) çбільшили вимîги 
сóсïільства дî демîкратиçаöії кримі-
нальнîгî ïрîöесó та віднîвлення дî-
віри дî îрганів, які éîгî çдіéснюють. 
Ðеôîрмóвання кримінальнîї юстиöії та 
її îрганів ïîв’яçóється ç еôективнîю 
кримінальнîю ïîлітикîю ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя. Виõîдячи іç 
çагальнîгî виçначення кримінальнîї 
ïîлітики, мîæна надати éîгî кîнстрóк-
öію відïîвіднî дî ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя. Êðèì³íàëüíà ïî-
ë³òèêà ç ïðîòèä³ї çëî÷èíàì ó ñôå-
ð³ ïðàâîñóääÿ – öå ñôåðà çíàíü ïðî 
ïðè÷èíè òà íàñë³äêè â÷èíåííÿ çëî-
÷èí³â ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ, ÿê³ ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ñòðàòåã³÷íó ïðîòèä³ю ö³é 
çëî÷èííîñò³ çàñîáàìè ãðîìàäñüêîãî 
òà äåðæàâíîãî âïëèâó íà ñèñòåìíå 
ðåôîðìóâàííÿ êðèì³íàëüíîї юñòèö³ї 
íà â³ääàëåíó ïåðñïåêòèâó.

Кримінальна ïîлітика ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя мîæе бóти 
реаліçîвана череç ïриéняття та дію 
стратегіé, ïрîграм, дîгîвîрів, îкремиõ 
çакîнîдавчиõ та нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів. Ïриéняття такиõ актів çавæди 
має метó çміни (реôîрмóвання) îк-

ремиõ меõаніçмів ïравîçастîсóвання. 
Òîмó ваæливим є те, ùî кримінальна 
ïîлітика ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя має дві ôîрми реаліçаöії: 
ïравîтвîрчó та ïравîçастîсîвнó. Еôек-
тивність ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïра-
вîсóддя çалеæна не тільки від çмістó 
ïравîтвîрчîї та ïравîçастîсîвнîї ôîрм 
реаліçаöії кримінальнîї ïîлітики, а é 
від сóб’єктнîгî складó, якиé бóде викî-
нóвати відïîвідні ôóнкöії.

Ïðàâîòâîð÷à ôîðìà êðèì³íàëüíîї 
ïîë³òèêè ç ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя îõîïлює ïрîöес реôîр-
мóвання îрганів кримінальнîї юстиöії, 
ïрîöесó їõ діяльнîсті, викîнання рі-
шень для дîсягнення öілеé криміналь-
нîгî сóдîчинства череç ствîрення та 
ïриéняття çакîнîдавчиõ та іншиõ нîр-
мативнî-ïравîвиõ актів. На öьîмó рівні 
такими актами мîæóть бóти не тільки 
îкремі стратегії, ïрîграми, дîгîвîри, а 
é Кримінальниé, Кримінальниé ïрîöе-
сóальниé, Кримінальнî-викîнавчиé кî-
декси, Закîни України «Ïрî сóдîóстріé 
та статóс сóддів», «Ïрî ïрîкóратóрó», 
«Ïрî адвîкатóрó та адвîкатськó діяль-
ність» та інші. Дана ôîрма реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики включає в себе 
ïевні ïрîöедóри: 1) ініöіювання ïри-
éняття абî çміни нîрмативнî-ïравîвî-
гî акта; 2) îбгîвîрення ідеї абî кîн-
öеïöії на ріçниõ рівняõ (наóкîвîмó, 
наóкîвî-ïрактичнîмó, ïрîôесіéнîмó, 
сóсïільнîмó, регіîнальнîмó, міæре-
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гіîнальнîмó, дерæавнîмó, міæнарîд-
нîмó); 3) ïриéняття нîрмативнî-ïра-
вîвîгî акта на відïîвіднîмó рівні; 
4) набрання чиннîсті нîрмативнî-ïра-
вîвим актîм; 5) кîнтрîль реаліçаöії 
ідеé, вкладениõ ó нîрмативнî-ïравîвиé 
акт; 6) ïриéняття неîбõідниõ çмін іç 
метîю дîсягнення більшîї еôективнîс-
ті ïравîçастîсóвання.

У меæаõ реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя ваæливими ïîдіями ста-
лî ïриéняття кîдиôікîваниõ нîрма-
тивнî-ïравîвиõ актів: Кримінальнîгî 
кîдексó України (2001 р.) [1], Кримі-
нальнî-викîнавчîгî кîдексó України 
(2003 р.) [2] та Кримінальнîгî ïрîöесó-
альнîгî кîдексó України (2012 р.) [3]. 
Наéбільш реçîнанснîю ïîдією сталî 
ïриéняття КÏК України. Òакиé виснî-
вîк виïливає череç те, ùî КÏК України 
çаïрîвадив нîві ïідõîди, ïерш çа все, в 
реаліçаöії ïринöиïó çмагальнîсті в кри-
мінальнîмó сóдîчинстві (ïрîвадæенні). 
Ðаçîм іç тим відсóтність аïрîбаöії кî-
дексó та ширîкîгî îбгîвîрення серед 
наóкîвöів та ïрактиків ïриçвелî дî 
ïеренесення слідчîгî дî стîрîни îбви-
нóвачення та сóттєве îбмеæення éîгî 
ôóнкöіé, ïîяви ôóнкöії ïрîöесóальнîгî 
керівниöтва, череç ùî кîîрдинаöія рîç-
слідóвання кримінальниõ ïрîвадæень 
теïер леæить на ïраöівникаõ ïрîкóра-
тóри, вïрîвадæенні ôóнкöії сóдîвîгî 
кîнтрîлю та ïîяви слідчîгî сóдді, ç’яв-
ленні îсîбливиõ ïîрядків кримінальнî-
гî ïрîвадæення (наïриклад ùîдî сóд-
дів та адвîкатів). 

Сóсïільна вимîга çмін ó сîöіальніé 
та ïравîвіé сôераõ çаïóстили ïрîöе-
дóри çмінення наéбільш ваæливîї та 
вагîмîї ïравîвîї інститóöії – Кîнсти-
тóöії України. Ïричîмó сïîчаткó від-
нîвленî дію îкремиõ ïîлîæень Кîн-
ститóöії України (21 лютîгî 2014 р.), 
а ïîтім скîнöентрîванî óвагó на çмі-
ненні Кîнститóöії України в частині 
ïравîсóддя (25 листîïада 2015 р.). 
Ïершиé іç наçваниõ ïрîектів çмін дî 
Кîнститóöії України бóв ініöіéîваниé 
та набóв чиннîсті череç трагічні ïîдії 
на маéдані Неçалеæнîсті в Києві та 

ïîчаткó îкóïаöії АÐ Крим, а дрóгиé 
çакîнîïрîект, ініöіéîваниé Ïреçиден-
тîм України Ï.О. Ïîрîшенкîм череç 
«ïершîчергîвість» сóдîвîї реôîрми, 
яка має óтвердити «неçалеæність сó-
дîвîї влади, шляõîм її деïîлітиçаöії, 
для ïîсилення відïîвідальнîсті сóдîвîї 
влади ïеред сóсïільствîм, а такîæ для 
çаïрîвадæення налеæниõ кîнститóöіé-
ниõ çасад кадрîвîгî îнîвлення сóддів-
ськîгî кîрïóсó» [4].

Ðеаліçаöія сóдîвîї реôîрми беçïîсе-
редньî ïîв’яçана іç ïриéнятîю Страте-
гією сталîгî рîçвиткó «Україна – 2020» 
(сõвалена Укаçîм Ïреçидента України 
від 12 січня 2015 р. № 5). Наслідкîм 
ïриéняття Стратегії сталîгî рîçвиткó 
«Україна – 2020» сталî введення в дію 
Стратегії реôîрмóвання сóдîóстрîю, 
сóдîчинства та сóміæниõ ïравîвиõ 
інститóтів на 2015–2020 рîки (сõва-
лена Укаçîм Ïреçидента України від 
20 травня 2015 р. № 276). Іç встóïîм да-
ниõ Стратегіé кîрелюється такîæ ïри-
éняття наóкîвиõ стратегіé – Стратегії 
рîçвиткó Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України на 2016–2020 рîки 
[5] абî Єдинîї єврîïеéськîї ïрîграми 
рîçвиткó криміналістики дî 2025 рîкó 
«Криміналістика – 2025» [6].

Дані нîрмативнî-ïравîві акти ôіксó-
ють стан îкремиõ дерæавниõ та ïравî-
виõ інститóтів та ïрîграмó їõ реôîрмó-
вання, дîсягнення îкремиõ öілеé, як-тî: 
вïрîвадæення в Україні єврîïеéськиõ 
стандартів æиття та виõід України на 
ïрîвідні ïîçиöії ó світі (ст. 2 Стратегії 
сталîгî рîçвиткó «Україна – 2020»), 
виçначення ïріîритетів реôîрмóвання 
системи сóдîóстрîю, сóдîчинства та 
сóміæниõ ïравîвиõ інститóтів çадля 
ïрактичнîї реаліçаöії ïринöиïó верõî-
венства ïрава та çабеçïечення ôóнкöі-
îнóвання сóдîвîї влади, ùî відïîвідає 
сóсïільним îчікóванням ùîдî неçалеæ-
нîгî та сïраведливîгî сóдó, а такîæ 
єврîïеéським öіннîстям та стандартам 
çаõистó ïрав людини (ст. 2 Стратегії 
реôîрмóвання сóдîóстрîю, сóдîчинства 
та сóміæниõ ïравîвиõ інститóтів на 
2015–2020 рîки). Ôîрмóлювання такиõ 
öілеé відïîвідає öілесïрямóванню всіõ 
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видів кримінальнîї ïîлітики відïîвіднî 
дî наданиõ їõ ïîнять (рîçóмінь).

У Стратегії сталîгî рîçвиткó «Укра-
їна – 2020» ïередбаченî çдіéснення 
сóдîвîї реôîрми та реôîрми ïравî-
îõîрîннîї системи çа вектîрîм беçïе-
ки, які віднесенî дî ïершîчергîвиõ. 
Сóдîва реôîрма ïрîвîдитиметься ó 
два етаïи: ïершиé етаï – невідкладне 
îнîвлення çакîнîдавства, сïрямîване 
на віднîвлення дîвіри дî сóдîвîї вла-
ди в Україні; дрóгиé етаï – системні 
çміни в çакîнîдавстві: ïриéняття нîвîї 
Кîнститóöії України та на îснîві від-
ïîвідниõ кîнститóöіéниõ çмін – нîвиõ 
çакîнів, ùî стîсóються сóдîóстрîю та 
сóдîчинства, іншиõ сóміæниõ ïравîвиõ 
інститóтів. Òаким чинîм, сóдîва реôîр-
ма ïередбачає лише çміни в çакîнîдав-
стві України.

Метîю дерæавнîї ïîлітики ïід час 
реаліçаöії реôîрми ïравîîõîрîннîї сис-
теми çа Стратегією сталîгî рîçвиткó 
«Україна – 2020» є «кîригóвання çа-
вдань та ôóнкöіé ïравîîõîрîнниõ îрга-
нів, óïрîвадæення нîвиõ çасад ïрîõîд-
æення слóæби, нîвиõ критеріїв îöінки 
рîбîти ïравîîõîрîнöів для ïідвиùення 
рівня çаõистó ïрав і свîбîд людини, а 
такîæ інтересів сóсïільства і дерæави 
від ïрîтиïравниõ ïîсягань». Òакîæ 
ïередбачається рîçïîділення ôóнкöіé 
іç ôîрмóвання ïîлітики, ùî має çдіéс-
нюватися Міністерствîм, та реаліçаöії 
ïîлітики, ùî має çдіéснюватися îкре-
мим öентральним îрганîм викîнавчîї 
влади в системі Міністерства внóтріш-
ніõ сïрав України – Наöіîнальнîю ïî-
ліöією. У Стратегії такîæ çаçначається 
на неîбõідність çабеçïечити «ïрîçîрó 
системó кîнкóрснîгî дîбîрó îсіб на ïî-
сади, ствîрити нîвó системó атестаöії 
ïерсîналó îрганів ïравîïîрядкó, çмі-
нити ïідõîди дî ïідгîтîвки ïраöівників 
öиõ îрганів, ùî ïîвиннî çабеçïечити 
çмінó їõ ставлення дî викîнання слóæ-
бîвиõ îбîв’яçків ó наïрямі óсвідîмлен-
ня їõ як надання îïлачóваниõ дерæа-
вîю ïîслóг іç çабеçïечення насамïеред 
беçïеки кîæнîї îсîби, її îсîбистиõ та 
маéнîвиõ ïрав, сóсïільниõ та дерæав-
ниõ інтересів».

Цікавими такîæ є îчікóвані реçóль-
тати çдіéснення сóдîвîї реôîрми та 
реôîрми ïравîîõîрîннîї системи, які 
вимірюються стратегічними індикатî-
рами: 1) çа індексîм сïриéняття кî-
рóïöії, якиé рîçраõîвóє Òransparency 
International, Україна óвіéде дî 50 кра-
ùиõ дерæав світó [7]; 2) çа реçóльтата-
ми îïитóвання рівень дîвіри ексïерт-
нîгî середîвиùа (адвîкати, юристи) 
дî сóдó станîвитиме 70 відсîтків; 3) çа 
реçóльтатами çагальнîнаöіîнальнî-
гî îïитóвання рівень дîвіри грîмадян 
дî îрганів ïравîïîрядкó станîвитиме 
70 відсîтків; 4) îнîвлення кадрîвîгî 
складó дерæавниõ слóæбîвöів ó ïравî-
îõîрîнниõ îрганаõ, сóдаõ, іншиõ дер-
æавниõ îрганаõ на 70 відсîтків.

Ïðàâîçàñòîñîâíà ôîðìà ðåàë³çà-
ö³ї êðèì³íàëüíîї ïîë³òèêè ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя îõîïлює 
ïрîöес реôîрмóвання îрганів кримі-
нальнîї юстиöії, ïрîöес їõ діяльнîсті, 
викîнання рішень для дîсягнення öі-
леé кримінальнîгî сóдîчинства череç 
çастîсóвання çакîнîдавчиõ та іншиõ 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів. Мîментîм 
ïîчаткó реаліçаöії ïравîçастîсóвання 
кримінальнîї ïîлітики є набрання чин-
нîсті відïîвіднîгî нîрмативнî-ïравîвî-
гî актó, яким регóлюються çагальні абî 
îкремі ïîлîæення ùîдî реôîрмóвання 
îрганів та ïрîöедóр кримінальнîї юс-
тиöії для ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя. Саме тîмó еôективність 
реôîрми ïîв’яçóють, ïерш çа все, іç 
ïравîçастîсóванням. Хîча ïередба-
чення еôективнîсті її викîнання мîæе 
бóти çдіéсненî на рівні ствîрення нîр-
мативнî-ïравîвîгî актó, якиé ïîклика-
ниé óрегóлювати сóсïільні віднîсини 
ïравîсóддя. Складність îöінки такîгî 
реôîрмóвання в тîмó, ùî ïравîçастî-
сóвання çалеæне від ïравîтвîрчîї ôîр-
ми реаліçаöії відïîвіднîї кримінальнîї 
ïîлітики. Однак така çалеæність не є 
абсîлютнîю, îскільки діяльність іç ïрî-
тидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя õîч 
і çалеæить від встанîвлениõ нîрматив-
нî-ïравîвими актами ôîрм, але сóб’єк-
ти, на якиõ вîна рîçïîвсюдæóється, та 
сïîсîби вïливó на ниõ çалишається не-
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çмінними та дîсить îбмеæеними. Саме 
від öієї ôîрми реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя çалеæить еôективність ре-
аліçаöії ідеé, çакладениõ ïри ïриéнят-
ті відïîвіднîгî нîрмативнî-ïравîвîгî 
акта, якиé мав на меті – ïрîтидію çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя.

З тîчки çîрó ïравîçастîсóвання в 
Україні çаïóùенî кілька нîвиõ îрганів, 
діяльність якиõ сïрямîванî на ïрîти-
дію ó сôері ïравîсóддя. Òаким îрганîм 
мîæна наçвати Наöіîнальне антикî-
рóïöіéне бюрî України (Закîн України 
«Ïрî антикîрóïöіéне бюрî України» 
від 14 æîвтня 2014 р. № 1698-VII). 
За КÏК України (ч. 5 ст. 216) детек-
тиви НАБУ çдіéснюють рîçслідóвання 
çлîчинів, ïередбачениõ статтями 191, 
2062, 209, 210, 211, 354 (стîсîвнî ïра-
öівників юридичниõ îсіб ïóблічнîгî 
ïрава), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 
КК України, якùî öі çлîчини вчиненî 
сóддею Кîнститóöіéнîгî сóдó Украї-
ни, сóддею сóдó çагальнîї юрисдикöії, 
нарîдним çасідателем абî ïрисяæним 
(ïід час викîнання öиõ ôóнкöіé), дис-
öиïлінарними інсïектîрами Виùîї 
кваліôікаöіéнîї кîмісії сóддів України, 
Гîлîвîю, çастóïникîм Гîлîви, секре-
тарем секöії Виùîї ради юстиöії, ін-
шим членîм Виùîї ради юстиöії; Ге-
неральним ïрîкóрîрîм України, éîгî 
çастóïникîм, ïîмічникîм Генеральнîгî 
ïрîкóрîра України, ïрîкóрîрîм Гене-
ральнîї ïрîкóратóри України, слідчим 
Генеральнîї ïрîкóратóри України, ке-
рівникîм стрóктóрнîгî ïідрîçділó Ге-
неральнîї ïрîкóратóри України, ïрî-
кóрîрîм Автîнîмнîї Ðесïóбліки Крим, 
міст Києва і Севастîïîля, îбласті та 
éîгî çастóïникîм, керівникîм стрóк-
тóрнîгî ïідрîçділó ïрîкóратóри Автî-
нîмнîї Ðесïóбліки Крим, міст Києва і 
Севастîïîля, îбласті; îсîбîю виùîгî 
начальниöькîгî складó îрганів внó-
трішніõ сïрав, дерæавнîї криміналь-
нî-викîнавчîї слóæби, îрганів та ïід-
рîçділів öивільнîгî çаõистó, ïîсадîвîю 
îсîбîю митнîї слóæби, якіé ïрисвîєнî 
сïеöіальне çвання дерæавнîгî радника 
ïîдаткîвîї та митнîї сïрави III рангó 

і виùе, ïîсадîвîю îсîбîю îрганів дер-
æавнîї ïîдаткîвîї слóæби, якіé ïри-
свîєнî сïеöіальне çвання дерæавнîгî 
радника ïîдаткîвîї та митнîї сïрави 
III рангó і виùе. Для ôîрмóвання кри-
мінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам 
ó сôері ïравîсóддя ствîрення та діяль-
ність детективів НАБУ має сóттєве çна-
чення. Учинення çлîчинів кîрóïöіéнîї 
сïрямîванîсті абî іншиõ наçваниõ КÏК 
України çлîчинів слóæбîвими îсîбами, 
які çдіéснюють ôóнкöії дîсóдîвîгî рîç-
слідóвання абî сóдîвîгî рîçглядó, беç-
ïîсередньî вïливає на сôерó ïравîсóд-
дя. Òак, ïриéняття ïрîïîçиöії îбіöянки 
абî îдерæання неïравîмірнîї вигîди 
слóæбîвîю îсîбîю (ст. 368 КК Укра-
їни) та неçакîнне çбагачення (ст. 3682 
КК України) мîæе бóти ïîв’яçанî ç та-
кими çлîчинами ïрîти ïравîсóддя: ïри-
тягнення çавідîмî невиннîгî дî кримі-
нальнîї відïîвідальнîсті (ст. 372 КК 
України), ïîстанîвлення сóддею (сóд-
дями) çавідîмî неïравîсóднîгî вирîкó, 
рішення, óõвали абî ïîстанîви (ст. 375 
КК України), рîçгîлîшення відîмîстеé 
ïрî çаõîди беçïеки ùîдî îсîби, вçятîї 
ïід çаõист (ст. 381 КК України) та інші. 
Саме тîмó ïрîтидія кîрóïöіéним ïрî-
явам череç çдіéснення ïîïередæення, 
виявлення, ïриïинення та рîçкриття 
детективами НАБУ вïливає на реалі-
çаöію кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя. 

Ваæливим такîæ для реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя є ствîрен-
ня Дерæавнîгî бюрî рîçслідóвання 
(Закîн України «Ïрî Дерæавне бюрî 
рîçслідóвань» від 12 листîïада 2015 р. 
№ 794-VIII). Відïîвіднî дî ч. 4 ст. 216 
КÏК України слідчі îрганів Дерæавнî-
гî бюрî рîçслідóвань çдіéснюють дîсó-
дîве рîçслідóвання çлîчинів, вчинениõ 
слóæбîвими îсîбами, які çаéмають 
îсîбливî відïîвідальне станîвиùе від-
ïîвіднî дî ч. 1 ст. 9 Закîнó України 
«Ïрî дерæавнó слóæбó», îсîбами, ïî-
сади якиõ віднесенî дî 1-3 категîріé 
ïîсад дерæавниõ слóæбîвöів, сóддя-
ми та ïраöівниками ïравîîõîрîнниõ 
îрганів, крім виïадків, кîли дîсóдîве 
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рîçслідóвання öиõ çлîчинів віднесенî 
дî ïідсліднîсті Наöіîнальнîгî антикî-
рóïöіéнîгî бюрî України çгіднî ç ч. 5 
öієї статті; вчинениõ слóæбîвими îсî-
бами Наöіîнальнîгî антикîрóïöіéнîгî 
бюрî України, çастóïникîм Генераль-
нîгî ïрîкóрîра України – керівни-
кîм Сïеöіаліçîванîї антикîрóïöіéнîї 
ïрîкóратóри абî іншими ïрîкóрîрами 
Сïеöіаліçîванîї антикîрóïöіéнîї ïрî-
кóратóри, крім виïадків, кîли дîсóдîве 
рîçслідóвання öиõ çлîчинів віднесенî 
дî ïідсліднîсті детективів ïідрîçділó 
внóтрішньîгî кîнтрîлю Наöіîнальнîгî 
антикîрóïöіéнîгî бюрî України çгіднî 
іç ч. 5 öієї статті.

Відïîвіднî дî чиннîгî çакîнîдав-
ства реаліçаöія кримінальнîї ïîлітики 
ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
çнаõîдиться в çалеæнîсті від діяльнîсті 
нîвîствîрениõ îрганів Наöіîнальнîгî 
антикîрóïöіéнîгî бюрî України та Дер-
æавнîгî бюрî рîçслідóвання, îскільки 
дî їõ ïідсліднîсті віднесенî категîрії 
сïрав, які вчиняються слóæбîвими îсî-
бами îрганів кримінальнîї юстиöії. Щî 
стîсóється ïідсліднîсті іншиõ çлîчинів, 
які ïîсягають на сóсïільні віднîсини ó 
сôері ïравîсóддя, тî дîсóдîве рîçслі-
дóвання ùîдî çлîчинів, ïередбачениõ 
ст.ст. 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК 
України, çдіéснюється слідчим тîгî îр-
ганó, дî ïідсліднîсті якîгî віднîситься 
çлîчин, ó çв’яçкó ç яким ïîчатî дîсó-
дîве рîçслідóвання. Інші çлîчини, які 
ïîсягають на ïравîсóддя, рîçслідóються 
відïîвіднî дî çагальнîгî ïравила, вста-
нîвленîгî ч. 1 ст. 216 КÏК України, 
слідчими îрганів Наöіîнальнîї ïîліöії.

Ðаçîм іç öим не мîæна вкаçати, ùî 
тільки îргани, які çдіéснюють дîсóдî-
ве рîçслідóвання, реаліçîвóють кримі-
нальнó ïîлітикó ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя. Òакими îрганами є 
такîæ сóд та інші сóдîві îргани, îрга-
ни ïрîкóратóри та адвîкатóри України, 
îргани, які çдіéснюють îïеративнî-рîç-
шóкîвó діяльність, îргани і óстанîви 
викîнання ïîкарань.

Ðеаліçаöія кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
çалеæить від еôективнîгî викîнанняõ 

çагальниõ та сïеöіальниõ ôóнкöіé. За-
гальні ôóнкöії кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері кримінальнîї 
ïîлітики çалеæні від çагальниõ ôóнк-
öіé кримінальнîї ïîлітики. Хîча такі 
çагальні ôóнкöії сïівïадають çа наç-
вîю та ïевним чинîм çа çмістîм, îднак 
çміст çагальниõ ôóнкöіé кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя óтîчнюється відïîвіднî дî 
данîї сôери. Сïеöіальні ôóнкöії кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя є õарактерними тіль-
ки для данîї сôери.

Дî çагальниõ ôóнкöіé кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя віднîсяться: ïіçнавальна, 
інôîрмаöіéна, ïрîгнîстична, регóлятив-
на, îõîрîнна, каранîсті, ïревентивні, 
виõîвна, çаîõîчóвальна, ïсиõîлîгічна, 
екîнîмії ïравîвиõ та криміналістичниõ 
çасîбів, екîнîмічнîї дîöільнîсті.

Ï³çíàâàëüíà ôóíêö³ÿ кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя включає в себе çнання ïрî: 
1) ïîняття та види çлîчинів ïрîти ïра-
вîсóддя та сóміæниõ іç ними; 2) ïîка-
рання çа вчинення çлîчинів ïрîти ïра-
вîсóддя; 3) ïîняття та види ïравîсóддя 
(ôîрми сóдîчинства); 4) îргани кримі-
нальнîї юстиöії та нîрмативнî-ïравî-
вó баçó, яка çабеçïечóє їõ діяльність; 
5) ïрîöедóри çдіéснення ïравîсóддя; 
6) сóб’єктів, які çдіéснюють ïравîсóд-
дя; 7) îргани, які çдіéснюють дîсóдî-
ве рîçслідóвання та сóдîвиé рîçгляд 
çа ôактîм вчинення çлîчинів ó сôері 
ïравîсóддя; 8) ïерсïективи рîçвиткó 
інститóтів кримінальнîї юстиöії на від-
даленó ïерсïективó; 9) öілі та çавдан-
ня îрганів кримінальнîї юстиöії, які 
çдіéснюють дîсóдîве рîçслідóвання та 
сóдîвиé рîçгляд çа ôактîм вчинення 
çлîчинів ó сôері ïравîсóддя; 10) іде-
альнó мîдель кримінальнîї юстиöії, яка 
має скластися ó ïерсïективі ç метîю 
еôективнîї ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя. Усі öі çнання скîнöентрî-
вані ó нîрмативнî-ïравîвиõ актаõ, які 
регóлюють сôерó кримінальнîї юстиöії: 
Кîнститóöії, КК, КÏК, КВК України, 
сïеöіальниõ Закîнаõ України, Стратегії 
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та ïрîграмаõ, çатвердæениõ Ïреçиден-
тîм та Кабінетîм Міністрів України. 
Сóттєвиé вïлив на ïриéняття та ви-
кîнання такиõ нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів çдіéснюють череç свîю діяльність 
міæнарîдні та всеóкраїнські неóрядîві 
грîмадські îрганіçаöії, наóкîві óстанî-
ви та їõ ïредставники, ïîлітичні ïартії 
та їõ члени, тîùî.

²íôîðìàö³éíà ôóíêö³ÿ виявляється 
в тîмó, ùî îсîби, які ïриéмають óчасть 
ó реаліçаöії кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя, 
викîристîвóють відîмîсті ïрî реаль-
нó діéсність ïравîсóддя, ùî дîïîмагає 
встанîвити ïевниé юридичниé ôакт. 
Òака інôîрмаöія мîæе мати ïравîвó та 
неïравîвó ôîрмó, бóти îôіöіéнîю та 
неîôіöіéнîю, вербальнîю та невербаль-
нîю, текстîвîю, граôічнîю, öиôрîвîю, 
та містити çвóкî-, ôîтî-, відеî- абî інші 
дані, ùî викîристîвóється ó çв’яçкó ç 
реаліçаöією кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя.

За дîïîмîгîю ïðîãíîñòè÷íîї ôóíê-
ö³ї çдіéснюється ïередбачення мîæли-
вîстеé іç викîнання çавдань та дîсяг-
нення öілеé кримінальнîї ïîлітики ç 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóд-
дя, ùî включає в себе ïрîгнîçóвання: 
1) реçóльтатів ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя; 2) неîбõідниõ ïравîвиõ, 
îрганіçаöіéниõ, тактичниõ, теõнічниõ, 
метîдичниõ та іншиõ çасîбів ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя; 3) ôîр-
мóвання сóб’єктнîгî складó îсіб, які 
бóдóть çдіéснювати ôóнкöії ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя; 4) кîмï-
лекс діé öиõ îсіб та îрганів, які вîни 
ïредставляють для реаліçаöії кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя; 5) ôîрмóвання çаõî-
дів ç ïрîтидії неçакîнним ïîсяганням 
на ïрîöес дîсягнення öілеé та çавдань 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчи-
нам ó сôері ïравîсóддя. Відïîвіднî дî 
ïрîаналіçîваниõ нîрмативнî-ïравîвиõ 
актів, які ïриéняті на реаліçаöію кри-
мінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам 
ó сôері ïравîсóддя, ïрîгнîçóвання від-
бóвається лише ùîдî óявлення сóб’єк-
тнîгî складó та îрганів, які бóдóть 

çдіéснювати такі ôóнкöії, ôîрмóвання 
ïравîвиõ çасîбів ïрîтидії. Ïрîгнîçîва-
ниé реçóльтат çдіéснення кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя має бóти îöіненî çа дîïîмî-
гîю ріçниõ чинників – îïитóвань юрис-
тів, адвîкатів, іншиõ îсіб ùîдî еôектó 
від такîгî реôîрмóвання, ïîкаæчиків 
міæнарîдниõ грîмадськиõ îрганіçаöіé.

Ðåãóëÿòèâíà ôóíêö³ÿ çабеçïечóє 
регóляöію сóсïільниõ віднîсин ïід час 
çдіéснення ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя çасîбами грîмадськîгî та 
дерæавнîгî вïливó на системне ре-
ôîрмóвання кримінальнîї юстиöії. Ця 
ôóнкöія виявляється ó ôîрмальнîмó 
çакріïленні та регóляöії сóсïільниõ від-
нîсин çа дîïîмîгîю çакîнîдавчиõ абî 
іншиõ нîрмативнî-ïравîвиõ актів. Ðегó-
лятивна ôóнкöія кримінальнîї ïîлітики 
ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
ïîв’яçана іç реаліçаöією ïіçнавальнîї 
та інôîрмаöіéнîї, îскільки öі ôóнкöії 
рîçкривають, які саме сóсïільні віднî-
сини регóлюються. Ðегóлятивна ôóнк-
öія мîæе мати негативниé õарактер 
череç ïеребільшенó регóляöію данîю 
сôери абî наявні негативні ïрîгалини 
в такіé регóляöії. Негативні îчікóвання 
(ïрîгнîçи) від реаліçаöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя мають çóмîвлювати ïîтîч-
не регóлювання абî відмîвó від дîсяг-
нення ïевниõ реçóльтатів.

За дîïîмîгîю реаліçаöії îхîðîí-
íîї ôóíêö³ї çдіéснюється çаõист îсіб, 
ùî ïîтраïляють ó сôерó криміналь-
нîї юстиöії та сóсïільства в öілîмó. 
Відïîвіднî дî реаліçаöії данîї ôóнкöії 
ваæливим є дія Кримінальнîгî кîдек-
сó України, якиé встанîвлює системó 
çлîчинів ïрîти ïравîсóддя та іншиõ 
сóміæниõ çлîчинів, які ïîсягають на 
сôерó ïравîсóддя, а такîæ системó ïî-
карань çа їõ вчинення (включаючи ви-
çначення видó, рîçмірó та стрîків ïîка-
рань). Оõîрîнна ôóнкöія çдіéснюється 
не тільки череç кримінальнî-ïравîвиé 
наïрям, а é череç інші. Òак, ïîлîæення 
ст. 2 КÏК України сïрямîвóють éîгî 
дію на «çаõист îсîби, сóсïільства та 
дерæави від кримінальниõ ïравîïîрó-
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шень, îõîрîнó ïрав та çакîнниõ інте-
ресів óчасників кримінальнîгî ïрîва-
дæення…». Òак самî на çаõист ïрав та 
çакîнниõ інтересів сïрямîваниé КВК 
України (ст. 1) та інші сïеöіальні За-
кîни України, які регóлюють діяльність 
сóдó та ïравîîõîрîнниõ îрганів.

Ðеаліçаöія ïðåâåíòèâíîї, âèхîâíîї 
ôóíêö³é òà ôóíêö³ї êàðàíîñò³ кримі-
нальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó 
сôері ïравîсóддя беçïîсередньî ïîв’я-
çані ç викîнанням îõîрîннîї ôóнкöії. 
Наçвані ôóнкöії ïевним чинîм рîçкри-
вають çміст данîї ôóнкöії, îскільки ка-
раність дîсягається череç çастîсóвання 
ïîкарання на îсіб, винниõ ó вчиненні 
çлîчинів ïрîти ïравîсóддя абî сóміæ-
ниõ çлîчинів, ùî ïîсягають на сôерó 
ïравîсóддя. Ïревенöія çдіéснює çаïîбі-
гання вчиненню нîвиõ çлîчинів ó сôері 
ïравîсóддя як винóватîю îсîбîю, так 
і іншими îсîбами, виõîвання дîсяга-
ється череç еôективність çастîсóвання 
такîгî ïîкарання. Ðаçîм іç öим ïревен-
тивна та виõîвна ôóнкöії мають більш 
ширîкó діé, ніæ ôóнкöія каранîсті. Òа-
киé виснîвîк ґрóнтóється на тîмó, ùî 
ïрîтидія çлîчинам ó сôері ïравîсóддя 
мîæе мати місöе не тільки ó çв’яçкó 
ç наявним вчиненням çлîчинó в öіé 
сôері, а é беç вчинення такиõ çлîчи-
нів. Саме тîмó ïревентивна та виõîвні 
ôóнкöії маю çастîсîвóватися в більшіé 
мірі ùе дî вчинення çлîчинів ó сôе-
рі ïравîсóддя. Це мîæóть бóти çаõî-
ди інôîрмаöіéнîгî, ïсиõîлîгічнîгî, 
ïрîôесіîнальнîгî та іншиõ вïливів на 
óчасників, ùî çдіéснюють сóдîчинствî. 
Якùî кримінальна ïîлітика ç ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя має ïî-
çитивниé еôект, тî виõîвна ôóнкöія 
реаліçîвóється череç ôîрмóвання ïîçи-
тивнîгî ôîнó рîбîти сóдîвиõ та ïра-
вîîõîрîнниõ îрганів, виõîвання ïîваги 
дî даниõ інститóöіé ó сóсïільстві.

Зàîхî÷óâàëüíà ôóíêö³ÿ беçïîсе-
редньî ïîв’яçана ç виõîвнîю. Це îç-
начає, ùî наслідкîм дîсягнення öілеé 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя є не тільки 
виõîвання ïîваги дî ïравîвиõ, сóсïіль-
ниõ та дерæавниõ інститóöіé, які від-

нîсяться дî кримінальнîї юстиöії, а é 
çаîõîчення членів сóсïільства дî ïîçи-
тивнîї ïîведінки ó ôîрмі дîтримання 
ïрав та свîбîд людини і грîмадянина. 
Заîõîчóвальна ôóнкöія мîæе грати é 
негативнó рîль – çа óмîв беçкарнîсті 
çа вчинення çлîчинів ó сôері ïравîсóд-
дя, çаîõîчóвати дî вчинення çлîчинів 
ó сôері ïравîсóддя абî çаîõîчóвати дî 
вирішення ïравîвиõ кîнôліктів çа дî-
ïîмîгîю самîïравства.

Ïñèхîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ криміналь-
нîї ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôе-
рі ïравîсóддя ïîлягає в çастîсóванні 
такîгî вïливó на членів сóсïільства, ùî 
дîçвîлить дîсягти öілеé такîї ïîлітики. 
Ïсиõîлîгічниé вïлив на ріçні категî-
рії îсіб çдіéснюється череç наявність 
абî відсóтність інôîрмаöіéнîгî ôîнó 
ïрîтидії çлîчинам ó сôері ïравîсóд-
дя. Ïсиõîлîгічна ôóнкöія викîнóється 
череç îöінкó рівня ïрîôесіéнîсті ïра-
öівників сôери кримінальнîї юстиöії, 
їõ çîвнішніé вигляд, стиль ïîведінки 
ïід час та ïîçа викîнанням слóæбîвиõ 
ïîвнîваæень, екîнîмічнó ïідтримкó 
такиõ сóб’єктів, еôективність їõ діяль-
нîсті, дîсягнення öілеé кримінальнîгî 
сóдîчинства та ïîкарання.

Фóíêö³ÿ åêîíîì³÷íîї äîö³ëüíîñò³ 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя виявляється 
череç те, ùî дîсягнення öілеé îрганів 
кримінальнîї ïîлітики має çдіéснюва-
тися лише череç дîстатню кількість 
çатрат дерæави на їõ óтримання. Від-
ïîвіднî дî стратегії реôîрмóвання сó-
дîóстрîю, сóдîчинства та сóміæниõ 
ïравîвиõ інститóтів на 2015–2020 рîки 
дæерелами її ôінансóвання для станóть: 
Дерæавниé бюдæет України; ïрîекти 
та ïрîграми міæнарîднîї теõнічнîї та 
ôінансîвîї дîïîмîги; інші дæерела, ïе-
редбачені çакîнîдавствîм.

Ôóнкöія екîнîмії ïравîвиõ та кри-
міналістичниõ çасîбів кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя реаліçîвóється череç çастî-
сóвання лише неîбõідниõ ïравîвиõ та 
криміналістичниõ çасîбів ó даніé ситó-
аöії. Для öілеé кримінальнîї ïîлітики 
ïравîві çасîби ïід час ïравîтвîрчîсті 
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та ïравîçастîсóвання мають бóти çаді-
яні лише ті і лише таким чинîм, ùî 
мîæе вïлинóти на дîсягнення кîнкрет-
нîї öілі кримінальнîї ïîлітики.

Сïеöіальні ôóнкöії кримінальнîї 
ïîлітики ç ïрîтидії çлîчинам ó сôері 
ïравîсóддя мають свіé ïрîяв лише че-
реç те, ùî їõ викîнóє ïевниé сóб’єкт 
óïîвнîваæениé на öе. Ôîрмóванні сïе-
öіальниõ ôóнкöіé кримінальнîї ïîлі-
тики в даніé сôері відбóвається череç 
те, ùî îкремі çагальні ôóнкöії мають 
çдатність дî çмішóвання ó відïîвіднîсті 
дî ïравîвîгî статóсó сóб’єкта, якиé її 
викîнóє. Ðіçнîманітність сïеöіальниõ 
ôóнкöіé не дîçвîляє наçвати їõ óсіõ, а 
лише рîбить мîæливим наçвати îкремі 
ç ниõ. Òакиé виснîвîк çóмîвлюється 
величеçним îбсягîм ïрав та îбîв’яçків 
îсіб, які ïриéмають óчасть ó реаліçаöії 
кримінальнîї ïîлітики ó сôері ïрîтидії 
çлîчинам ó сôері ïравîсóддя.

Окремими сïеöіальними ôóнкöіями 
мîæна наçвати: ініöіювання (Ïреçи-
дент, Кабінет Міністрів України, îкре-
миé дерæавниé îрган абî грîмадська 
îрганіçаöія ініöіює çаïрîвадæення 
відïîвіднîї кримінальнîї ïîлітики); 
діагнîстóвання (ïеревірка îчікóва-
ниõ (ïрîгнîçîваниõ) реçóльтатів та їõ 
сïриéняття ó сóсïільстві); кîректóван-
ня (îрган, якиé ïриéняв відïîвідниé 
нîрмативнî-ïравîвиé акт кîректóє 
ïлан, ïрîграмó, стратегію череç не-
мîæливість, відсóтність неîбõіднîсті 
викîнання якîгîсь ïîлîæення); вияв-
лення тиïîвиõ çлîчинниõ ситóаöіé абî 
сõем, які дîçвîляють вчиняти çлîчини 
ïрîти ïравîсóддя (çа дîïîмîгîю ïрîöе-
сóальниõ та криміналістичниõ çасîбів 
дîçвîляє виявити такі сóсïільниõ від-
нîсин ó сôері ïравîсóддя, які більше 
çа іншиõ сõильні дî неçакîннîгî вïли-
вó ç бîкó çаöікавлениõ îсіб; çнання ïрî 
такі тиïîві ситóаöії та сõеми дîçвîляє 
сïрямóвати не тільки кîнкретні дîсóдî-
ві рîçслідóвання îкремиõ кримінальниõ 
ïравîïîрóшень, а é виявити ïрîгалини 
çакîнîдавства, скîрегóвати викîнання 
кримінальнîї ïîлітики); óсóнення ïрî-
тидії (çдіéснюються îкремі слідчі (рîç-
шóкîві) дії, які сïрямîвані на неéтра-

ліçаöію ïрîтидії реаліçаöії çдіéснення 
кримінальнîї ïîлітики ç ïрîтидії çлî-
чинам ó сôері ïравîсóддя).

Ключові слова: кримінальна ïîлі-
тика, çлîчини ïрîти ïравîсóддя, ïрî-
тидія вчиненню çлîчинів, ïравîтвîр-
чість, ïравîçастîсóвання, ôóнкöія.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ 
âèîêðåìëåííÿ ôîðì ðåàë³çàö³ї êðèì³-
íàëüíîї ïîë³òèêè ç ïðîòèä³ї çëî÷è-
íàì ó ñôåð³ ïðàâîñóääÿ. Уñòàíîâëå-
íî, щî êðèì³íàëüíà ïîë³òèêà â äàí³é 
ñôåð³ ðåàë³çîâóºòüñÿ â ïðàâîòâîð÷³é 
òà ïðàâîçàñòîñîâí³é ôîðì³. Îêðåìà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ôóíêö³ÿì êðè-
ì³íàëüíîї ïîë³òèêè. Àâòîðîì áóëî 
âèîêðåìëåíî çàãàëüí³ òà ñïåö³àëüí³ 
ôóíêö³ї. Ñåðåä çàãàëüíèх ôóíêö³é 
êðèì³íàëüíîї ïîë³òèêè áóëî âêàçà-
íî: ï³çíàâàëüíà, ³íôîðìàö³éíà, ïðî-
ãíîñòè÷íà, ðåãóëÿòèâíà, îхîðîííà, 
êàðàíîñò³, ïðåâåíòèâí³, âèхîâíà, çà-
îхî÷óâàëüíà, ïñèхîëîã³÷íà, åêîíîì³ї 
ïðàâîâèх òà êðèì³íàë³ñòè÷íèх çàñî-
á³â, åêîíîì³÷íîї äîö³ëüíîñò³. Ñïåö³-
àëüí³ ôóíêö³ї çíàхîäÿòü ñâ³é ïðîÿâ 
÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü îêðåìèх ñóá’ºêò³â 
ïðàâîçàñòîñóâàííÿ òà çì³шóâàííÿ 
çàãàëüíèх ôóíêö³é ì³æ ñîáîю.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ïðîáëåìå 
óñòàíîâëåíèÿ ôîðì ðåàëèçàöèè 
óãîëîâíîé ïîëèòèêè ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèю ïðåñòóïëåíèÿì â ñôåðå 
ïðàâîñóäèÿ. Уãîëîâíàÿ ïîëèòè-
êà â äàííîé ñôåðå ðåàëèçóåòñÿ â 
ïðàâîòâîð÷åñêîé è ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ôîðìå. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ôóíêöèÿì óãîëîâíîé ïî-
ëèòèêè. Àâòîðîì áыëè íàçâàíы îá-
щèå è ñïåöèàëüíыå ôóíêöèè. Îáщè-
ìè ôóíêöèÿìè óãîëîâíîé ïîëèòèêè 
ÿâëÿюòñÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ, èíôîð-
ìàöèîííàÿ, ïðîãíîñòè÷åñêàÿ, ðåãó-
ëÿòèâíàÿ, îхðàííàÿ, íàêàçóåìîñòè, 
ïðåâåíòèâíыå, âîñïèòàòåëüíàÿ, 
ïîîщðèòåëüíàÿ, ïñèхîëîãè÷åñêàÿ, 
эêîíîìèè ïðàâîâых è êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêèх ñðåäñòâ, эêîíîìè÷åñêîé 
öåëåñîîáðàçíîñòè. Ñïåöèàëüíыå 
ôóíêöèè ïðîÿâëÿюòñÿ ïîñðåäñòâîì 
äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíых ñóáъåêòîâ 
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ïðàâîïðèìåíåíèÿ è ñìåшèâàíèÿ îá-
щèх ôóíêöèé ìåæäó ñîáîé.

The article is devoted to the forms 
of realization of the criminal policy on 
the counteraction to the crimes against 
justice. Criminal policy in this area is 
realized in the form of law-making and 
law enforcement. Special attention was 
paid to the functions of the criminal 
policy. The author was named general 
and special functions. General func-
tions of criminal policy are cognitive, 
informative, predictive, regulatory, 
security, blameworthiness, preventive, 
educational, incentive, psychological, 
legal and forensic saving funds, the 
economic feasibility. Special functions 
are manifested through the personal 
activities of law enforcement agents 
and the general functions mixing.
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